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សទទ នុ្រកមៃនពកយសខំន់ៗ 
 

ឧស ហកមមដក្រសង ់– ស្រមបេ់គលបណំងៃនរបយករណ៍េនះ 
ឧស ហកមមដក្រសង ្រតវ់ បនកណំតន់យមនយ័ ជិ ឧស ហកមម
េ្របង ឧសមន័ នងិែរ។៉ 

េចរធបេតយយិ  – ្របេភទៃនអភបលកចច មនិ ិ លកខណៈ
ពុករលយួេនថន ក់ខពស់ េហយីនងិករបន់ថវកិរបសរ់ដ្ឋ 
ស្រមប់េគលបណំងបេងកនី្រទពយសមបតផិទ ល់ខន នងួ ិ
អំ ចនេយបយ ៃនវណៈកន់អំ ច។ 

រដ្ឋ្រសេមល1 – រដ្ឋមយួ ែដលអំ ច្រតវបនេ្រប្ីរបស់

ជមេធយបយេដមបី បីេងកនី្រទពយសមបតផិទ ល់ខន របស់ួ  

បុគគលកន់អំ ច េហយី ថ ប័នរបសរ់ដ្ឋ ្រតវបនេធី
វទធង ន េដមបិ ី គី្ំរទដលេ់សចក្ដ្ីរតវករទងំេនះ។ េន
ពេ្រកយី ចបប់ នងិ ថ ប័នរ ្ឋ ភបលិ របសរ់ដ្ឋែបបេនះ 
មន្របពន័ធ្រសបមយួ ៃនករកនអ់ំ ចផទ ល់ខន។ អនកួ
ដកឹនៃំនរដ្ឋែបបេនះ ជធមម ចេធី ជវកមមី េលី
ធនធន 

ធរណៈៃន្របេទសខនួ ឯង ជពេសសិ ធនធនធមមជត ិ
មរយៈករេធវីទធង និ នូវ ថ ប័នករយធបេតយយ េហយិ ិ ី

នងិអំ ចផ្ដ ច់មុខេលកីរេ្រប្ីរបសក់មងំហង ។ មិ
រេប បេនះ ពកួេគ ចបេងកនី្រទពយសមបតខិនួ ឯង េហយី
ទញិមេធយបយេដមបី រីក អំ ចរបសខ់ន។ួ  



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

2 

 

សទទ នុ្រកមៃនពកយសំខន់ៗ 

 

ែផនទី 

 

មតិក 

 

អនុ សន៍ 

 

េសចក្ដីសេងខប 

 

ជំពូកទី ១៖ ឧស ហកមមដក សង់របស់្របេទសកមពជ ុ – មនរង្វ ន់ៃថ្ល 
ធនធនែរ ៉– លំនំេដើម 

េ្របង និងឧសមន័ – លំនំេដើម 

្របេទសកមពជុ សព្វៃថងេនះ៖ ពីករពិេ ធន៍្របជធិបេតយយ េទជេចរធិបេតយយគណបក ែតមួយវញ ិ  

្របអប់ទី១៖ េឈើខជះខជ យ – េមេរៀនៃនករកប់េឈើខុសចបប់ 

្របអប់ទី ២៖ ករវនិេយគិ េលើដីធ្លី េនកនងុ ្របេទសកមពជ ុ – ដូចជករប្លន់អញច ងឹ! 

ដំេណើ រករ គឺជករសំខន់៖ េហតុអ្វីបនជករែចករែំលកសមបទន េនកនងុ ្របេទសកមពជ ជុ ករសំខន់ 
 

ជំពូកទី ២៖ ជីវកមមែរ ៉
ែផនទីបង្ហ ញពីសកមមភព ជីវកមមែរ ៉ែដល្រតូវបនេគដឹង េនកនងុ ្របេទសកមពជុ  

ករ ក់ក្រមិតេលើ ជីវកមមែរ ៉េនកនងុ ្របេទសកមពជុ  

ជញ ប័ណ្ណេដើមបខួីង? 

អនក ជមច ស់ដី? 

ករផ្ដល់ព័ត៌មន 

“តំបន់អភិរក  គឺមិនែមនបំពន់អត់បនេនះេទ” 

្របអប់ទី ៣៖ ករេធ្វើ ជីវកមមែរ ៉េនកនងុ ឧទយនជតិវរៈជ័យី  

ថមរតនៈ–អណ្ដ ងូ ែរ ៉ខិននឺតិក 

្របអប់ទី ៤៖ េតើសិទធិ ជីវកមមែរ ៉ៃថ្លបុ៉នម ន? 

អណ្ដ ងូ ែរ ៉ហុងហ៊្វ-ូ្រទី ភព 

្របអប់ទី ៥៖ ជីវកមមៃន្រកុមហុ៊នភពីមិុច 
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្រកុមហុ៊នែរ ៉ វេធើន 

ឧទយនុរក  ្រតូវបនឃត់ 

ទ នែខមរ មច ស់េវៀត ម? 

្របអប់ទី ៦៖ តួនទីៃនកងេយធពលរបស់្របេទសកមពជ េនុ កនងុ ករលួចប្លន់ធនធន ធរណៈ 

្រកុមហុ៊ន Float Asia Friendly Mation 

្របអប់ទី ៧៖ ករ្រតលប់មកវញ ៃនិ េ ក ឌី ចូច 

ខ ច់េកះកុង 

េ ក លី យុ៉ងផត់ និងឧស ហកមមខ ច់ 

្របអប់ទី ៨៖ សិង្ហបុរ ី– ដីខ ច់ និងករចក់ព្រងីកដី 

ែខ រយៈ ចម បូរ ី

ងទី ១៖ ភគីសំខន់ៗ េនកនងុ វសិ័យឧស ហកមមែរ ៉របស់្របេទសកមពជុ  
 

ជំពូកទី ៣៖ េ្របង និងឧសមន័ 
្រកបខណ្ឌ ចបប់ និងនីតិវធិី 

ករេផទរអំ ច 

្របអប់ទី ៩៖ ឯកឧត្ដម សុខ ន 

ករ្រគប់្រគងវស័យិ េ្របង និងឧសមន័របស់្របេទសកមពជ៖ ករណីុ ចបប់កិចច្រពមេ្រព ង ឬ? 

ងទី ២៖ ៃថ្លទរេនកនងុ កិចច្រពមេ្រព ងេ្របងកត្រពង របស់រ ្ឋ ភិបលកមពជុ  

រចនសមព័នធៃន CNPA៖ ករបក់ែបកៃផទកនងុ … 

ងទី ៣៖ រចនសមព័នធ ៃន ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជុ  

្របអប់ទី ១០៖ នេយបយៃថងេបើក្របក់ែខ 

លំហូរព័ត៌មន? 

វគគេដញៃថ្ល េហើយនិងករែចកកិចច្រពមេ្រព ងែចកចយផលតិកមម 

្របអប់ទី ១១៖ អនកថមីចូលប្លក ឬុ ? 

េតើអនក ឈរពីេ្រកយេឈម ះ? ករែចករែំលកសមបទនេ្របង និងឧសមន័ េនកនងុ ្របេទស កមពជុ  

ែផនទីៃនសមបទនេ្របង និងឧសមន័ ែដល្រតូវបនេគដឹង េនកនងុ ្របេទសកមពជុ  

ប្លក ុ A 

្របអប់ទី ១២៖ ្រកុមហុ៊ន េសវរន់៉ – បញ្ហ ៃនតម្ល ភព 

ប្លក ុ B 

ប្លក ុ C 

ប្លក ុ D 

ប្លក ុ E 

ប្លក ុ F 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

4 

ប្លក ុ XII 

ប្លក ុ X និង XV 

ប្លកុ េផ ងៗេទៀត 

្របក់រង្វ ន់ចុះហតថេលខកនងុ ្របេទសកមពជ ុ – ‘អនក ចុះហតថេលខ អនកេនះទទួល្របក់រង្វ ន់’ 

ករែស្វងរកុរកេនេលើដីេគក េនកនងុ េខត្តបត់ដំបង និងេពធ ត់ិ៍  
 

ជំពូកទី ៤៖ ទយករបស់្របេទសកមពជ ុ – េតើេគេធ្វើករេដើមបអីនក ? 

្របអប់ទី ១៣៖ បត់ខ្លន ួ – ចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយរបស់្របេទសកមពជុ  

អនុម័ត ឬមិនអនុម័ត? គេ្រមងជំរញុតម្ល ភពឧស ហកមមដក សង់ (EITI) 

ងទី ៤ ៖ រេបៀបេដើមបែីចក្របក់ េ យេនែតគម ន នុភព 

ករសមគុ ម ញៃនភពជៃដគូ 

 
េសចក្ដសីនន ្ឋ និ  
 

អក រកត់ 
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អនុ សន ៍
 

ជរ ្ឋ ភបលិ ៃន្របេទសកមពជ គួរុ គបប៖ី 
 

ចតវ់ធនករិ ជបនទ ន ់េដមប អីនុវត្ត េហយ ្របតបត្ត នូវិ ិ ករពយរួទុក

បេ ្ដ ះ សននមយួ េលករ្របគល់សមបទនែរ ៉ឬេ្របងកតបែនថម

េទៀត រហូតដល់រ ្ឋ ភបលិ បនបេងកត នូវ្រកបខណ្ឌ ជមលូ ្ឋ ន ខង

ែផនកចបប ់បរ ថ ន នងិ ិ សងគម េដមប ្ីរគប្់រគងវស័យិ េ្របង ឧសម័ន នងិ

ែរ ៉េ យសមលមម។ 

• ្របមូលទននន័យិ ដ៏លបំផុត ែដល ច្របមូលបន ស្ដីពី្រសទប់

ធនធន េដមបី ផី្ដល់ឲយ្រគប្់រកមហុ៊ន នូវព័ត៌មនដែដលៗ 

េហយីេធីឲយ្របកដថ មនករ្របកតួ្របែជងដ៏េសមីគន  រ ង្រកម

ហុ៊នទងំ យ។ 

• បេងកតី ឲយេហយី នូវ្រកបខណចបប់ជត ែដលិ ែណនកំរដក

្រសង់ធនធនែរ ៉នងិេ្របងកត។ 

• បេងកតី េហយីេបះពុមព នូវយុទធ សរយៈេពលយូរ ស្រមបក់រ

េធី ជវកមមី េលីមូល ្ឋ នធនធនែររ៉បស្់របេទស រមួទងំ

ែផនករណ៍េដមបី ទីប់ ក តល់ទធផលបនទ បប់ន ដំ៏មនិល ខង

សងគម ឬខងបរ ថ ន។ិ  

• បេងកតី ទីភន កង់រ ធរណៈដ៏ឯក ជ េដមបី ែីចកសទធិ ិេ្របធីន

ធនទងំេនះ។ ទីភន ក់ងរគរួែតមនជនញំ បេចចកេទសដស៏ម

្រសប នងិភព្រសបចបប់ េហយី្រតវសថតិ េនេ្រកមករវភគិ

េមលីរបស់ ធរណជន នងិករ្រតតពនតយិ ិ ពីរដ្ឋសភ។ 

• បេងយី ដេណរករំ ី ្របគលប់័ណកមមសទធិ ិដសីហគមន៍ជនជតិ

េដមីភគតច ជិ ករេ្រសច។ 

• បេងយី ដេណរករំ ី ែបងែចកកំណត់្រពំែដន ស្រមប់តំបនក់រ

ពររបស្់របេទសកមពជ ជុ ករេ្រសច។ 
 

ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដមប ពីនតយិ ិ ្រគបស់មបទន េហយ លុបេចល

កចច្រពមេ្រព ងិ សមបទន ្របសនេបិ សមបទនេនះ មនិបេំពញ ម

លកខខណ្ឌ ទងំ យ ែដលែចងខងេ្រកមេនះ។ មនែត្រកុមហុ៊ន

 ែដល ចឲយ ធរណជន េហយ នងិរ ្ឋ ភបល នូវិ ភស្ត ងុ

ជកែ់ស្ដង អពំសីមតថភពរបស់ខ្លនួ ប៉េុ ្ណ ះ េទប គរួអនុញញ តឲយចប់

េផ្ដម ឬ បន្ត នូវករងរេនកនងុ ្របេទសកមពជ។ ភស្ត ងុ ុ េនះ គរួែត

បញជ កេ់ហតុករណ៍ដូចតេទេនះ៖ 

• េឈម ះៃន្រគបអ់នកែដលកនហុ៊់ន េនកនងុ ្រកមហុ៊ន េហយីែដល

នងឹទទលួផល្របេយជនពី៍ ជវកមមី េនះ ្រពមទងំេឈម ះៃនៃដ

គូ្រគប់រូប េនកនងុ ករេដញៃថរបស់េគ។ 

• ្របភពៃនថវក។ិ  

• បទពេ ធន៍ិ េនកនងុ វស័យិ ឧស ហកមម។ 

• សមតថភពជក់ែស្ដង ខងបេចចកេទស នងិខងហរញញវតថ េដមបិ ីុ ី

េធី ជវកមមី ជមយួសទធិ ិ ែដល្រតវបនផ្ដល់ឲយ េ យ្រសប

ចបប់។ 

• សមតថភពេដមបី កីរពរបងក រនូវៃថខងសងគម ឬៃថខង

បរ ថ ន េហយិ ី នងិករេរ បចែំផនករណ៍្រគប់្រគន់ នងិថវកិ

្រគប់្រគន់ េដមបី តីបសនងនងិករខូចខត  ែដលេកតីមន

េឡង។ី  
 

ចតវ់ធនករិ ជបនទ ន ់េដមប េីធ្វឲយ្របកដថ មនតម្ល ភព េនកនងុ

ករែចករែំលកនូវធនធនេ្របង ឧសម័ន នងិែរ ៉

• ត្រមវឲយម នីរ ្ឋ ភបលិ ្រគបរ់ូប សមជកិសភ្រគប់រូប នងិអនក

មនតំែណងេយធខពស្់រគប់រូប េបះពុមពព័តម៌នស្ដីពចីំែណក

ហុ៊នរបសខ់ន នងួ ិ របស់សមជកិ្រគ រជតិសនទធ។ិ  

• ្របគល់សទធិ េិ្របី្របស់េ្របង ឧសមន័ នងិែរ ៉េ យដេណរករំ ី

េដញៃថ ្របកបេ យភពេបកីចំហ នងិករ្របកតួ្របែជង 

េដមបី បីញជ កថ់ ្របេទសកមពជ ទទលួុ បនផលលបំផុត។ 

លកខខណស្រមប់ករផ្ដលស់ទធិ ិេដញៃថ េហយីស្រមបក់រ

្របគល់សមបទន នងិ ជញ បណ័ គរួែតផ្ដល់ជូនឲយ

ធរណជនេមីលេ យេសរ។ី 

• េបះពុមព្រគប់កចច្រពមេ្រព ង ស្រមប់ិ សទធិ េិ្របី្របស់េ្របង 

ឧសម័ន នងិធនធនែរ ៉េហយីនងិព័ត៌មនលំអតិស្ដីពីករេដញៃថ

ដ៏ប ជយ េន័ កនងុ រយៈេពលដ៏ឆប់សមេហតុសមផល េ្រកយ

ពីករេដញៃថ្រតវបនបញចប់ េហយីមុនកចច្រពមេ្រព ងិ ចប់េផ្ដមី

មនសុពលភព។ 
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ចតវ់ធនករិ ជបនទ ន ់េដមប បីេងកន តម្ល ភព េនកនងុ ករ្រគប្់រគង

ធនធនេ្របង ឧសម័ន នងិែរ ៉

• េធីឲយ្របកដថ មនករបេញចញឲយដងឹព័ត៌មន េ យេពញ

េលញ នងិេ យបនបនទ ប់ ស្ដពីីករ្រគប្់រគងធនធន

ធរណៈ មនរមួទងំ ប៉ុែនមនិកំណត់ចំេពះព័ត៌មនអំពី

្រសទបេ់្របង ឧសម័ន នងិធតុែរ។៉ 

• េធីឲយ្របកដថ ព័ត៌មនេនះមនរមួដូចតេទេនះ៖ អនក

្របតបត ិ ិ (េហយីនងិៃដគូ្រគប់រូប) ៃនសមបទន ឬ ជញ ប័ណ

នមយួៗ ្រពមី ទងំទំហ ំនងិទី ងំៃនសមបទន េហយីនងិ

ព័ត៌មនលំអិតស្ដីករសនយែដលបនេធេីឡង ស្រមប់ី ករ

ទទលួសទធិ ទិងំេនះ។ 

• ត្រមវឲយ្រគប់្រកមហុ៊នែដល្របតបតករ េនិ ិ កនងុ វស័យិ េសដ្ឋកចចិ

ធនធនធមមជតរិបស់្របេទសកមពជ េបះុ ពុមពព័ត៌មនដូចគន ។ 

• មមនិសមជកិរ ្ឋ ភបល ឬិ អនក ជករ ្រពមទងំសមជកិ

្រគ ររបស់អនកទងំេនះ ជមច ស់ហុ៊នៃន្រកមហុ៊ន ែដល

ចូលរមួេនកនងុ វស័យិ ដក្រសង់ធនធន េ យមូលេហតុថ េនះ

ជទំនសផ់ល្របេយជនម៍យួ។ 
 

េធ្វឲយ្របកដថ មនករ្រគប្់រគងេលផលចណូំលេ្របង ឧសម័ន 

នងិធតុែរ ៉េ យេ្រប្របស់កបនួ្របតបត្តិ អិន្តរជតដិល៏្អបផុំត 
• េបះពុមពព័ត៌មនអំពី្របករ់ងន់ចុះហតថេលខ នងិករបង់្របក់

េផ ងេទ តេទកន់រ ្ឋ ភបលិ កមពជ េ យុ ្រកមហុ៊នែដលពក់

ព័នធកនងុ វស័យិ េ្របង ឧសម័ន នងិែរ។៉ 

• អនុវត Guide to Resource Revenue Transparency 

[កបនួស្ដីពីតមភពផលចំណូលធនធន] របស់អងគករមូលនធិិ

រូបយវតថិ ុអនរជត ិ (IMF)។ 

• អនុម័ត េហយីអនុវត នូវ Extractive Industries 

Transparency Initiative [គេ្រមងជរុញំ តមភព

ឧស ហកមមដក្រសង់] (EITI)។ 

• ករបង់ទកឹ្របក់ទងំអស់ ទកទ់ងនងិករដក្រសង់ធនធន 

គរួែតបង់ចូលកនងុ គណនីរ ្ឋ ភបលិ ែតមយួគណន ែដលី ្រតវ

បន្រតតពនតយិ ិ ជេទ ងទត់េ យភគីឯក ជ េហយីែដល

លទធផលៃនករ្រតតពនតយិ ិ េនះ ្រតវបនេបកីឲយ ធរណជន

េមល។ី  
 

សភជត ៃនិ ្របេទសកមពជ គួរុ ែត៖ 
 

មនតនួទដីស៏កមមេឡង េន កនងុ អភបលកចចិ ិ េលធនធនធមមជតិ

របស់្របេទស៖ 

• ពភក  េហយិ ី អនុម័ត ចំេពះ្រគប់លកខណៈៃនដេណរំ ី ករ

្របគល់សទធិ េិ្របង ែរ ៉ដ នងី ិ ៃ្រពេឈ មុនី នងឹករ្របគល់សទធិ ិ

េនះ្រតវបនេធីេឡងីជករេ្រសច។ េនេពលែដលដេណរំ ី ករ

េនះ្រតវបនពភក  នងិ ិ អនុម័តេហយី ដេណរំ ី ករគរួែតអនុវត

េ យេសមគីន  ចំេពះ្រគប់្រកមហុ៊ន េហយីមនិែមនែ្រប្របល

េឡយ លុះី ្រ ែតមនករអនុម័តបែនថមេទ ត េ យសភជតិ

សន។ិ  

• ្រតតពនតយិ ិ េលីករបេងកតី ចបប់ នងិវេ ធនកមមិ ចបប់ ស្ដពីីករ

្រគប់្រគងធនធនធមមជតិរបស្់របេទសកមពជ។ុ  
 

ទយកអន្តរជតរិបស់្របេទសកមពជ រមួុ ទងំ្របេទសចន គួរិ ែត៖ 
 

ទទលួ គ ល់ថ មនតណំភជ បផ់ទ ល់ រ ងអភបលកចច នងិ ិ ិ

លទធផលអភវឌ  េហយិ  េ្រប្របស់្របកជ់នយួំ ជគនំស់េដមប ែីកលំអ

រ ្ឋ ភបលិ  

• ចត់វធនករិ ជបនទ ន់ េដមបី េីធីឲយ្របកដថ ករផ្ដល់ជនយួ ំ

េ្រកពីជនយួំ មនុស ធម៌ ្រតវបនេធីេឡយ េ្រកយ មនី ិ ែមនមុន 

កររកីចេ្រមនីដ៏ជក់ែស្ដង កនងុ ករអនុវតវធនករិ ចបំច់ េដមបី ី

សេ្រមចអភបលកចចិ ិ ដ៏លេឡង។ី  
 

ចតវ់ធនករិ ជបនទ ន ់េដមប រីមួបញចល េហយូ  ស្រមបស្រមល នូវ

ែផនករជនយួំ ទយក ជមយួេសចក្ដ្ីរតូវករដប៏នទ ន ់េដមប ែីកទ្រមង ់

េហយ ព្រងងឹដល់អភបលកចចិ ិ វស័យិ ដក្រសងធ់នធនដក៏ពុំងលូត

េឡង របស់ ្របេទសកមពជុ  

• េធីឲយជនយួំ េនេពលអនគត ្រសយ័េលីលកខខណៃនករ

បំេពញអនុ សន៍ទងំ យែដលបនែចងខងេលីេនះ។ 

• បេងកីត្រកមករងររមួ រ ងទយក នងិរ ្ឋ ភបល េហយិ ី បេងកតី

សូចន្រតតពនតយ អំពិ ិ ីឧស ហកមមដក្រសងរ់បស់្របេទស

កមពជ េនុ កនងុ ដេណរករ ំ ី Cambodia Development 

Cooperation Forum [េវទកិកចចសហករិ អភវឌ ន៍ិ កមពជុ ] 

(CDCF)។ 

• ចំេពះវស័យិ ែរ ៉េ បញជ កអ់ំពីករកប់ៃ្រពេឈ នងី ិ ករខូចខត

រយៈេពលយូរ ែដលេកតីមកពីករេធី ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ តំបន់
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ករពរ នងិតំបន់ជុវញំ ិ ៃ្រពឡង ជ់ ពេសសិ េនកនងុ ្រគៃនករ

ផស់ប្ដរូ កសធតុ។ ផទយុ វញ សូមិ េលកីសទយួ ករេ្រប្ីរបស់

ដ នងី ិ ធនធនែបបេផ ង សំ ងេលីជេ្រមសីខងហរញញវតថ ិ ុ
េហយីនងិករអភវឌ ន៍ ែដលិ គ្ំរទជន្រកី្រក។ ជេ្រមសីទងំេនះ 

ចមនរមួទងំករអភវឌ ន៍ិ សហ្រគស្របចសំហគមន៍ 

ផលតផលិ ៃ្រពេ្រកពីេឈ ករី ដកយកនងិទុកធតុកបូន ករ

បង់្របក់ស្រមប់គុណភពទក េហយឹ ី នងិករបង់្របក់េផ ង

េទ តស្រមបេ់ស កមមខងបរ ថ និ (PES) ្របែហលេន

េ្រកម្រកបខណៃនកមមវធីិបនថយករបេញចញធតុកបូន ពី

្របេទសមនករកប់ នងិករបងខចួ ៃ្រពេឈ(ីREDD)។ 
 

េធ្វឲយ្របកដថ កចចិ ្របងឹែ្របង្របឆងំករពុករលួយ ្រតូវបនរមួ

បញចលូ ជមយួសកមមភពៃន្រគបក់មមវធីិផ្ដល់ជនយួ ទកទ់ងំ នងឹ

េ្របងកត នងិធតុែរ ៉េនកនងុ ្របេទសកមពជ។ុ  

• េនះគបបមីនរមួនូវករគ្ំរទ ទងំផវូ ហរញញវតថ នងិ ិុ ផវូ
នេយបយ ឲយសងគមសុវល បុគគលី ិ មនសមតថភពេនកនងុ
ថ ប័ន សមជកិរដ្ឋសភព ្របព័នធផ ពផ យ េហយីនងិអនករមួ

ចំែណក ឬដេណរំ ី ករពក់ព័នធ េផ ងេទ ត។ 

• ករវនេយគិ ិ ជបែនថម េលកីរេយគយលព់ីេសដ្ឋកចចិ

នេយបយរបស់្របេទសកមពជ។ុ  
 

គ្ំរទសងគមសុវលី ិ កមពជ េន កនងុ ុ កចចិ ្របងឹែ្របងេដមប បីេងកន តម្ល ភព 

នងិករទទលួខុស្រតូវ េនកនងុ ករ្រគប្់រគងធនធន ធរណរបស់

្របេទសកមពជុ  

• អនុម័ត េហយីអនុវត េ យ ធរណៈ នូវេគលនេយបយ

មនិអធយ្រស័យេ ះ ចំេពះអំេពីហងិ ឧបតថមភេ យរដ្ឋ ឬករ

គំ មកំែហង្របឆងំនងឹសកមមជន ឬអងគករសងគមសុវល។ី ិ  

• បេងកតី ្របព័នធេឆយី តប េដមបី គី្ំរទសមជកិសងគមសុីវល ែដលិ

្រតវបនគំ មកំែហងដលជ់វត ឬី ិ អងគករែដល្របឈមមុខនងឹ

ករបងខំបទ េ យិ រករងរទក់ទងនងឹតមភព នងិករ

ទទលួខុស្រតវ របស់រ ្ឋ ភបល។ិ  

• ផ្ដល់ករគ្ំរទដល់សងគមសុវល េដមបី ីិ ី កត់ទុកជឯក រ 

សេងកត េហយីពនតយិ ិ ពច័យ នូវិ ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជត។ិ 

• ផ្ដល់ករគ្ំរទ េដមបី ជីយួអភវឌ ន៍ិ សមតថភពៃនសងគមសុវលី ិ  

េដមបី សីេងកត នងឹេធីឲយ្របកដថ ករបង់្របកក់នងុ វស័យិ

ធរណៈ មនតមភព។ 
 

រ ្ឋ ភបលិ ននគួរែត៖ 

• េធី មករដកឹនរំបស្់របេទសសហរដ្ឋ េមរកិ េ យ ក់

វធិនករ មករេធីដេណរំ ី ចូល្របេទស ចំេពះបុគគល ឬ

សមជកិ្រគ ររបស់បុគគល  ែដលមនភស ងុ ល គរួឲយ

េជ ថ បុគគលេនះពក់ព័នធកនងុ ករពុករលួយ ទក់ទងនងឹករ

ដក្រសងធ់នធនធមមជត េនិ កនងុ ្របេទសរបស់ខន។ួ
i  

• ទមទរ េហយីគ្ំរទ ចំេពះសកមមភព្របឆងំករពុករលួយ 

េ យបុគគលេនថន ក់ជត។ិ 

• បេងកតី ្របព័នធេលកីទកឹចត ែដលិ មនេគលបំណងឲយរងនេ់ទ

បុគគលែដលែចករែំលក្របក់ថវក សំ ងិ េលីក

អភបលកចច។ិ ិ  
 

្រកុមហុ៊នែដល្របតបត្តិ េិនកនងុ ្របេទសកមពជ គួរុ គបប៖ី 
• េបះពុមពព័ត៌មនអំពីទំហ ំនងិទី ងំៃនសមបទន ្រពមទងំ

ព័ត៌មនលំអត ស្ដពិ ី កីរសនយ ឬករបង់្របកែ់ដលបនេធីេឡី

ងជករតបសនងស្រមបក់រ្របគល់សទធិ េិនះ។ 

• កុំេធីករបង់្របក់ ឲយសមជកិៃនកងេយធពលេខមរភូមនទិ

េឡយ េលកី ី ែលងែតេបកី្របកេ់នះ ្រតវបនត្រមវេ យចបប់

ប៉ុេ ះ។ 

• ្របកស្របប់ទងំ្រសង អំពីករបង់្របក់  ែដលបនបង់ឲយ

សមជកិកងេយធពលេខមរភូមនទ។ ករិ បង់្របក់ទងំអស់ គរួ

គបប្ីរតតពនតយិ ិ េ យភគឯីក ជ។ 

 
 

i េដីមបេីមលីចបប់ទងំ្រសង សូមេមលីចបប់ប្រមង្របករ់មួរបស់សហរដ្ឋ េមរក៖ ិ http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid 

=f:h2764enr.txt.pdf។ ម្រ ែដលទក់ទងនងឹ្របេទសកមពជ េនុ កនងុ ចបប់ប្រមង្របករ់មួ មនេនកនងុ របយករណ៍ែផនក J ែដលអមភជ ប់ជមួយចបប ់ែដលផ្ដល់ពត័ម៌នបែនថម ស្ដីពីករអនុវតចបប់
េនះ។ របយករណ៍ែផនក J អនុមត័សំដីអំពី្របេទសកមពជ ែដលុ មនេនកនងុ ចបប់ប្រមង្របក់ស្រមបក់មមវធីិរដ្ឋ ្របតបតករិ ិ បរេទស នងិកមមវធីិែដលទកទ់ងេផ ងេទ ត ឆន  ំ២០០៨។ ឯក រេនះ
មនែចងដូចតេទ៖ "គណៈកមមករេនះ េលកីទកឹចតិរ ្ឋ ភបល េដមបិ ីី អនុវតេសចក្ដី្របកសរបស់្របធនធិបតីេលខ ៧៧៥០ [គឺជគេ្រមង មឃតក់រេធីដេណរំ ី ចូល ចំេពះរដ្ឋេចរធបេតយយិ ] 
េដមបី ី មឃត់ម នីពុករលួយរបស់្របេទសកមពជ ែដលុ ្រតវបនសំគល់អតសញញ ណេនកនងុ របយករណ៍ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៧ របស់ Global Witness េឈម ះថ 'ែខ ្រស យ អនកលួចជត៖ ិ
ករកបេ់ឈខុីសចបប ់នងិករពុះេ្រច ក្រទពយសមបតិ ធរណៈ េ យអនកដកឹនរំបស់្របេទសកមពជ ុ ' មនិ ឲយចូល្របេទសសហរដ្ឋ េមរកិេទ។ គណៈកមមករេលកីទកឹចតិ្របេទសអភវឌ ន៍ិ ឯេទ ត 
ជពេសសិ េនកនងុ អរ ៉ុប នងឺ ិ សុ េដមបី ីី អនុវតករ មឃតែ់បប្រសេដ ងគន ។" 
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េសចក្ដសីេងខប 
 
្របេទសកមពជុ សពៃថងេនះ គជឺ្របេទសលក។់ េ យ រពកួវរជន
របស្់របេទសកមពជុ បន្របមូល្រទពយសមបតសិនធកឹស្រមបខ់នួ
េហយ េ យី កបធ់នធនេឈជីេ្រចនីរបស្់របេទស ឥឡវូអនកទងំ
េនះកពុំងព្រងកីវសយ័ិ ពណជជកមមិ របសខ់ន ឲយួ រមួមនធនធន
របសរ់ដ្ឋ្របេភទេផ ងេទ តផងែដរ។ ធនធនទងំេនះ មនរមួទងំដ ី
ធនធនជលផល េកះ នងិេឆនរសមុ្រទេទសចរណ៍ ធតុែរ ៉នងិ
េ្របងកត ជេដម។ ្របេទសី ជតកិពុំង្រតវបនែបងែចក េហយីលក់
េចញ យ៉ងឆបរ់ហ័ស។ េនកនងុ រយៈេពល ១៥ ឆន កំនងមកេនះ ដី
្របេទសជតចិនំនួ ៤៥ ភគរយ ្រតវបនទញិេ យអនកវនេយគិ ិ
ឯកជន។ ្របជញ ៃនករលកេ់នះ មនិទនប់នបងញឲយេឃញីចបស់
េនេឡយីេ ះ។ លទធផល ្រកកផ់វូ សងគម នងិផវូ បរ ថ ន មនិ
សភពធងនធ់ងររចួជេ្រសច។ii 

 
 
របយករណ៍េនះសំ ងេលកីរេសុបី អេងកតែដលបនេធីេឡយី
េ យអងគករ Global Witness [ ក ពីភពេ កិ ] េនកនងុ ឆន  ំ
២០០៨ េហយីរបយករណ៍េនះេផ្ដ តេលមីយួែផនកៃនបតុភូតដ៏ធំ
ទូ យេនះ – គឺវស័យិ េ្របង ឧសម័ន នងិធតុែរ ៉ដ៏កំពុងលូតេឡង។ ី
របយករណ៍េនះេលកីេហតុផល េដមបី ឲីយរ ្ឋ ភបលិ កមពជ េហយុ ី
នងិទយកអនរជតិរបស្់របេទសកមពជ ព្រងងុ ឹ អភបលកចចិ ិ េលី
ធនធនទងំេនះ។ 

 

១ ្របេទសកមពជុ កពុំងមនលទធភពទទលួផល ភយ៉ងសនធក ឹ

េ យ រេ្របងកត នងិធតុែរ។៉ 

េបីសនិផលចំណូលពជីវស័យិ ឧស ហកមមដក្រសងថ់មីទងំេនះ 
្រតវបន្រគប់្រគងយ៉ងល ចផ្ដល់ឲយរ ្ឋ ភបលិ កមពជ នូវុ
ឱកសដល៏្របេសីរបំផុត េនកនងុ ជនន់ំ េនះ េដមបី កី ង
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេឡងីវញ េហយិ ី េលកី្របជ សឲយផុតពីភព្រកី
្រកបន។ េបសីនិជវស័យិ ឧស ហកមមទងំេនះ ្រតវបន្រគប្់រគង
េ យករពុករលួយ នងិអសមតថភពេទវញ ទកិ ឹ ្របក់ែដលរកបន 

                                                  
 
ii  បទេយងស្រមបច់ំណុចែដលបនេលក េឡង េនកនងុ ែផនកេនះ ្រតូវបន

េលក េឡង េនកនងុ តួរបយករណ៍។ 

ចព្រងកីចេនះរ ងអនកមន នងិអនក្រក េហយីបនទន់ដលល់ទធិ
្របជធបេតយយិ បែនថមេទេទ ត េ យចកឫ់សៃនជហរំ របសព់កួ
វរជន ែដលកំពុងែតកន់អំ ច យ៉ងេ្រជ។ 

 

២ ឧស ហកមមដក្រសងរ់បស់

្របេទសកមពជ កពុំងុ ែតេចញ

សញញ ឲយដងឹមនុ ពកីរចប់

េ យរដ្ឋេចរធបេតយយ។ិ  

Global Witness បនសទង់េមលី
វស័យិ ឧស ហកមមដក្រសងដ់៏កំពុងលូតេឡង របស់ី ្របេទសកមពជ ុ
មរយៈករសមភ សអនកៃផទកនងុ វស័យិ ឧស ហកមម េហយីនងិករ

េសុបី អេងកតេននងឹកែនងដក្រសង់ែតម្ដង។ លទធផល គឺគរួឲយភញ ក់
េផល។ គំរូី ៃនករពុករលួយ នងិអំ ចបរបលកចច ែដលិ ិ បន
េឃញីេនកនងុ វស័យិ ៃ្រពេឈ េហយី ី ែដល្រតវបនកត់ទុកជឯក រ 
េ យ Global Witness អសរ់យៈេពលជង ១៣ ឆន េំនះ ្រតវបន
េឃញីដូចគន  េនកនងុ វស័យិ ឧស ហកមមដក្រសង់ែដរ។ ពកួវរជន
នេយបយដែដលៗ ែដលបនខជះខជ យធនធនៃ្រពេឈរីបស់
្របេទសជតិេនះ ឥឡវូ េនះកំពុងែតមនភរកចចិ េលីករ្រគប់្រគង
្រទពយសមបតធិតុែរ ៉នងិេ្របងកត របស្់របេទសជតិែដរ។ ដូចជ
េឈៃីថែដរ ធនធនទងំេនះ ផ្ដល់ជឱកសដ៏មនែតមយួគត់។ េន

េពល អស់េហយ គី ឺគម នេទ តេទ ជនចច។ិ
2 

 

េជងី រអំ ចដ៏ធំខពសច់ំននួតច ែដលិ ្រគប់្រគងរដ្ឋ បនលក់
េចញសមបទនែដល ចមនតៃមៃថ េទ្រកមហុ៊នេផ ងៗ េ យ
រេប បដគ៏ម នតមភព េហយីគរួឲយសង យ័ ស់។ មននន ករិ
បចចបបនន ពកួុ េជងី រអំ ចទងំេនះ ្របងេ្រប បនងឹទទលួផល
្របេយជនពី៍ឧស ហកមមដក្រសង់របស្់របេទសកមពជុ ស្រមប់
ខន។ ្របជ សួ មនិទទលួ្របេយជន៍ទងំេនះេទ។ អនកទងំេនះ
មនជនយួំ កនងុ ករេធីែបបេនះ េ យ រខះតមភពទងំ្រសង 
េនកនងុ វស័យិ េ្របងកត នងិវស័យិ ជវកមមី ែរ។៉ ភព្រសបចបប់ 
នងិសមតថភពបេចចកេទស ៃន្រកមហុ៊នខះ ែដលបនទញិ
សមបទនទងំេនះ គឺមនិចបសេ់ឡយ។ ទនទមី ឹ នងឹេពលេនះ ករ
្របថុយេ្រគះថន ក់ដល់បរ ថ ន នងិ ិ ្របជ សែដលរសេ់នេលីដី
េនះ គឺធំ ស។់ 
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៣ ករបង្់របកម់កព្ីរកុមហុ៊នដក្រសង ់ចនំនួសរបុ ប់ ន

ដុ ្ល រ េមល េទដូចជបតេ់ទ អស់។ 

រងន់ហរញញវតថ ែដលិ ុ ្រតវបនបង់េដមបី ទីទលួសមបទន – គឺមន
ចំននួសរុប ប់ នដុ រ – មនិបនេលចេឡងី មករសេងកត
របស់ Global Witness េនកនងុ របយករណ៍ផលចំណូលឆន  ំ
២០០៦ ឬ ឆន  ំ២០០៧ របស្់រកសួងេសដ្ឋកចច នងិ ិ ហរញញវតថិ ុ
េឡយ។ី  

 

េនកនងុ ករណីវស័យិ ែរ៖៉ 

៤  ជញ បណ័្ណ ែស្វងរកុរកធនធនែរ ៉្រតូវបនែចកេ យសមង ត ់

េទពកួវរជនកនអ់ំ ច ឬញតសិន្ដ នរបស់អនកទងំេនះ។ 

កនងុ ចំេ មករ ្ឋ នែរ ៉ែដល្រតវបន Global Witness េសុបី
អេងកតេនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ ្រគប់ករ ្ឋ នទងំអស់ ្រតវបនកន់កប់ 

ឬ្រគប់្រគងេ យសមជកិៃនពកួវរជននេយបយ ឬេយធ របស់
្របេទសកមពជ។ បញជុ ីេឈម ះមនរមួដូចតេទេនះ៖ 
• េ កនយ ឧត្ដមេសនយ៍ី ្រតី អ៊ុក េក 3 អនក្របមុខៃន

េយធភូមភគិ អភវឌ ន៍ របស់ិ កងេយធពលេខមរភូមនទ ិ

(RCAF); 

• េ ក ចម បូរ ី
4 ្រតវជបងបនូ ជមយួរដ្ឋម ន្ីរកសួងពណជជកមមិ

កមពជ េ ក ុ ចម ្របសទធិ ;5 

• េ ក ឌ ចូចី
6 (េ ថ ហុ៊ន ចូច ែដរ) ្រតវជបនូ ជដូនី មយួ

របស់អគគនយករដ្ឋម ន ី ហុ៊ន ែសន; 

• ឧត្ដមេសនយ ៍ី មស សុភ7 ជអគគេមបញជ ករកងទ័ពេថមរី េជងី

ៃន RCAF; 

• សមជកិ្រពទធឹ សភ ឯកឧត្ដម ល យ៉ុងី ផត់8 សមជកិ្រពទធឺ សភ 

របស់បក ្របជជនកមពជ ុ (CPP) េហយីជម េសដ្ឋមីន

្រទពយសមបតេិ្រចនី; 

• ឯកឧត្ដម ឱម យុនិេទ ង 9 ទី្របកឹ ខពសរ់បស់សេម្ដច ហុ៊ន ែសន 

េហយីជ្របធនគណៈកមម ធករិ សទធិ ិមនុស  ៃនរ ្ឋ ភបលិ

្របេទសកមពជុ ; 

• សមជកិ្រពទធសភ ឯកឹ ឧត្ដម េ  េម៉ងឃនី10 អនកជនតំ ិ របស់

សេម្ដច ហុ៊ន ែសន េហយីជនយកៃន្រកមហុ៊ន ភពមុច ែដលី ិ

ជ្រកមហុ៊នដ៏មនអំ ចខងំបំផុតមយួ េនកនងុ ្របេទស

កមពជុ ; 

• េ កនយឧត្ដមេសនយ៍ី  ប៉ុល េរ ន11 ជអគគេមបញជ ករ 

ៃនកងទ័ពភូមនទិ កមពុជ; 

• ឧកញ៉ ្រទ ភពី
12 ជម េសដ្ឋគី្ំរទគណបក  CPP។ 

 

៥  មនករពកព់ន័ធដជ៏កែ់ស្ដង នងិេ្រចន អេនក េ យ

កងេយធពលេខមរភមូនទ េនិ កនងុ វស័យិ ែរដ៉ក៏ពុំងលូតេឡង។  

អនកេសុបី អេងកតរបស់ Global Witness បន្របទះេឃញីកងកមងំ 
RCAF េធីករយមករ ្ឋ ន ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ េខតសទងឹ ែ្រតង 
្រពះវ រ នងិ ិ េពធ ត់។ េនករ ្ឋ នខះ ដីធី្រតវបនចបយ់កពី
អនក្រសក េហយីមនេគ យករណ៍អំពីករគំ មកំែហងដលអ់នក
្រសក។ េនកនងុ ករណីទងំអស់េនះ គម នករផ្ដលក់រអនុញញ តមុន 
េ យេសរ នងី ិ េ យដឹងខនួ េឡយ។ី  

កមមករ កលបងដីរកធតុែរ ៉េនឯករ នអណងូ ែរមួ៉យ េនកនងុ
េខត្រពះវ រិ  
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៦ តបំនក់រពរ ឬតបំនម់នបញ្ហ បរ ថ ន គិ គឺរួឲយ្រពយបរមភជ

ពេសស។ មិ ននន ករិ បចចបបនន តបំន់ុ ែដលពមីនុមនិទនម់ន

អនក ែស្វងរកុរក េនកនងុ ជរួភន្ំរក ញ ៃ្រព៉ ឡង ់នងិែដនជ្រមក

សត្វៃ្រពភន្ំរកេ ប េនះនងឹ្រតូវបនខូចខត ឬបផំ្ល ញជ

អចៃ ន្តយ៍ិ វញ។ិ  

ជរ ្ឋ ភបលិ ្របេទសកមពជ បនុ សេ្រមចចតិថ ជវកមមី ែរ្៉រតវ
មន ទភពិ ជងេសចក្ដ្ីរតវករៃនបរ ថ ន េហយិ ី នងិកចចករពរិ
បរ ថ ន។ េនះិ បននេំទរកសកមមភពែសងរុករកធនធនែរយ៉៉ង
សនធក។ េនឹ កនងុ ចំេ មតំបនក់រពរទងំ ២៣ តំបនរ់បស់
្របេទសកមពជ មនុ យ៉ងេ ច ស់ ៦ តំបន ់ែដលមន
សកមមភព ជវកមមី ែរ្៉របេភទ មយួ កំពុងែតេកតីេឡងីេនកនងុ
ែខ ្រពំែដនតំបន់។ 
 

េនកនងុ ករណីវស័យិ េ្របង នងិឧសម័ន៖ 

 

៧ ថ ប័នែដល្រគប់្រគងឧស ហកមមេ្របង និងឧសមន័របស់

្របេទសកមពជុ  – ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជុ  (CNPA) 

– គឺជ ថ ប័នដ៏ខះភព សបចបប់ចបស់ ស់ េន

េ្រកមរដធមមនុញញ ែដលសថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងផទ ល់

ពីអគគនយករដម នី ហុ៊ន ែសន េហយនិងឧប

នយករដម នីរបស់េ ក ឯកឧតម សុខ ន។13 

CNPA ្រតវបនបេងកតី េ យ ជ្រកតយ។ មឹ េយបលរ់បស់អនក
ជនញំ ចបប់ ែដល Global Witness បនពេ្រគះិ ជមយួ ករេផទរ
អំ ចដ៏ធែំបបេនះ េទកន់ ថ ប័នថម មី រយៈែត ជ្រកតយឹ
ប៉ុេ ះ េ យគម នចបបអ់នុម័តេ យសភជត គិ ឺមនិសម្រសប
នងឹដេណរករំ ី ធមម  េហយីខះភព្រសបចបប់ចបស់ ស់ េន
េ្រកមរដ្ឋធមមនុញញ។ 
ទនទមឹ នងឹេពលេនះ វេ ធនកមមិ សមង ត់មយួចំននួ ែដលបនេធី
េឡងីេនកនងុ ចបប់េ្របងកតឆន  ំ១៩៩១ េមលីេទបន កអ់ំ ច
្រគប់្រគង ថ ប័នេនះ េទកនងុ ៃដផទ ល់របសអ់គគនយករដ្ឋម ន ី
េហយីនងិឧបនយករដ្ឋម ន ី សុខ ន។ 
 

៨ មជឈករ នងិនេយបយកមម ៃនអំ ចេនកនង ុ CNPA បន

បេងកតីនូវអងគករដវ៏កល ែដលិ សភជតកិមពជុ គម នអំ ច
្រតត្រ េ ះ េហយី្រកសងួដៃទេទ ត គម នសេំឡងេឡយ។ី  

ករ្រគប្់រគង នងិករ្រតត្រ េល ី CNPA ្រតវបនកយជេរ ង
នេយបយជអេនក។ អនកកន់អំ ច សុទធែតជអនកនេយបយ 
CPP ែដលគ្ំរទសេម្ដច ហុ៊ន ែសន។ ករអនុវតអំ ចេនះ មនិ
ប់បញចល េហយូ ី ក៏ដកហូតអំ ចេចញពីអនក ែដលគ្ំរទ

្របធន្រពទធសភ សេម្ដច ឹ ជ សុម។ី
14 អគគនយកៃន CNPA េ ក 

ែត ដងួ 15 ក្ដ ប់ព័ត៌មនយ៉ងជប់ េ យករេ្រជសីេរសីបុគគលកិ
ផទ ល់ខនួ របស់គត់ ពី្រកសួងដៃទេទ ត ទងំរលំងេចលបុគគលកិដ៏

មនករហកហនឹ ឺ េនកនង ុ CNPA េហយីេ យកររក ទុកឯក រ
េនកនងុ ផទះខនួ ឯង មនិែមនកនងុ ករយល័យិ ជញ ធរេទ។ 
 
គម នករ្រតត្រ េល ី CNPA េ យសភជតិេឡយ។ សមជកី ិ
សភ េមលីេទ មនិដងឹអីេ ះអំពីកចចករិ របស់ CNPA។ ែបបដូច
គន  CNPA មនិស្រមបស្រមលជមយួនងឹ្រកសួងដៃទេទ តេទ៖ 
្រកសួងហរញញវតថ ិ ុ – ែដលនងឹទទលួខុស្រតវេលីករ្របមូលផល
ចំណូល ពេី្របង នងិឧសម័ន េនេពល ចប់េផ្ដមី ដេណរករ ំ ី – មនិ
បនរមួបញចលូ េនកនងុ ករពភកិ របស់ CNPA ស្ដីករ្រគប់្រគងធន
ធនេនះ េហយីនងិអនគតផលចំណូលេឡយ។ី  
 

៩ ករែចកចយសមបទន បនេកត េឡង េនកនងុ ភពសមង ត។់ 

កចច្រពមេ្រព ងិ របស់្រកមហុ៊នេ្របង េហយីនងិព័ត៌មនអំពីករែចក
ចយសមបទន គឺជេរ ងសមង ត់ ែដល CNPA ករពរយ៉ងជប់។ 
ក៏ប៉ុែន មនព័ត៌មនឲយដងឹថ CNPA បនែចកសមបទន្រគប់បកុ
េនកនងុ សមុ្រទ ែដលជរបសក់មពជុ ពតិ្របកដ េទឲយ្រកមហុ៊ន
ឯកជនអសេ់ហយ។ ទនទមី ឹ នងឹេនះ ជញ ធរេនែតបនែចកបកុ ដី
េគកជុវញំ ិ ងទេន ប េហយីែចក ជញ បណ័ រជថម ស្រមប់ី
បកុ េនកនងុ តំបន់សមុ្រទមនករទមទរជន់គន  – គឺជតំបន់
សមុ្រទែដល្របេទសៃថ នងិ្របេទសកមពជុ ដេណ្ដ មី គន ទមទរ។ 
្រកមហុ៊នេ្រចនីេផ ងៗគន  បនទទលួសមបទន។ ្រកមហុ៊នខះ គឺជ
្រកមហុ៊ន្របតបត ែដលិ ិ មនសមតថភពសម្រសប។ ចំេពះ្រកម
ហុ៊នមយួចំននួេទ ត គឺ មនសូវិ ចបស់ ស់ថ ពកួេគមន
បទពេ ធន៍ិ អ ឬី ថ េតេីគមនែខ ្រស យជមយួអនក ខះ។ 
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ទី្របកឹ េសដ្ឋកចចិ របស់អគគនយករដ្ឋម ន ី គមឺ េសដ្ឋ េី ក

បណត ិ ឈនិ លបិ គងឺ16 គឺជមច ស់ៃន្រកមហុ៊ន Resourceful 

Petroleum [្រកមហុ៊នេ្របងកត រសូសហ៊លី ុ ]17 ្រកមហុ៊នមយួ
ែដលកនច់ំែណកហុ៊ន ៣០ ភគរយ េនកនងុ សមបទនសមុ្រទ បក ុ
B។ េមធវរីបសេ់ កបណត ឆនិ ិ  លប គង បនិ ឺ ្របប់ Global 
Witness ថ្រកមហុ៊នេ្របកកត រសូសហល េធី ីុ ជវកមមី េ្របង 
នងិឧសម័ន េនកែនងេផ ងេទ ត េនកនងុ ពភពេ កិ ែដរ។18 ្រកម
ហុ៊នេផ ងេទ ត ដូចជ្រកមហុ៊ន China Zhen Rong Cambodia 

[្រកមហុ៊ន ឆយ  េចន រ ៉ុង កមពជុ ]19 េមលីេទ ្រតវបនបេងកតី
េឡយ េដមបី ីី េគលបំណងេ្របី្របស់ធនធនេ្របង នងិឧសម័នរបស់
្របេទសកមពជ។ុ  
 

១០ ្របក់ ប់ នដុ ្ល រ ្រតូវបនបងឲ់យ CNPA េ យ្រកុមហុ៊ន

ដក្រសង ់ប៉ែុន្ត្របកេ់នះ េមល េទមនិែដលចូលកនងុ រតនគរ

ជតេិឡយ។  

្រកមហុ៊ននមយួៗ ្រតវី ែតបង់្របក់រងន់ចុះហតថេលខ ែដលចំននួ
ចចរចបន េទឲយ CNPA។ ដល់បចចបបននុ េនះ ្រកមហុ៊ន

ឥណេណសុ ូ ី PT Medco Energi Internasional [ថមពល PT 
មុដកូ អនរជតិ ]ិ បនបង្់របក់សរុបចំននួ US$៧,៥ នឲយ 

CNPA។ ម៉យងេទ ត ្រគប្់រកមហុ៊ននមយួៗ ែដលី មន
កចច្រពមេ្រព ងិ ែចកចយផលតកមម ស្រមប់ិ បកុ សមបទនមយួ ក៏
្រតវែតបងៃ់ថយ៉ងធងន់ លឆ់ន ។ំ េនកនងុ ឆន ទំមីយួ ្របក់េនះគឺជត ិ
US$៨០០.០០០ កនងុ សមបទនមយួ។ មករសេងកតរបស់  
Global Witness ្របក់េនះមនិែដលេលចេឡងីេនកនងុ
របយករណ៍ផលចំណូលមនិែមនពនធ រ របស់្រកសួងេសដ្ឋកចច ិ
នងិហរញញវតថ ស្រមប់ិ ុ ឆន  ំ២០០៦ ឬ ២០០៧ េឡយ។ី  
 

១១ តបំនដ់េីគកេ ថ ងទេន ប កពុំង្រតវេគែសងរកុរក

ធនធនឥឡវូេនះ។ 
ងេនះ មនរមួែផនកមយួៃនបងឹទេន ប ជឋបនយីជវមណល ី

UNESCOមយួ ែដលទកឹផគតផ់គង់្រតី្របមណជ ២៣០.០០០ 
េ នកនងុ មយួឆន ។ំ ្រតីទងំេនះ ផ្ដល់្របមណជ ៤០ – ៧០ 
ភគរយ ៃនជតិ្របេតអុន ែដលី ្របជ សបរេភគិ កនងុ មយួឆន  ំ
េហយីផ្ដលជ់វភពី ដ៏ចបំច់ ស្រមប់្របជ សកមពជ ្របមណុ ពរី
ននក់។ 

េនេពលសរេសររបយករណ៍េនះ មនករសទងដ់ីេ យកររញជយួ
ដ ្របតី ិបតេិ យ្រកមហុ៊នឯកជន េ ថ Petroleum Geo 

Services [េស កមមេ្របងកត ជយ៉ូី ] (PGS)។20 លទធផលមនិ
ទនបេញចញឲយ ធរណជនដងឹេនេឡយីេទ ប៉ុែន Global 

សេម្ដច ហុ៊ន ែសន (ខង ្ដ )ំ មនអំ ចកន់កប់េ យផទ ល់ េលី ជញ ធរេ្របងកតជតកិមពជុ  (CNPA) ែដលទទលួភរកចចិ
ស្រមបស្រមល        វស័យិ េ្របងរបស់្របេទសកមពជុ  
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Witness ្រតវបនេគ្របបថ់ ទននន័យិ ចងលុ បងញ "លទធភពល
្របេសរី"។ 

្រកមហុ៊នថមពល PT មុដកូិ  អនរជតិ
21 ្រតវបន្របគល់សមបទន

ដីេគកមយួបក។ ្រកមុ ហុ៊នេផ ងេទ ត កអ៏ះ ងថខនួ ្រតវបន
ែចកសមបទនែដរ។ ដលែ់ខសី ឆន  ំ២០០៨ មនករពេ្រគះ នងិ ិ
ករជ បំ អនក្រសកយ៉ងតចិ ស់ េទះបីម ន្ីរបេទសកមពជុ បន
ផ្ដល់ករអនុញញ តរចួជេ្រសច ឲយ្រកមហុ៊ន PGS បនករសទងដ់ីរបស់
េគចូលកនងុ លែ្រស េ្រកយពីករបញចប់រដូវ្រចតកត់នចុងឆន  ំ
២០០៨ ក៏េ យ។ 

 

១២ ទយកអន្តរជតរិបស់្របេទសកមពជ មនុ ិ េ្រប នុភពែដល

មនេ យ រ្របក ់ជនយួំ អភវឌ ន៍ិ ែដលេគផ្ដល់ឲយ េដមប ី

ែកលំអអភបលកចចិ ិ េទ។ 

ទយកអនរជតផិ្ដល់ជនយួ េសមំ នីងឹ្របែហលពក់ក ្ដ លៃនថវកិ
ជតិរបស្់របេទសកមពជ េរ ងុ ល់ឆន ។ំ ទយកមនិបនេ្របី
នុភពែដលេគមនេ យ រ្របក់ជនយួំ េនះ េ យ

្របសទធភពិ ិ េឡយ។ នយយី ិ លំអត ពកួិ េគមនិ្រពមទទលួ គ ល់ថ 
រ ្ឋ ភបលិ ពុករលួយទងំ្រសង េហយីមនិេធករី ស្រមបផ់ល
្របេយជនៃ៍ន្របជ សេទ។ លទធផល គថឺ្របក់ជនយួំ បព់ន់
នដុ រ ផ្ដល់េ យអនកបង់ពនធ រេនកនងុ បសចម្របេទស េហយិ ី

នងិ្របេទសចនិឥឡវូ ែដរ គមឺនផល្របេយជនត៍ចិតចួ េដមបី ែីក
លំអជវតី ិ ៃនពលរដ្ឋកមពជុ ធមម ។ ម៉យងេទ ត ជនយួំ គ្ំរទពីទយក
បនប ជយ កនង័ ុ ករជរុញំ ករែកទ្រមង ែដល់ ចេធីឲយរ ្ឋ ភបលិ
ទទលួខុស្រតវចំេពះពលរដ្ឋរបស់ខនួ េ្រចនីជង។ ផទយុ េទវញ ិ

រ ្ឋ ភបលិ កំពុងែតេ្របី្របសជ់នយួំ

អនរជត ជិ េលសេដមបី អីះ ងភព
្រតមឹ្រតវ្រសបចបប់ េនកនងុ វស័យិ
នេយបយ។ 

១៣ រ ្ឋ ភបលិ បនដកថយ

េ្រកយរចួេហយ េន កនងុ ករត្រមូវ

តម្ល ភពពឧីស ហកមមដក្រសង។់ 

េ្រកយពីរ ្ឋ ភបលិ កមពជុ បនយល់
្រពមអនុម័តគេ្រមងជរុញំ តមភព
ឧស ហកមមដក្រសង េនះ់

រ ្ឋ ភបលិ បន្របកសថ នងឹមនិ
អនុម័តវញិ។ 
 

១៤ ករខូចខតែដលេកត េឡង រចួជេ្រសច គមឺនិទនដ់ល់ក្រមតិ

ជសួជុលែលងបនេនេឡយ េទ េហយ េនមនឱកសេស្ដង 

េដមប ែីកលំអអភបលកចចិ ិ ៃនឧស ហកមមដក្រសងរ់បស់

្របេទសកមពជុ េនេឡយ។   

ករេនះ្រតវែតចប់េផ្ដមី ជមយួនងឹករពយរួទុកបេ ្ដ ះ សនន 
ចំេពះករ្របគល់សមបទនថម ករី ្រតតពនតយិ ិ ៃនសមបទនដ៏្របគល់
េហយីនបចចបបនន េហយុ ី នងិតមភពទងំ្រសង េនកនងុ ករែចក
រែំលក នងិករ្រគប់្រគង នូវធនធន ធរណៈដ៏សំខនទ់ងំេនះ។ 
ទយកគរួគបបភីជ ប់ករែចក្របក់ជនយួ េ្រកំ ពីជនយួំ មនុស ធម៌ 
េទនងឹករចេ្រមនីេទមុខដជ៏ក់ែស្ដង កនងុ ករអនុវតវធនករិ ទងំ
េនះ។ 
 

េកមងៗ េដរហួស នដឹកម៉សីុន្រប ប់្រប ចិន េទកន់ករ នអណងូ ែរមួ៉យ េនកនងុ សករេវ ង េខត
្រពះវ រិ

ឧស ហកមមដក្រសងរ់បស់

្របេទសកមពជ កំពុងុ ែតេចញ

សញញ ឲយដងឹមុន ពកីរចប់

េ យរដ្ឋេចរធបេតយយ ិ ... 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

13 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

14 

ជពូកំ ទ ី១ 

ឧស ហកមមដក្រសងរ់បស់្របេទសកមពជ ុ  

– មនរង្វ នៃ់ថ្ល 
"េយង កពងំ ុ សតថិ េនកងនុ ដ កំ ់កល ែដលេយង េ ថ សមយ័ផស្ល ់ប្ដូ រ" 

្រប សនរ៍បស់ ឯកឧត្ដម ម៉កុ ម៉ែរត៉22 រដ្ឋម ន្តី្រកសួងបរ ថ និ កមពជ ស្ដុ ីពឧីស ហកមមដក្រសងែ់ដលកំពុងលូតេឡង។
23 

 
្របេទសកមពជ េមលុ ី េទ កំពុងមនលទធភពទទលួផល ភយ៉ង
សនធក េ យឹ រេ្របង ឧសមន័ នងិធតុែរ។៉ តំរូវករខពស់ជុវញំ ិ
ពភិពេ ក ្រ ប់ផលតផលិ ទងំេនះ បននឲំយមនៃថខពស់ 
រហូតដលេ់ពលថមីេនះ។ លទធផលមយួ គថឺ្រកមហុ៊នននចប់
េផ្ដមី រក្របភពធនធនដ៏ ចចំេណញបន េនកនងុ ្របេទសែដល
មនិែដលដក្រសង់ធនធនទងំេនះកនងមកេទ ែដលពីមុន 
្របេទសទងំេនះ្រតវបនេគគតិថ ខះសថរភពិ នេយបយេពក 
េទបីមនិ ច្របតបតិ ិករកនងុ ្របេទសទងំេនះបនេទ។ ្របេទស
កមពជុ គឺជឧទហរណ៍ដជ៏ក់ែស្ដង ៃនបតុភូតេនះ។ 

 

េនកនងុ រយៈេពលពរីឆន កំនងមកេនះ វស័យិ ជវកមមី ែរ ៉នងិេ្របង 
បនអភវឌិ យ៉ងេល ន េ យ្រកមហុ៊នថមីសទងល់ទធភពៃន្រទពយ
សមបតិធតុែរ ៉នងិេ្របងកត េនេ្រកមដេីគក នងិដីបតសមុ្រទ
របស់្របេទស។ ផលចំណូលែដលរកបន មុខជតចិតចួ េបេី្រប ប
េធ បនងិ្របេទសម ផលតិេ្របងកត នងិធតុែរ ៉ដូចជ្របេទស

អុ ៉ក់ នងី ិ ្របេទស ហកិខងតបងូ  ប៉ុែនេបីធនធនទងំេនះ្រតវ
បន្រគប់្រគងេ យ្រតមឹ្រតវ ចជឱកសដ៏ល្របេសរីបំផុត 
េនកនងុ ជនន់ំ េនះ េដមបី រីចួខនួ ពីអនទ ក់ៃនភព្រកី្រកបន។ 

 

េទះជ្របេទសកមពជុ មនកំេណនី េសដ្ឋកចចិ យ៉ងេល ន េនកនងុ
ប៉ុនម នឆន កំនងមកេនះក៏េ យ ក្៏របជជនភគេ្រចនីេនែត្រកី្រក 
េហយីខះធនធនសំខនជ់មូល ្ឋ ន។ 'សនទស ន៍អភវឌ ន៍ិ
មនុស ' ឆន  ំ២០០៧ របសក់មមវធីិអភវឌ ន៍ិ ៃនអងគករ
សហ្របជជត បនិ ក់្របេទសកមពជុ ជលំ ប់ថន ក់ទ ី ១៣១ 
កនងុ ចំេ ម ១៧៧ ្របេទស េ យ ៧៨ ភគរយៃន្របជជន្រតវ
បនប៉ន់ ម នថ រសេ់នេ យ្របកត់ចិជង US$២ កនងុ មយួៃថង

ប៉ុេ ះ។24 ទនទមឹនងឹេនះ យុកលមធយមៃន្របជជនគឺែត ៥៨ 
ឆន  ំប៉ុេ ះ េហយីកុមរេ្រកម យុ្របឆំន  ំចំននួមយួភគប ្រតវី
បនចត់ទុកថ ខះ រ្រគប្់រគន់។25 ចំេពះ្របជជនកមពជុ
ភគេ្រចន ជវតី ី ិ េនែតខ េហយី ី លំបក។ 

 

អងគករ IMF ទយថ ផលចំណូល្របចឆំន មំកពី
េ្របងនងឹេកនីេឡងីបនចិ ម្ដងៗ ព ី US$១៧៤ 
ន េនកនងុ ឆន  ំ២០១១ រហូតដល់ចំននួ

អតបរម ិ US$១,៧ ពន់ ន េនកនងុ ឆន  ំ
២០២១ (្របមណ ៤ ភគរយៃន GDP) រចួ

េហយីធកចុ់ះវញិយ៉ងេល ន។26 េបីសនិជករ
ប៉ន់ ម នេនះគឺ្រតមឹ្រតវ ផលចំណូលេ្របងនងឹ
ផស់ប្ដរូ អនគតរបស់្របេទសយ៉ងខងំ។  

 

្របភពព័ត៌មនេផ ងេទ ត មនិសូវមន
សុទដ្ឋនយមិ ិិ េ្រចនីដូចេនះេទ។ អនកជនញំ កនងុ

េទះជ្របេទសកមពជុ មនកំេណ នេសដកិចចយ៉ងេល ន េនកនងុ បុ៉នម នឆន ំកន្លងមកេនះ
ក៏េ យ ក៏្របជជនភគេ្រចនេនែត្រកី្រក េហយខះធនធនសំខន់ជមល ន
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វស័យិ ឧស ហកមម ែដលមនទននិ ន័យថមីបំផុត បនែថងេ យករ
្រពយបរមភ ថអងគករ IMF រ ្ឋ ភបល នងិ ិ ្របព័នធផ ពផ យ បន
ប ជយ័កនងុ ករែវកែញក្រគប់្រគន់ រ ងចំននួេ្របង នងិឧសម័ន 
ែដលមនេនេ្រកមដ េហយី ី នងិចំននួែដលមនលទធភពដក
្រសង់េចញបន។ េគឲយដបូនម នំ ថ ករទយរបស់អងគករ IMF គឺ
មនិ្រតមឹ្រតវេទ េហយី្រតវែតែកេលខចុះេ្រកម។ សំ ងេលកីរ
ទយរបសេ់គ លំហូរចូលកនងុ ្របព័នធេសដ្ឋកចច ៃនិ ផលចំណូលយ៉ង
េ្រចនីេនះ គ្ឺរបែហលជមនិេកតីេឡងីដូេចន ះេទ។ េទះជយ៉ង

ក៏េ យ ផលចំណូលែដលមនលទធភពេកតីេឡងីេនះ េន

ែតធំ េហយីសំខន់ េបេីយង មខន ត្របេទសកមពជ។ុ
27

 

 
ទនទមឹ នងឹេពលេនះ វស័យិ ជវកមមី ែរេ៉នែតអភវឌិ យ៉ង ង ត់
េសង ម។ េ យខះទននន័យិ ស្ដីពីចំននួ្របភពធនធនែររ៉បស់
្របេទសកមពជ េហយុ ី នងិ ថ នភពៃនករែសងរុករកធនធនែរ ៉
េនឯករ ្ឋ ន ជវកមមី ែរជ៉េ្រចនីេនះ េយងីគម នលទធភពប៉ន់
ម នពីចំននួផលចំណូល ែដលវស័យិ ជវកមមី ែររ៉បស្់របេទស

កមពជ ចុ ផលតិបន កប៏៉ុែនករវនេយគ នងិ ិ ិ ករចប់ រមមណ៍
េលីវស័យិ េនះ កំពុងែតេកនីយ៉ងេល ន។ េនកនងុ ពក់ក ្ដ ល
ទសវត រ ៍១៩៩០ គម នគេ្រមង ជវកមមី ែរធ៉ំ ចប់េផ្ដមី េឡយ ី
ក៏ប៉ុែនដលឆ់ន  ំ២០០៦ ពតិជមនករ្របញប់្របញលរ់កធន
ធនែរ៖៉ គឺ ថ បន័រ ្ឋ ភបល ែដលិ មនភរកចចិ េលកីទកឹចតិករ

វនេយគិ ិ បរេទស – គឺ្រកម្របកឹ អភវឌ ន៍ិ កមពជុ
28 – បនអនុម័ត

ចំេពះករវនិិេយគ US$៤០៣ ន េនកនងុ វស័យិ ជវកមមី ែរ ៉

េនកនងុ ឆន េំនះ។
29 េហតុករណ៍េនះ េធីឲយេលចេឡងីនូវលទធភព

មយួ គឺថេទះជមនករចប់េផ្ដមី ដ៏ ង តក់៏េ យ ្របែហលគជឺ
វស័យិ ជវកមមី ែររ៉បស្់របេទសកមពជុ វញ ិ – មនិែមនេ្របងេទ – 
ែដលមនលទធភពេ្រចីនជង កនងុ ករជយួដល់េសដ្ឋកចចិ ជត។ិ 

 

នយយិ រមួ បនចិ េទ ត រតនគរជតិ ចទទលួចំណូល ប់ ន
ដុ រ ពឧីស ហកមមដក្រសង ែដល់ េនះជេហតុករណ៍ដ៏គរួឲយ
អបអរ ទរ េនកនងុ ្របេទសមយួែដលេនែតពងឹពក់េលី
សហគមនជ៍នយួំ អនរជត ស្រមប់ិ ្របកជ់នយួំ េសមីនងឹពក់

ក ្ដ លៃនថវកិជតិ្របចឆំន ។ំ
30 ក៏ប៉ុែនគំរូៃនករ្រគប្់រគងធន

ធនេផ ងេទ តរបស់រដ្ឋ – គឺដ ធនី ធនជលផល ៃ្រពេឈ នងី ិ
កែនងេបតកភណិ ជត ិ – នឲំយសង យ័ថ រ ្ឋ ភបលិ ្របេទស
កមពជុ ្របែហលជខជះខជ យឱកសេនះ។ ជនសួំ ករេ្រប្ីរបក់ ប់
នដុ រេនះ េដមបី េីលកី្របជជនេចញផុតពីភព្រកី្រក 

រ ្ឋ ភបលិ ្របេទសកមពជ ្របែហលុ ជបនេដរី មគំរូៃន្របេទស
ជតិខង ភូម ែដលេនទីេនះពកួវរជនអ ធបេតយយ េ្របិ ្ីរបស់
្របក់ែដលរកបនេ យ រ្រទពយសមបតធិនធនធមមជតិរបស់
្របេទស េដមបី ្ីរគប់្រគងេល្ីរបជជនភគេ្រចនីដ៏្រកី្រក េ យមនិ
េអេពី ីប៉ុនម ន ចំេពះសុខុមលភព ឬសទធិ ៃិន្របជជនេឡយ។ី  

 

ឥឡវូ េនះ ករសេ្រមចចតិកំពុងែតេកតីេឡង អំពី រីេប បេដមបី ្ីរគប់
្រគងឧស ហកមមទងំេនះ។ លទធផលៃនករសេ្រមចចតិនឹង
កំណត់ថ េតដី ក់ំ កល 'ផស់ប្ដរូ ' របស់្របេទសកមពជ នំុ
្របេទសេចញផុតពីភព្រក្ីរក ឬមយួឲយជបអ់នទ ក់ៃនប ្ដ
ធនធនវញ។ិ  

 

ធនធនែរ ៉– លំនេំដម  
 

្រទពយសមបតធិតុែរៃ៉ន្របេទសកមពជ ្រតវុ បនេគគូែផនទ ចប់ី
ងំពីចុងសតវត ទ ី ១៩ េ យភូគពភវទិូប ងំ នងិចន។ិ

31 ធតុ
ែរែ៉ដលសំគល់បន គឺមនបុកសុត ថមី កបូ ត តបងូ ថម 
មុងំកនស ហស ត អំបល សុលកត នងី ិ ី ី ិូ េព្រជៃថ 

[ហ រកុនុ ី ]។32 េពលថមីជង មនេគរកេឃញីធតុែរដ៏៉សំខនជ់ង 

ដូចជ្រកម ព ន់ ែដក ថមកំេបរ នែកល នងី ិ តង់ែសន។
33 េទះ

មនលទធភពអស់ទងំេនះក៏េ យ ក៏ធនធនែររ៉បស់្របេទស
កមពជុ ខះករអភវឌ ន៍ិ រហូតដល់សពៃថង េ យ រស ងគ ម 
ជេ ះំ ទសែ់ទងៃផទកនង នងុ ិ កងះករវនេយគ។ិ ិ  
 
សពៃថងេនះ វសយ័ិ ជវកមមី ែរជ៉តិផស់ប្ដរូ ពីករជកីខន តតូច ច 
េ យសហគមន៍អនក្រសក េទជករដក្រសង់េចញខន តធំ េ យ
្រកមហុ៊នធំៗ ។ ្រកមហុ៊នចំននួកន់ែតេ្រចន កំពុងី ែតយកចតិទុក
ក់ចំេពះវសយ័ិ េនះ។ េទះបីជព័ត៌មនអំពីករែចក ជញ ប័ណ
ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ ្របេទសកមពជ គុ ឺពបកិ រកក៏េ យ កក៏រ្រ វ

្រជវរបស់ Global Witness េនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ បនសំគល់
ជញ ប័ណជង ១០០ សនក ែដលឹ បនែចកស្រមប់

ករវនិេយគ និងិ ករចប់ រមមណ៍េលវស័យិ ជីវកមមែរ ៉របស់
្របេទសកមពជ កំពុងុ ែតេកនេឡងយ៉ងេល ន 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

16 

េគលបំណងែសងរុករកធនធនែរ។៉34 ទនទមឹ នងឹេនះ រ ្ឋ ភបលិ
កមពជ បនុ ងំ ជវកមមី ែរជ៉េគលបំណងដ៏មន ' ទភពិ ' េន
កនងុ រយៈេពលប៉ុនម នឆន ខំងមុខេនះ េហយីកំពុងែតែសងរកេ យ
សកមម នូវករវនេយគិ ិ បែនថម េ យ្រកមហុ៊នបរេទស នងិ្រកម

ហុ៊នែខមរ។35 
 

សមបទន ជវកមមី ែរទ៉ងំេនះ កំពុងសថតិ េនកនងុ ដ ក់ំ កល
េផ ងៗ ៃនករ អភវឌ ន៍។ ្រកមិ ហុ៊នទទលួសមបទនមយួចំននួ 
កំពុងែតខងួអណ្ដ ងូ កលបង េហយីវភគិ សំ ក។ 
ឧទហរណ៍ េនកនងុ េខត្រពះវ រ មនិ សញញ ចងលុ បងញ

្រសទបម់ស នងិែដក ដម៏នតៃម ប់េកដដុិ រ។36 សមបទន
ខះ ្រគន់ែតកណំត់ៃផទដីែដលកំពុងេ្របី្របសស់្រមប់ ជវកមមី ែរ ៉
រចួេហយ ដូចី ជកែនងយកថមែកវ េនកនងុ តំបន់ ច់្រសយលៃន
េខតេពធ តជ់េដម។ ដី សីមបទនខះេទ ត េមលីេទ មនែត
ករ្របេមលីពចរិ ប៉ុេ ះ ប៉ុែនមនិទនអ់ភវឌិ េនេឡយីេទ។ 

 

េ្របង នងិឧសម័ន – លំនេំដម  

“េ្របងេនែតេនកងនុ ដេីនេឡយ។  ដចូ ជ្រតីេនកងនុ
សម្រទ។ េយងុ  មនិទន់ដងឹថ ្រតធី ឬំ តចូ េទ។ េត មន

្រសកឬេទ? មនុ េយង ចមនិ្រតី

បន េយង ្រតូវែតដងឹថ ្រតី

្របេភទអ្វសីន។ិ ” 

ែត ដងួ  អគគនយកៃន

ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជ ុ
ផ្ដល់ករវភគិ របស់េ ក អំពីករ

ែស្វងរកុរកេ្របង នងិឧសម័ន េនកនងុ ្របេទសកមពជ េនុ ឯសននសទិ ី
អន្តរជតិស្ដីពីេ្របងកត េធ្វេឡង េនទី្រកុងភនេំពញ ៃថង ២៦—២៨ 

ែខមន ឆន  ំី ២០០៨។37 
 
ដូចជឧស ហកមមែរែ៉ដរ វស័យិ េ្របងកតរបស់្របេទសកមពជ េនុ
ែតសថតិ កនងុ វយ័កុមរភពេនេឡយ។ ក៏ី ប៉ុែន មនិដូចឧស ហកមម

ែរេ៉ទ វស័យិ េនះបនទក់ទញករយកចតិទុក ក់ នងិករ
្របេមលីពចរិ ជេ្រចន ពី ្ីរបព័នធផ ពផ យ េហយីជករចបស់
ស់ ស់ថ ឧស ហកមមេ្របងនងិឧសម័ន ្រតវបនេគចត់ទុក

ថ ជក សំខន់ ស់ េនកនងុ អនគតៃន្របេទសជត។ ិ
លទធភពៃន្រទពយសមបតេិ្របងបនេធីឲយមនកររសួ នរ់ក 'មស
េខម ' េនះ េ យពក់ព័នធ្រកមហុ៊ន េមរក អូ ល ចន ិ ី ិ
ឥណេណសុ ជប៉ុន នងូ ី ិ កូេរ ៉ែដលសុទធែត្របកតួ្របែជងរក
សមបទនដ៏មនលទធភពផ្ដល់ផលចំេណញេ្រចន។ី  
 
បកុ សមបទនសមុ្រទទងំអសរ់បស់្របេទសកមពុជ (េ ថ A-F) 
េហយីនងិបកុ ដីេគក យ៉ងេ ច សម់យួបក ្រតវុ បនែចក
េទឲយ្រកមហុ៊នែខមរ នងិ្រកមហុ៊នបរេទសរចួេហយ។ មនី ែតៃផទ
ទំហ ំ២៧.០០០ គ.ម. ្រក  ប៉ុេ ះ េនកនងុ ៃដសមុ្រទេស ម 
េ ថ តំបនទ់មទរជនគ់ន  (OCA) ែដលេនែតមនិទន់
សេ្រមចបន េ យ រមនទំនស់រ ង្របេទសៃថ នងិ្របេទស
កមពជ អំពុ េីតីអនក ជមច សព់ត។ ករិ ពភកិ េដមបី េី ះ្រ យ
ទំនស់េនះ រ ងរ ្ឋ ភបលិ ៃថ នងិែខមរ បនចប់េផ្ដមី ជថមីេឡងី
វញ េនិ កនងុ ែខេម  ឆន  ំ២០០៨។ ក៏ប៉ុែន ភពច ចល
នេយបយេពលថមីេនះ េនកនងុ ្របេទសៃថ រមួជមយួនងឹជេ ះំ

្រពំែដនរ ង្របេទសទងំពរ មនី ន័យថ គម នករេ ះ្រ យេន

ជតិេឡយ។ី
38 េទះជមនករទល់្រចកយ៉ងេនះក៏េ យ កេ៏ន

កនងុ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨ CNPA បនចបេ់ផ្ដមី ែចកសមបទនជថមី
ម្ដងេទ ត ចំេពះ ជញ ប័ណ ែដលបនផុសកំណត់ េនកនងុ បក ុ
OCA េដមបី ជីយួព្រងងឹដលក់រអះ ងទមទររបស់ខន ចំេពះួ
ធនធនេនះ។39 រ ្ឋ ភបលិ មនែផនករបេងកតី េ ងច្រកស
េ្របងកតតូចមយួេនកនងុ ្រសក ទនទមឹ េពលែដល ជញ ធរ
េ្របងកតជតិកមពជុ ចប់េផ្ដមី នយយិ អំពីករបេងកតី ្រកមហុ៊ន

េ្របងកតជតិមយួ។
40 ្រកមហុ៊ន េម៉រកងំ ិ Chevron [េសវរន៉]់41 

កន់សទធិ សិមបទន ស្រមបប់ក ុ A – ែដលជបកុ ដ៏នមុំខេគ
បងស់ កនងុ ចំេ មបកុ សមុ្រទរបស់្របេទសកមពជ េបុ នីយយិ
អំពីករែសងរុករកេ្របង។ អនកសេងកតឧស ហកមម រពំងឹគតិថ ករ

ផលតិេ្របងេនកនងុ បកុ េនះ នងឹចប់េផ្ដមី េនកនងុ ឆន  ំ២០១១។
42 
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“ភពៃថ្លថរនូ ៃនមនស  ភពុ េសមគ ករន បេពញំ េសចក្ដី្រតូវករជមល នូ ្ឋ ៃន្របជជនករចលូ រម ួ

េហយនង ិ ករអភវឌ និ ៍នវូ សមតភព នងថ ិ ករេ្រជស េរស របស់្របជជន េនះគឺសតថិ កងនុ ចេ មំ

េគលករណ នង៍ ិ កមវតម ថុចមបង ៃនសទិ ិ ធមនស ។ េគលនេយបយ នងុ ិ ដេណរករំ  ខងែផកន

នេយបយ នងិ េសដកច េន្ឋ ចិ កងនុ ្របេទសកមជ គពុ ឺមនិ េផត្ដ ករសខនំ ់អ្វីបនន ចេពះ៉ ំុ ម គណសមបតុ ្តិ

ទងំេនះេឡយ។ ” 

សំដីដក្រសងព់ីេសចក្ដីែថ្លងេទកន្់រកុម្របកឹ សទធិ ិមនុស  ៃនអងគករសហ្របជជត េ យិ អនកតំ ងអគគេលខធករិ ពេសស ស្រមប់ិ
សទធិ ិមនុស  ្របច្ំរបេទសកមពជ េ ក ុ យ៉ស ក យ ៃថងទ ី ១២ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៧។43 

 

្របេទសកមពជុ សព្វៃថងេនះ៖ ពកីរពេ ធន៍ិ ្របជធបេតយយ េទិ
ជេចរធបេតយយិ គណបក ែតមយួវញិ 

 

េ្រកយពីស ងគ ម ប់ទសវត  េហយីនងិ្រពតករណ៍ឹ ិ ដ៏ ្រកក់
បំផុតមយួេនកនងុ ្របវតិមនុស េ កជនន់ំ ថមីេនះ – គឺរបបែខមរ
្រកហម – បកខពកួតស៊ូ្របឆងំគន ទងំ យរបស់្របេទសកមពជ ុ
បនចុះហតថេលខេលកីចច្រពិ មេ្រព ងសនភព េនិ កនងុ ឆន  ំ
១៩៩១។ ករេនះ បននឲំយចប់េផ្ដមី ្របតបតករិ ិ រក
សនភពិ ដ៏ធំ នងិៃថបំផុតមយួេនកនងុ ្របវត ស េហយិ ី ជករ
ចប់េផ្ដមី ៃនកចចិ ្របងឹែ្របងអនរជត េដមបិ ីី នលំទធិ្របជធបេតយយ ិ
នងិករអភវឌ ន៍ិ មកកន់្របេទសកមពជ។ ករុ រពំងឹគតិថ ករ
េបះេឆន ត ែដលេរ បចំេ យអងគករ UN េនកនងុ ឆន  ំ១៩៩៣ 
នងឹនមំកករផស់ប្ដរូ ែផនកនេយបយយ៉ងធំេនះ មនិបន
កយជករពតិេទ។ គណបក ្របជជនកមពជ ែដលុ ជ
គណបក កន់អំ ច ែដលអនកដកឹនសុំទធែតជអតតី
កមម ភបលិ ែខមរ្រកហម េនះបនបដេសធ មនិ ិ យល់្រពមទទលួ
គ លថ់ គណបក ខនួ ឯងមនិបនជប់េឆន តេទ េហយីបន

លុកចូលរ ្ឋ ភបលិ េ យករបងខតិ បងខ។ ពកួំ េគបនបេងយី នូវ
ករដកថយេ្រកយពីដេណរំ ី េឆព ះេទកនល់ទធ្របជធបេតយយ ិ ិ
េនកនងុ ែខកកក  ឆន  ំ១៩៩៧ េនេពលេគបនទមក់ៃដគូរ
រ ្ឋ ភបលិ ច្រមះ េនកនងុ រដ្ឋ្រប រមយួ្របកបេ យករបងរូ
ឈម។44 

 

ឥឡវូ េនះ ១៧ ឆន កំនងផុតេហយ ងំី ពីករចុះហតថេលខេលី
កចច្រពមេ្រព ងិ សនភពិ ្រកងប៉រស៍ េហយី ី ្របេទសែដលធប់្រតវ
េគ គ លជ់គំរូស្រមបក់រក ងជតេិ្រកយពីស ងគ ម ឥឡវូ
េនះបនកយជរដ្ឋេចរធបេតយិ ដ៏ថមីជងេគ េនកនងុ តំបន់ សុី

េគនយ។៍ េករេឈម ះរបស្់របេទសេនះ ្រតវបន្រប ក់េ យ
រករពុករលួយខន តធំ ករបំពនសទធមនុស  ករិ ិ មនិ ក់

េទសៃពរ ៍ករគបសងកត់ នងិអភបលកចចិ ិ ខះលកខណៈ
្របជធបេតយយ។ ផទយិ ុ ពីបំណងៃនកចច្រពមេ្រព ងិ សនភពិ ្រកង
ប៉រស៍ី ឆន  ំ១៩៩១ អំ ចនេយបយ នងិ្រទពយសមបតៃិន
្របេទសកមពជ សុទធុ ែតសថតិ េនកនងុ ៃដៃន្រកមវរជនកន់អំ ច
ចំននួតច។ វតកមមិ ិិ េលីធនធនធមមជតិដ៏ៃថវេសសិ ៃន្របេទស
ជត ិ – គឺៃ្រពេឈ ដ នងី ិី ធនធនជលផល – គឺជមូល ្ឋ ន្រគះឹ
ៃនករ្របមូល្រទពយសមបត នងិ ិ អំ ចនេយបយេនះ។ 

អគគនយករដម នី ហុ៊ន ែសន



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

18 

 
 

្របអបទ់១ី | េឈខជះខជ យ – េមេរៀនៃនករកបេ់ឈខុសចបប ់
េនកនងុ ទសវត  ១៩៩០ ៃ្រពេឈរបស់្របេទសកមពជ ្រតូវុ បន

ធនគរពភពេ កិ ពពណ៌និ ជ 'ធនធនដសំ៏ខនប់ំផុត ស្រមប់

ករអភវឌ ន៍ិ ' របស់្របេទស។
45

 សព្វៃថងេនះ ខូចខតយ៉ងេ្រចន។ 
អស់រយៈេពលប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះ េឈមនតៃម្លជេ្រចន ្រតូវ
បនលកេ់ចញ េ យអនកនេយបយធំខពស់ េទកន្់រកុមហុ៊ន

ឯកជន ឬបុគគលែដលរកផលចំេណញឆបរ់ហ័ស េ យករកប់

ៃ្រពេឈគម នក្រមត។ ្រទពយិ សមបត្តិភគេ្រចន ែដល បនមកពីករ

កបេ់ឈេនះ មនិបនចូលេទកនងុ ហបិរបស់្របេទសជតិេឡយ គ ឺ
ផទយុ េទវញ េមលិ  េទ បនចូលេទកនងុ គណនីធនគររបស់អនក

កបៃ់្រពេឈ េហយ  នងិអតថជនិ ិ នេយបយរបស់េគ។
46

 

Global Witness បនចបេ់ផ្ដម បេញចញឲយដងឹពត័ម៌ន អំពីករ

កបៃ់្រពេឈខុសចបប ់េនកនងុ ្របេទសកមពជ េហយុ  នងិតំណភជ បៃ់នកចចករិ េនះ 

ជមយួនងឹជេ ះំ ទស់ែទង ករពុករលួយ នងិករបំពនសទធិ ិមនុស  េនកនងុ ឆន  ំ

១៩៩៥។ 

ករ្រ វ្រជវដបូង បនំ បង្ហ ញឲយេឃញ ថ េនកនងុ ប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយៃនស ងគ ម

សុវលី ិ របស់្របេទសកមពជ ទងំុ ែខមរ្រកហម នងិរ ្ឋ ភបលិ ភនេំពញ បនេ្របករកប់

លកេ់ឈ េដមប ី ឧបតថមភយុទធនករ េហយ កប៏នេ្របយុទធនករជេលស េដមប កីប់

ៃ្រពេឈបែនថមេទៀត។ ករេសុប អេងកតបនបង្ហ ញឲយេឃញ ថ មនករលកដូ់រេឈ
ឆ្លងកត្់រពំែដន ជមយួ្របេទសៃថ ដម៏នតៃម្ល $១០—២០ នកនងុ មយួែខ។ 

េ្រកយពីករេបះពុមពពត័ម៌នេនះ ្រពំែដនៃថ្រតូវបនបទិមនិឲយេឈែខមរចូលេទៀត – 

ករេនះបនផ្ដ ច្់របភពដសំ៏ខនម់យួ ៃនករឧបតថមភកងេយធស្រមបស់ ងគ ម

សុវល។ី ិ  

 កប៏៉ុែន្ត េនះមនិែមនជទីបញចបៃ់នករកបេ់ឈខុសចបប ់េនកនងុ ៃ្រពេឈ
របស់្របេទសកមពជុ េទ។ េនកនងុ ពកក់ ្ដ លទសវត  ១៩៩០ ម ន្តីរ ្ឋ ភបលិ
តំែណងខពស់បន្របគល់សមបទនកបេ់ឈ  ៣០ េទ ៤០ សមបទន េទកន្់រកុម

ហុ៊នែខមរ នងិបរេទស។ ៃ្រពេឈជង្របពំរី នហ.ត. – គ ឺ
៣៩ ភគរយៃនៃផទដីរបស់្របេទសកមពជ ុ – ្រតូវ្របគល់េចញ 

េនកនងុ កចច្រពមេ្រព ងិ ទងំេនះ ែដលមនលកខណៈសទធ

ស់ ចំេពះេគលបំណងៃនសមបទនក។ិ
47

 សមបទនកិ
ទងំអស់ បនបំពនចបប ់ឬលកខខណ្ឌ ៃនកចច្រពមេ្រព ងិ េគ ឬ

ទងំពរ េដមបី ី ្រចូតផលចំេណញយ៉ងេលឿន។ ដល់ទីបញចបៃ់ន

ទសវត េនះ ្រកុមហុ៊នទងំេនះគឺជភគី្រប្រពត្តឹ ករកបេ់ឈ

ខុសចបបភ់គេ្រចន េន កនងុ ្របេទសកមពជ។ុ
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 េនកនងុ ្រគេនះ បុគគលកិ ៃន្រកុមហុ៊នទងំេនះ បន

្រប្រពត្តឹ ករបំពនសទធិ ិមនុស យ៉ងធងន ់េទេល្របជជនែដល

រស់េនេល ឬ ជតិដីសមបទនៃ្រពេឈ។ េនះ មនរមួទងំករ

មមនិឲយចូលតំបនៃ់្រពេឈ ករ គំ មកំែហង កររេំ ភផ្លវូ េភទ េហយ កនង ុ
ករណីយ៉ងេ ច ស់មយួ ឃតកមម។ 

  េនទីបំផុត ករគបសងកតព់ីទយក នងិអងគករអន្តរជត បនិ នឲំយ

រ ្ឋ ភបលិ កមពជុ ពយរួទុក្របពន័ធកបៃ់្រពេឈេ យ ‘សមបទនកិ’ េនកនងុ ឆន  ំ

២០០២។ កប៏៉ុែន្តេទះបីមនករសនយឲយែកែ្របេនកនងុ ទី ធរណៈកេ៏ យ ករ៏ដ្ឋ

្រសេមលរបស់្របេទសកមពជុ បនបន្តរក្របកច់ំេណញពីវស័យិ ៃ្រពេឈ។ ម ន្ត ី
ែដលទទួលបនទកុ អនុវត្តករែកទ្រមងទ់ងំេនះ បនែបរជេធ្វវទធង និ វញ។ ិ
លទធផលគឺថ ករកបៃ់្រពេឈខុសចបបប់នបន្តេ យទ្រមងេ់ផ ងៗ េហយ េនែត

បងកករខូចខតដធ៏ងនធ់ងរ េទេលៃ្រពេឈែដលេនសល់របស់្របេទសកមពជ។ុ  

 ពួកវរជននេយបយដែដល ែដលបនខជះខជ យធនធនៃ្រពេឈរបស់

្របេទសជត ឥឡវិ ូ េនះមនភរកចចិ ្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិជតិែរ ៉នងិេ្របងកតរបស់

្របេទសជតិែដរ។ ដូចជេឈៃថ្លែដរ ធនធនទងំេនះគឺជឱកសមនែតមយួ

េពលគត។់ េពល អស់ គឺ អស់ជនចចិ េហយ។
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ខងេល៖ កចច្រពមេ្រព ង ិ សមបទនៃ្រពេឈ ចុះ េនឆន  ំ១៩៩៧ េ យេ ក សុខ នែដលជឧបនយករដ្ឋម ន្តកីមពជ នងុ ិ ្របធនៃន CNPA។ េនក ្ដ លទសវត  ៩០ េ កបន

ចុះកចច្រពមេ្រព ងិ ្របគល់ៃ្រព ៧ ន ហ.ត. ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន េ យលកខខណ្ឌ ដស៏ទធ ចំេពះបំណងរបស់្រកុមហុ៊នកបេ់ឈ។
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ខងេល(េ្រកម)៖ នរបស់សមបទនកិ។ េនទសវត  ៩០ សកមមភពៃន្រកុមហុ៊នទងំេនះ េធ្វឲយធនធនៃ្រពរបស់កមពជ ចុះុ អនថ់យយ៉ងធងន។់ 

 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
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ម នីរ ្ឋ ភបល អនកិ េយធ នៈធំ េហយីនងិសហករ ី ជវកមមី
របស់េគ េ្រប្ីរបស់ប៉ូលស នងិ ិ កងេយធពល ដូចជកងទ័ព
ឯកជនរបសខ់ន េ យួ មនតុលយភពតចិតចួ ស់ ព្ីរបព័នធ
តុ ករែដល្រតវបន្រគប្់រគងេ យអនកនេយបយ ឬពី
សងគមសុវល ែដលី ិ ្រតវបនប ងក បបនចិ ម្ដងៗ អស់ប៉ុនម នឆន ំ
េនះ េ យករសមប់ នងិករគំ មកំែហង។ ម នីរដ្ឋ នងិអនក
មនអំ ចេនជុវញំ ិ ពកួេគ មនសមតថភពេដមបី ចីប់យកធន
ធនធមមជត នងិ ិ ធនធនេសដ្ឋកចច ្រពមិ ទងំ្រទពយសមបតរិបស់

អនកដៃទ យយគូីបដបកខ េហយិ ី ប ងក បសទធិ រិបស់េគ។
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ធនធនធមមជតរិបស់្របេទសកមពជ ចុ ផ្ដល់មេធយបយេដមបី ី
ជរុញំ េសដ្ឋកចចិ ជតិេ្រកយពីស ងគ មបន។ ផលចំណូលមកពី
ករកបេ់ឈ ចមក រ នងី ិ ធនធនជលផល ចេ្របី្របសេ់ដមបី ី
បនធរូ ភព្រក្ីរក េហយីក ងេឡងីវញ នូវិ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ចបំច់។ ប៉ុែន ផទុយេទវញ ករិ ពុករលួយជយថ្រកម ពស
េពញ្រគប់ ថ ប័ន ្រពមទងំករ្រគប់្រគងេសដ្ឋកចចិ េ យខុសឆគង
េនះ បនដកហូតពី្របជជនទងំអស់ នូវផលចំណូល ែដលកុំ
អី ចេកតីមកពីផលតផលិ ធរណៈទងំេនះបន។ 

 

ដេណរករ គំ  ជឺករសំខន៖់ េហតុអ្វបីនជករែចករែំលក

សមបទន េនកនងុ ្របេទសកមពជ ជុ ករសំខន ់
ដល់សពៃថងេនះ ករយកចតិទុក ក់ភគេ្រចន េលី ីវស័យិ េ្របង 
នងិធតុែរ ៉េនះបនេផ្ដ តេល េតី ី្របក់នងឹេទ ខះ េនេពល
ែដលចបេ់ផ្ដមី បេងកតី ផលចំណូល។ មនករនយយិ តចិតចួ 
អំពីេតីសមបទន្រតវ្របគល់ឲយអនក ខះរចួជេ្រសច េហយី
េ យដេណរករំ ី អ។ ក៏ី ប៉ុែន េទះជករពុករលយួ នងិអំេពីខុស
ចបប់ មនេនកនងុ ្រគប់ដ កក់លំ ៃនករដក្រសង់ធនធន
ធមមជត ទងំិ េនកនងុ ្របេទសកមពជុ ក្ដ នងី ិ ្របេទសមនធនធន
េ្រចនីដៃទេទ តក្ដ ក៏ី ករពុករលួយែតងែតចប់េផ្ដមី ្រតមឹចំណុច
ចូលដេណរករំ ី ម ធនធនធមមជត៖ គិ ្ឺរតមឹករែចក
សមបទនស្រមប់ធនធនេនះឯង។ 

 

េនកែនង ែដលធនធន្រតវបនែចករែំលកេ យពុករលួយ 
េនះ េធីឲយខូចរូបភពពតិៃនទីផ រ។ ធមម  េនះនឲំយមនករ
េ្របី្របសធ់នធន េ យរេប បដ៏មនិសូវមន្របសទធភព ិ ិ
េហយីបងកលទធផលអភវឌ ន៍ិ ដ៏មនិល។ ករែចករែំលកធនធន 
ក៏ផស់ប្ដរូ សភពករណ៍នេយបយផងែដរ។ ផលចំណូល
ែដលរកបន មកពីករែចករែំលកខុសឆគងេនះ បនព្រងងឹ
ជហរ នងំ ិ ករមនិទទលួេទសៃពរ ៍ៃនពកួវរជន េហយីបន

ព្រងងឹជបែនថមេទ ត នូវសមតថភពរបសអ់នកទងំេនះ េដមបី ី
ចប់េ្របដីងគំនស់ៃនអំ ច៖ គឺរ ្ឋ ភបល ចបប់ តុ ករ ិ
កងេយធពល េហយីនងិករយធបេតយយ។ នយយិ ិ ិ ម៉យង
េទ ត ករែចករែំលកសមបទនេ យភពេសមីគន  គឺជែផនកដ៏

សំខន់មយួ ស្រមប់ករអភវឌ ន៍ិ រដ្ឋមយួ ែដល្របតបតិ ិេដមបី ី
្របេយជនៃ៍នពលរដ្ឋខនួ ឯង។ េនេពលវភគិ េមលីបញ ម
ែបបេនះ ដេណរករំ ី ែចករែំលកសមបទនេសដ្ឋកចច េនិ កនងុ
វស័យិ ឧស ហកមមេ្របង នងិធតុែរេ៉នកនងុ ្របេទសកមពជ កយុ
េទជេរ ងដ៏សំខន់បំផុត។ 

 

េនកនុងរបយករណ៍េនះ Global Witness ពនតយិ ិ េមលីករណី
េផ ងៗ កនងុ វស័យិ ដក្រសងដ់៏កំពុងលូតេឡង របស់ី ្របេទស
កមពជ េ យុ មនេគលបំណង យតៃមករ្រប្រពតឹរបស់
រ ្ឋ ភបលិ កមពជ េហយុ ី នងិ្រកមហុ៊នជៃដគូ េហយីែសងយល់
ពីអនគតលទធភព ៃនផលចំណូលមកពីេ្របង នងិធតុែរ។៉ 

េនកនងុ របយករណ៍េនះ Global 

Witness ពនតយិ ិ េមល ករណីេផ ងៗ 

កនងុ វស័យិ ដក្រសងដ់ក៏ំពុងលូតេឡង 
របស់្របេទសកមពជ េ យុ មនេគល

បំណង យតៃម្លករ្រប្រពត្តឹ របស់

រ ្ឋ ភបលិ កមពជ េហយុ  នងិ្រកមុហុ៊ន

ជៃដគូ េហយ ែស្វងយល់ពអីនគត

លទធភព ៃនផលចណូំលមកពេី្របង 

នងិធតុែរ។៉ 
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្របអបទ់ ី២ | ករវនេយគិ ិ េលដធី្ល េនី កនងុ ្របេទសកមពជ ុ – ដូចជករប្លនអ់ញចងឹ ! 
“ករបេណញ្ដ េចញននេពលថមីេនះ មនលកណៈខ ្រសេដ ងគ គរន ួ ឲយ

កត់សគល។ បលសំ ់ ៉ូ ិ ប ងបក បតកម ្រប បុ ម ់េ យកេំភង ដបង្ល ំ ឆក ់

ឧសនម័ បេង រទកឹ ែភក នងន ិ ែខល ហុ៊ពទ័ ធជវញុ ំ ិ កែនង្ល បេណញ្ដ េចញ 

មនុ ៃថងរះ េដមប ឃីត់អកន សេងតក សទិ ិ ធមនស  អកុ ន សេងតក អងករ គ U.N. 

េហយ នងិ អកន យករណ៍ពតមន។ េន័ ៌ កងនុ ករណីជេ្រចន បលស ិ៉ូ

គ មំ កែហង ឬំ េ្របកមង្ល ំ បងិតខ បងខ្ំរជុល ឬមនិចបំច េដមប់  េីដញ

្របជជនេចញ េហយ បផញំ ្ល ផះទ របស់េគ។” 

អងគករ Human Rights Watch កតសំ់គល់អំពីករេដញ្របជជនេ យ

បងខតិ បងខ េនំ កនងុ ្របេទសកមពជ ឆន  ំុ ២០០៦។
52

 

 

្របេទសកមពជុ កំពុងសូ៊រងជងំឺចបហូ់តដ។ រ ងី ឆន  ំ

១៩៩៣ នងិ ១៩៩៩ រ ្ឋ ភបលិ បន្របគល់សមបទន

ដីេសដ្ឋកចច ស្រមប់ិ ្របែហលមយួភគប ៃនី ដីដប៏េងកត
ផលេ្រចន បំផុតរបស់្របេទស ស្រមបក់រអភវឌ ន៍ិ
ពណជជកមម េ យិ ្រកុមហុ៊នឯកជន។53 ងំពី្រគេនះ

មក រ ្ឋ ភបលិ េនែតបន្តែចកសមបទនដីយ៉ងរហ័ស។ 

រ ្ឋ ភបលិ របស់សេម្ដច ហុ៊ន ែសន បនបរចច គិ ដីែ្រស

យ៉ងធំសេមបម នង ិ ដីឡត៍ូ កនងុ ទី្រកុង ែដលឥឡវូ េនះ 

សរបុមកគ ឺ ៤៥ ភគរយៃនដីរបស់្របេទសកមពជ។ុ
54 

អនកវនេយគិ ិ ្រតូវបនផ្ដល់អ្រ ៃថ្លដស៏ទធ  នងិកររចួ

ពនធ រ។ ធមម  អនកែដលរស់េនេលដីេនះ្រ ប ់្រតូវ

បនផ្ដល់្របេយជនដ៍ស៏ទធ តចិជង េ យជេរឿយៗ 

ពួកេគ្រតូវបនេដញេចញពីដីេ យបងខ េ យំ មនិសង

អ្វីេឡយ។ លទធផល គ ឺថករចបក់្ដ បដ់ីគឺជេដម េហតុដធ៏ំបំផុតមយួ ៃនករ

បំពនសទធិ ិមនុស  នងិករបេងកត ភព្រកី្រក េនកនងុ ្របេទសកមពជ េុ យ

មនុស បព់នន់ក្់រតូវបនបេណ្ដ ញេចញពីដីរបស់ខ្លន េរៀងួ ល់ឆន ។ំ
55

 

ជនួសំ កចចិ ករពរពលរដ្ឋកមពជ ពុ ីផល ្រកកៃ់នករអភវឌ ន៍ិ ពណជជកមម ពួកិ
សមតថកចចិ អនុវត្តករេដញេចញ មបញជ ពីអនកែដលកនអ់ំ ចេសដ្ឋកចច នងិ ិ
នេយបយវញ។ិ 56 ជនរងេ្រគះ្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញពីផទះ នងិដីរបស់ខ្លន ួ
េ យ ថ បន័រដ្ឋ ែដលទទួលភរកចចិ ខងែផនកេ្រប្របស់កម្ល ងំ – គឺកងទព័ កង

វធុហតថ ឬប៉ូលស ិ – ធមម េ យមនិសូវឲយដងឹមុន ឬមនិឲយដងឹមុនេ ះ 

េ យមនិផ្ដល់ទីជ្រមកេផ ងឲយរស់េន េហយ មនិផ្ដល់ផ្លវូ េដមប រីកយុត្តធម៌ិ ពតិ

េឡយ។ មន ករ យករណ៍ជេ្រចន ែដរ អំពីករគំ មកំែហង ករបន្ល ច ករ

េ្របកម្ល ងំ្រជុល នងិករដុតផទះ។ 

ករបេណ្ដ ញ្របជជន៖ ន្រពកឹៃថងទ ី ២០ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ សមជកិកង វធុហតថ ប៉ូលស នងិ ិ កងេយធពលេខមរភូមនិទ 

ចំនួន ១៥០ នក ់បនមកដល់្រកុមទ ី ៦ េនកនងុ សងក តម់ត្តភព ្រកងុិ ្រពះសហនុ ្រប ប់ី េ យកេំភ្លង ដបង ំ ឆក ់ែខល នងិ

ឧសម័នបេង្ហ រទកឹែភនក។ បនទ បម់ក ពួកេគបនបេណ្ដ ញ ១០៥ ្រគ រេចញពីភូមេិនះ។
57
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iii 

                                                  
 
iii េ យ រករខ្វះតម្ល ភព េនកនងុ វស័យិ ជវកមមី ែរន៉បចចបបនន ុ Global Witness មនិ ចបញជ កព់ី ថ នភពផ្លវូ ចបប ់ឬ្របតបត្តករ ៃនិ ិ សមបទនទងំអស់េនះបនេទ។ 

ដូេចនះ ែផនទីេនះគឺជករប៉ន់ ម នអំពី ថ នភពៃនវស័យិ ជវកមមី ែររ៉បស់្របេទសកមពជ មុ ករេចះដងឹល្អបំផុតរបស់ Global Witness េនកនងុ េដម ឆន  ំ២០០៩។ 
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ជពូកំ ទ ី២ 

ជវកមមី ែរ ៉
ដល់សព្វៃថងេនះ ឧស ហកមមែររ៉បស់្របេទសកមពជ បនុ អភវឌិ

េ យសមង ត ់មនសូវិ មនអនក ចប់ រមមណ៍េទ។ កប៏៉ែុន្ត 

ជវកមមី ែរម៉នលទធភពស្រមបក់របះ៉ពល់យ៉ងធំ េទេល

េសដ្ឋកចច សងគម នងិ ិ បរ ថ ន ែដលិ កន្លងមក្រតូវបន្រពេងយ

កេន្តយ មនិយកចត្តិ ទុក ក ់ជទូេទ។ 
 

Global Witness បនចង្រកងបញជ ីៃន ជញ បណ័្ណ ែស្វងរកុរកធន

ធនែរ ៉ែដល្រតូវបន្របគល់េ យរ ្ឋ ភបល។ សំ ងិ េល

ពត័ម៌នពី្របភពេដម នង ិ ្របភពបនទ បប់ន  ំបនឲយដងឹថ 

រ ្ឋ ភបលិ ្របេទសកមពជ បនុ ្របគល់ ជញ បណ័្ណ ែស្វងរកុរកធន

ធនែរ ៉ស្រមបជ់ង ១០០ កែន្លង ពសេពញ្របេទស េហយ

ដេណរករំ  េនះ េមល េទ ចបេ់ផ្ដម េកន េលប ន។ Global 

Witness ដងឹអំពី ជញ បណ័្ណ ជវកមមី ធនធនែរច៉ំននួ ២១ សន្លក ឹ

ែដលបនែចកេនកនងុ ឆន  ំ២០០៨។
58 ្រកសួងមនសមតថកចច ិ

េហយ នងិ្រកុមហុ៊ន មនិសូវេបក ពត័ម៌នឲយ ធរណជនដង អំពឹ ី

ករែចក ជញ បណ័្ណ ទងំេនះេ ះ។ 
 

Global Witness បនេទដល់កែន្លងេធ្វ ជវកមមី ែរម៉យួចំននួ េន

កនងុ ឆន  ំ២០០៨ េដមប េីឃញ ករអភវឌ ន៍ិ ជវកមមី ែរ ៉េ យផទ ល់

ែភនក។ អនកេសុប អេងកតរបស់េយង បនរកេឃញ ភស្ត ងុ ថ ដូច

ជវស័យិ ៃ្រពេឈពីមនុ ករកនក់ប ់ឬ្រគប្់រគងៃន្រកុមហុ៊ន

ជវកមមី ែរទ៉ងំេនះ សថតិ េនកនងុ ៃដៃនពកួវរជនៃនរបប្រគប្់រគង

្របេទស។ េបសនិ ជ ជវកមមី ែរទ៉ងំេនះចបេ់ផ្ដម ដេណរករំ  េពញ

េលញ គឺបគុគលទងំេនះឯង ែដលនងឹទទលួផល្របេយជនខ៍ង

ផ្លូវហរញញ វតថ។ិ ុ  
 

មនករពកព់ន័ធកងេយធកនែ់តេ្រចន េឡង េន កនងុ វស័យិ

ជវកមមី ែរ ៉េ យសមជកិៃនកងេយធពលេខមរភមូនទ ចូលិ រមួ

កនងុ ករយម ជវកមមី ែរ្៉របកំែន្លង េនកនងុ ចំេ ម្របមំយួកែន្លង

ែដលអនកេសុប អេងកតរបស់ Global Witness បនសទងេ់មល េន

កនងុ េខត្តសទងឹ ែ្រតង ្រពះវ រ នងិ ិ េពធ ត។់ េនកនងុ ករណីេផ ង

េទៀតមយួចំននួ មនេគ យករណ៍ថ សមជកិៃន RCAF ជ

មច ស់ទទលួ្របេយជន ៍ៃន្រកុមហុ៊នែដលពកព់ន័ធកនងុ សកមមភព

ជវកមមី ែរ។៉ េនកែន្លងខ្លះ ដី្រតូវបនរបឹអសូពីអនក្រសុក េហយ

មនេសចក្ដី យករណ៍ អំពីករណីគំ មកំែហងអនក្រសុកែដរ។ 

េនកនងុ ករណីទងំអស់េនះ គម នករយល់្រពមេ យេសរ េ យី

ករ្រជបដងឹមនុ ពីអនក្រសុកទងំេនះេ ះ។ 

រ ្ឋ ភបលិ ្របេទសកមពជុ បនសេ្រមចចត្ត េដមបិ ី ឲយ ជវកមមី ែរម៉ន

ទភពិ ជងេសចក្ដី្រតូវករ នងិកចចករពរិ ៃនបរ ថ ន។ មិ

ននន ករិ បចចបបនន តំបន់ុ ែដលពីមនុមនិទនម់នអនក ផ ងេ្របង

ែស្វងរកុរងធនធនេនេឡយ េន កនងុ តំបនជ់រួភន្ំរក ញ ៃ្រព៉ ឡង ់

នងិែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភន្ំរកេ ប េនះនងឹ្រតូវបនេធ្វឲយខូចខត 

ឬបំផ្លចិ បំផ្ល ញជអចៃ ន្តយ។៍ េនិ កនងុ ចំេ មតំបនក់រពរទងំ 

២៣ តំបនរ់បស់្របេទសកមពជ មនុ យ៉ងេ ច ស់ ៦ តំបន ់

ែដលមនសកមមភព ជវកមមី ែរ្៉របេភទ មយួ កំពុងែតេកត

េឡង េនកនងុ ែខ ្រពំែដនតំបន។់iv េនេពលែដល ជវកមមី ែរទ៉ងំ

េនះ ចបេ់ផ្ដមដេណរករំ  យ៉ងេពញេលញ េហយ ផ្លវូ ្រតូវបនឆក រ

េទកនក់ែន្លងទងំេនះ តំបនធ់ំេធង ៃនៃ្រពេឈែដលពីមនិគម ន

អនក បះ៉ពល់េ ះ នងឹ្រតូវបនេបក េឡង េដមប ី សូ៊រងករគំ ម

កំែហងេផ ងៗេទៀត ដូចជករកបៃ់្រពេឈខុសចបប ់នងិករ

សម្ល បស់ត្វៃ្រពខុសចបបជ់េដម។  
 

ែផនកដូចតេទេនះ ផ្ដល់ពត័ម៌នបែនថម េដមប គី្ំរទករសនន ្ឋ និ

ទងំេនះ។ 

                                                  
 
iv  តំបនអ់ភរកិ ទងំេនះ គ៖ ឧទយនឺ ជតិវរៈជយ័ តំបន់ី េ្រប្របស់េ្រចន យ៉ង 

សំឡត េហយូ  នងិែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនឱំ ៉ ល់ ភនេំព្រជ ភនសំំកុះ នងិពម្រកេ ប។ 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

25 

 

ករ កក់្រមតិេល ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ ្របេទសកមពជុ  
“រដ្ឋ្រតូវរក ករពរបរ ន នង តលយភពិ ិថ ុ ៃនេភគ្រទពយធមជត ម ិ

េហយ ្រតូវចត់ែចងឲយមនែផនករចបស ស កង់ ់ នុ ករ្រគប្រគង មន់

ជ ទ ដធ ទក កស ខយល ភគព ស ្របពន់ ័ី ្ល ូ ភ ្ត ធី ឹ េអកឡស ែរ ូ ុូ ី ៉

ថមពល េ្របងកត នងិ ឧសន ថ នងម ម័ ិ ខ ច តបង់ ូ ថ ៃ្រពេឈ នង ម  ិ

អនផលុ ៃ្រពេឈពពកួ សត្វៃ្រព មចជត ធនធនឆ ិ ជលផល” 

ម្រ ទ ី ៥៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ្របេទសកមពជុ  
 

“្រកុមហន៊ុ ្រគន់ែតេដរ កងនុ ៃ្រព េហយ ខងួ ដីខះ េដមប្ល  ី ករកធតុែរ ៉

បេ ះ។៉ុ ” 

្រប សនរ៍បស់ឯកឧត្ដម សុ៊យ ែសម រដ្ឋម ន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល 

េឆ្លយ េទកន ់NGO ែដលសូមវធនករិ ដត៏ងឹរងឹជង កនងុ ករ្រគប្់រគងវសិ័យែរ ៉

មករ យករណ៍របស់កែសត Cambodia Daily ៃថងទ ី ២៥ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ
២០០៨។59 

 

េនេ្រកមរដ្ឋធមមនុញញរបស្់របេទសកមពជ ធនុ ធនែរទ៉ងំអស់ គឺ

ជ្រទពយរបស់រដ្ឋ េហយី្រតវបន្រគប់្រគងេ យចបប់។60 ចបប់
ស្ដពី ីករ្រគប់្រគងនងិករេធី ជីវកមមធនធនែរ ៉ឆន  ំ២០០១ 
េហយីនង ចបប់ិ ស្ដីពីកចចករពរិ បរ ថ ន នងិ ិ ករ្រគប់្រគងធនធន
ធមមជត ឆន  ំិ ១៩៩៦ គឺជេគលនេយបយ ែដលគរួគបបជី
មូល ្ឋ នែដលករែសងរុករកធតុែរទ៉ងំអស់ េនកនងុ ្របេទស
កមពជុ សំ ងេលីេនះ។ េនកនងុ ្របព័នធចបបរ់បស់្របេទសកមពជ ុ
ចបប់្រតវបនអធបបយិ បែនថម េ យអនុ្រកតយ នងឹ ិ ្របកសv ែដល

ផ្ដល់េសចក្ដលីំអតិបែនថម អំពទី្រមង់ែបបបទ េដមបី ទីទលួ

សមបទនែរ។៉61 ឯក រទងំេនះមនិបនផ្ដលជូ់នឲយ
ធរណជនេមលីេទ កប៏៉ុែន Global Witness បនទទលួ

សំេ ៃនអនុ្រកតយ នងឹ ិ ្របកសខះៗ។ ឯក រទងំេនះ ច
ទញយក ព ីhttp://www.globalwitness.org/ 
media_library_detail.php/691/en/cambodia_mining_legi
slation បន។ Global Witness ខល់ខយ្រតងថ់ ចបបស់្ដីពីករ
្រគប់្រគងធតុែរ ៉គឺេខ យ មនិេទ ងទត់ មនចេនះធំ េហយី
អនុវតេ យមនិសូវបនលេទ។ 

 

                                                  
 
v  អនុ្រកតយ គឹ ឺ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របកឹ រដ្ឋម ន្ត េហយី  ចុះហតថេលខេ យ

អគគនយករដ្ឋម ន្ត។ អនុ្រកតយី ឹ ្រតូវែតសម្រសបយ៉ងតងឹរង ជមយួឹ នងឹចបប់

េយង។ ្របកស គឺជករសេ្រមចចត្តិ េ យ្រកសួងមយួ ឬ្រកសួងេ្រចន ែដល ចុះ

ហតថេលខេ យរដ្ឋម ន្តីមនសមតថកចច។ េសចក្ដិ ី្របកស ្រតូវែតសម្រសបនងឹ

រដ្ឋធមមនុញញ  ្រពមទងំចបប ់ឬអនុ្រកតយឹ េយង។ (http://cambodia.ohchr.org 

/klc_pages/klc_english.htm) 

ជញ បណ័្ណ េដមប ខួីង? 

ចបប់ស្ដពីីករ្រគប់្រគង នងិករេធី ជវកមមី ធនធនែរ ៉ឆន  ំ២០០១ 
ែចងថ ' ថ ប័នមនសមតថកចចិ ' ្រតវ្រគប្់រគងធនធនែរទ៉ងំេនះ 
េហយីមនភរកចចិ េដមបី ែីចក ជញ ប័ណែសងរុករក ឬេធី ជវកមមី
ធនធនែរ។៉ េនេពលបចចបបននុ េនះ ថ ប័នមនសមតថកចចិ េនះ ្រតវ
បនចត់ទុកថ ជ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល 

(MIME)។62 ក៏ប៉ុែន ្រកមហុ៊នែរ ៉ ែដលចង់េធី្របតបតករិ ិ េន
កនងុ ្របេទសកមពជ ក៏ុ ្រតវែត ក់ពកយសុដំល់្រកម្របកឹ អភវឌ ន៍ិ
កមពជ ុ (CDC) ស្រមបស់មបទនែរ។៉ ្រកបខណចបប់ ស្រមប់
រេប បែដល្រកមហុ៊នទងំេនះទទលួសមបទន គឺមនិចបស់ ស់
េទ ប៉ុែនបុគគលកិមន ក់របស់ MIME បនអះ ងថ ករសេ្រមចចតិ
្រតវបនេធីេឡង េនី កនងុ ករ្របជុំថន ក់ខពស់ រ ងម ន ី MIME នងិ

ម ន ី CDC។63 េ្រកពីភព្រសពច្រសពល អំពិ ិ រីេប ប្របគល់
សមបទន ក៏ មនិចបសែ់ដរថ េតីសមបទនទងំេនះ្រតវបនេ្របី
យ៉ងដូចេម្ដច អនក ្រគប្់រគង  េហយី ទក់ទងនងឹ ជញ បណ័
ធនធនែរយ៉៉ងដូចេម្ដចេនះេទ។ េនេពលបចចបបននុ េនះ សមបទន
ែរ្៉រតវបន្របគល់េនកនង ឬុ មុន ដ ក់កលំ ែសងរុករក ពមុីន
កចច្រពមេ្រព ងិ ដកយកធនធនែរ្៉រតវបនចុះហតថេលខ។ ដី
សមបទនមយួចំននួេ្រចន មនី ទំហធំំេលសីពីទំហអំតបរមិ ែដល

កំណត់ មចបប់។64 
 

អនក ជមច ស់ដ?ី 

កងះែដលគរួឲយ្រពយបរមភបំផុតមយួ េនកនងុ ក្រមងចបប់ស្ដី
ជវកមមី ែរ ៉គឺជករខះវធនករិ ជយួអនកែដល្រតវបនបេណ្ដ ញ

េចញពីដីធ េ យី រ្របតបតករិ ិ ធនធនែរ។៉ ចបប់ែចងថ មុន
សមបទនកិ ចចូលេទកនងុ ដីែដលជកមមសទធិ ឯិកជន េដមបី ែីសង
រុករក ឬជកីយកធនធនែរ ៉សមបទនកិ្រតវែតទូទត់សង 'មច ស់

កមមសទធិ ិដធីី' ស្រមប់ករខូចខតែដលេកតីមនេនេលដីីធ។ី
65 

 
 

រដ្ឋម ន្តីខងែរ ៉ឯកឧត្ដម សុ៊យ ែសម (េនកនងុ របូថត)
66

 មន

ភរកចចិ េដមប ែីចក ជញ បណ័្ណ ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ ្របេទស

កមពជ។ ុ Global Witness បនទទួលដណងំ ឹ ថ ភរយិ

របស់ឯកឧត្ដម េ កជទវ ំ ជ េខង
67

 គឺជមច ស់ទទួល

្របេយជន ៍ៃនករ ្ឋ ន ជវកមមី ែរ ៉យ៉ងតចិ ស់មយួកែន្លង 

េនកនងុ េខត្តេពធ ត ់្របេទសកមពជ។ េ កុ ជទវំ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ ជ

អនកមនអំ ចេ្រចន េហយ  ្រតូវបនេគដងឹថ ជមនុស ជនតំ ិ នងឹេ កជទវ ំ

ប៊នុ ៉ ន ីែដលជភរយិរបស់អគគនយករដ្ឋម ន្ត ីហុ៊ន ែសន។
68
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មច ស់កមមសទធិ ដិីធីឯកជន នយយិ សំេ េទអនកែដលមនប័ណ
កមមសទធ េនិ ិ កនងុ បញជ ីសុរេយិ ដ។ េ យី រមនករផសទ់ីកែនង
ដ៏ម ធំេធង េនកនងុ ជនន់ំ ែខមរ្រកហម ្រគ រភគេ្រចនីេនកនងុ
្របេទសកមពជ មនុ ិ មនប័ណកមមសទធិ ិ្រសបចបប់ ស្រមបដ់ីធី
ែដលេគរស់េនេនះេទ។ ដូេចនះ ពកួេគមនកចចករពរិ តចិតចួ

ស់ ពសីកមមភពនៃន្រកមហុ៊នែរ ៉ែដលចង់ែសងរុករកេនេលីដី

ធ ែដលី ពកួេគពងឹពក់ េដមបី ជីវភពី របសខ់ន។ួ
69 មករពត ិ

អនកែដលគម នប័ណកមមសទធិ ្ិរសបចបប់ ឬកមមសទធិ ិជនជតិេដមី
ភគតច េនិ គរួែតគបបទីទលួកចចិ ករពរ េ យ ររ ្ឋ ភបលិ
កមពជុ បនអនុម័តកចច្រពមេ្រព ងិ អនរជត ស្ដិ ពីីសទធិ ិេសដ្ឋកចច ិ
សងគម នងិវបបធម៌ (ICESCR) ែដលមនរមួទងំកតពកចចិ េគរព
សទធិ ិរបសព់លរដ្ឋ េដមបី មីនផទះសែមបងលមម្រគប់្រគន់ េហយី
មឃតច់ំេពះករបំផញដីធ ែដលី ចបំចេ់ដមបី ចីញចមិ ឹ ជវត។ ី ិ

ក៏ប៉ុែន ដូចបនេឃញីជេ្រចនីដងពីមុនេហយ ថ ប័នី រដ្ឋែដល
មនភរកចចិ ខងែផនកករអនុវតកចច្រពមេ្រព ងិ ទងំេនះ ជេរ យៗ 
បន្រពេងយីកេនយ េហយី ី េធីវទធិ ង ន ចំេពះកចច្រពមេ្រព ងិ ទងំ

េនះ (សូមេមលី្របអប់ទ ី ១, ២, ៥ និង ៦)។ 
 
 

ករផ្ដល់ពត័ម៌ន 
តំរូវករផវូ ចបប់ ស្ដីពីលទធភពេមលីព័ត៌មន េនកនងុ វស័យិ
ឧស ហកមមែររ៉បស់្របេទសកមពជ គុ ឺសមគ ម ញុ ស់។ ចបប់
ស្ដពី ីករ្រគប់្រគងនងិករេធី ជវកមមី ធនធនែរ ៉ឆន  ំ២០០១ ែចង
េ យជកែ់ស្ដងថ ្រគបល់ខតិ ិ េសនីសុំ របយករណ៍ ែផនករ នងិ
លខតិ ិ ជូនដណង ស្ដំ ឹ ីពី ជវកមមី ែរ ៉េនះ្រតវរក ជករសមង ត់។70 
េនះមនន័យថ មករពត កងះិ តមភព្រតវបនរមួបញចលូ េន
កនងុ ្រកបខណចបប់ េហយីេនះេធីឲយមនលទធភពថ ពលរដ្ឋែខមរ

ចបត់បងដ់ីធីែដលេគរស់េន េទកន្់រកមហុ៊នមយួែដលេគ
មនិដងឹអីេ ះអំពី្រកមហុ៊នេនះ េ យ ររដ្ឋរក ព័ត៌មនេនះ
ជករសមង ត់។ ផទយុ េទវញ ចបប់ិ បរ ថ និ ែចងថ មករេសនីសុំ
របស់ ធរណជន ្រកសួងបរ ថ ន ិ (MoE) ្រតវផ្ដល់ព័ត៌មនស្ដី
ព ី 'សកមមភព' ៃន្រកមហុ៊ន មយួ មសំេណ េហយី ី ្រតវេលកី
ទកឹចតិករចូលរមួរបស់ ធរណជន េនកនងុ កចចករពិ របរ ថ ន ិ
នងិករ្រគប្់រគងធនធនធមមជត។ិ71 
 

តបំនអ់ភរក  គិ មឺនិែមនបពំនអ់តប់នេនះេទ”“ 
“្រប សនរ៍បស់ឯកឧត្ដម... ្ដ ប់េទ ដូចជមនអតថន័យថ កចចិ
ខំ្របងឹែ្របងទងំអស់ ែដលរ ្ឋ ភបល នងិ ិ អងគករអភរកិ បនេធី
កនងមក ្របែហលជអតប់ន្របេយជនេ៍ ះ។” 
សំដីដក្រសងេ់ចញពីសំបុ្រតរមួ មកព ី NGO មយួចំននួ ចុះៃថងទ ី
៣១ ែខតុ  (សូមេមលីខងេ្រកម)។72 
 
ចបប់ស្ដពីី ជវកមមី ែរ ៉គឺកន់ែត្រសពច្រសពល េនិ ិ េពលទក់ទង
នងឹ ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ តំបនែ់ដល្រតវបនចបប់កមពជុ កំណតជ់ 
តំបន់ 'ករពរ' េ យ រតៃមអភរក  នងិ ិ ភពសមបរណ៍ូ ែបបសត
នងឹរុកខជត េនិ កនងុ តំបន់ទងំេនះ។ 
 
តំបន់ករពរទងំ ២៣ តំបនរ់បស់្របេទសកមពជ ្រតវុ បនបេងកតី
េនកនងុ ឆន  ំ១៩៩៣ េ យ ជ្រកតយ។ រមួឹ គន  តំបន់ទងំេនះមនៃផទ
ដីសរុបជង ៣២.២៨៩ គ.ម. ្រក ។73 នយក ្ឋ នករពរ 
នងិអភរកិ ធមមជត េនិ កនង ុ MoE គឺជ ថ ប័នែដលមននម្រតត

ពនតយិ ិ តំបនទ់ងំេនះ។
74 

 
 

“េនេពលែដលេយង បនបេងត ក [្របពន័ធតបនំ ់ករពរ] េយង មនិ បនដងឹអពីំសកនពល ៃន្ដ ុ ធនធន

ធមជតម ិរបស់េយង ្រទពយ មនតៃម្លរបស់េយង េទ... េបខញុទំទលួ លគ ់ករអភរកិ នវូ តបនំ ់េនះ ែដល

ជតបនំ ់សល ្របសននូ ិ េបេយង ចរកបនមយួ ពន់ នដ រ េ យុ ្ល រ ជវកមី មែរេ៉នទីេនះ 

េតេយង ចេធ្វ ជវកមី មបន ប់ នដ រុ ្ល េនះេមច៉េកត ?” 

្រប សនរ៍បស់រដ្ឋម ន្តី្រកសួងបរ ថ ន ឯិ កឧត្ដម ម៉កុ ម៉េរត៉ ដក្រសងេ់នកនងុ អតថបទកែសត Cambodia Daily មនចំណងេជង 
‘Conservation Areas Not Inviolable, Says Minister’ [តំបនអ់ភរក  គិ ឺមនិែមនបំពនអ់តប់នេនះេទ ្រប សនរ៍បស់រដ្ឋម ន្តី]។

75 
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េនកនងុ ែខស  ឆន  ំី ២០០៦ ្របកសស្ដពីីតំបន់ករពរ ឆន  ំ
១៩៩៤ – ែដលេនេ្រកមចបប់េនះ ជវកមមី ែរ្៉រតវបន ម
ឃត់េនកនងុ តំបន់ករពរកនងមក – ្រតវបនទុកជេមឃៈ យ៉ង

សមង ត់។76 េ យ រចបបស់្ដពី ីករ្រគប្់រគងនងិករេធី ជវកមមី
ធនធនែរ ៉ឆន  ំ២០០១ មនិបន មឃត់ ជីវកមមែរ ៉េនកនងុ
តំបន់ទងំេនះ េ យជក់ ក់េទ តំបន់ករពររបស់្របេទស

កមពជ កំពុងុ សថតិ កនងុ ថ នភព្រសពច្រសពល។ិ ិ
77 

 

ករខះកចចករពរិ ផវូ ចបបព់ី ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ តំបន់ករពរ េនះ
្រតវបនេគេឆ តឱកសយ៉ងឆប់រហ័ស េហយីរ ងែខសី  ឆន  ំ
២០០៦ នង ែខិ មក  ឆន  ំ២០០៨ Global Witness បនសេងកត
េឃញីនូវករចប់េផ្ដមី ៃន្របតបតករិ ិ ធនធនែរ ៉េនកនងុ តំបន់

ករពរចំននួ្របតំំបន់ របស្់របេទសកមពជ។ ុ
78 ថ នភពេនះធងន់

ជពេសស េនិ កនងុ េខតមណលគរ តំបន់ី ី មយួែដលមនៃ្រពេឈី
េ្រចន េនី ទសិខងឦ ន ៃន្របេទសកមពជ ែដលុ េនទីេនះ
មនករែចកសមបទនែរច៉ំននួេ្រចនីេហយ។ ៃផទី ដ ី ២៨២.៧០០ 
ហ.ត. ៃនដីសមបទនែរទ៉ងំេនះ សថតិេនកនងុ តំបន់ករពរ – គ ឺ
២១ ភគរយៃនៃផទដីសរុប ៃនតំបន់ករពរទងំអស់របសេ់ខត

េនះ។79 
 

ភពសមគ មុ ញអំពី ថ នភពៃនតំបន់ករពរ គរួ ស់ែត្រតវ
បនេធីឲយចបស់េឡង េ យី ចបប់តំបន់ករពរថម ែដលី ្រតវបន
នពនធិ េឡង េ យី ជនយួំ បេចចកេទសព ី 'គេ្រមង្រគប់្រគងជវៈចំរះុ ី
នងិតំបន់ករពរធមមជតិ' របស់ធនគរពភពេ ក េហយិ ី ែដល
្រតវបនអនុម័តេនកនងុ ែខមក  ឆន  ំ២០០៨។80 
 

ចបប់ថមីែចងឲយតំបន់ករពរនមយួៗ ្រតវី
បនែបងែចកជតំបន់្រគប់្រគងបនួ្របេភទ៖ 
តំបន់សនល តំបន់ូ អភរក  តំបន់ិ េ្របី្របស់
េ យចរភព នងី ិ តំបន់សហគមន៍។ េន
េ្រកមចបបេ់នះ តំបន់ករពរនមយួៗ ដបូងី ំ

្រតវអនុវតដេណំ ី រករែបងែចកទកឹដីេទជ
តំបន់្រគប់្រគង បនទ ប់មក ចអនុញញ តឲយ
សកមមភពយកែរេ៉កតីេឡងីបន ប៉ុែនបន
ែតេនកនងុ តំបន់្រគប់្រគង ែដល្រតវបន
កំណត់ជ ‘តំបន់េ្របី្របសេ់ យចរភពី ’ 

ប៉ុេ ះ។81 េ្រកយពីករពេ្រគះិ ជមយួ
្រកសួង ជញ ធរ នងិសហគមនដ៍៏មន

សមតថកចចិ ទងំ យ រ ្ឋ ភបលិ កមពជុ ចអនុញញ តឲយមន
សកមមភពអភវឌ ន៍ នងិ ិ វនេយគ េនិ ិ កនងុ តំបន់េនះបន ប៉ុែន

ឲយែតបន្រសប មសំេណីព ី MoE ប៉ុេ ះ។82 
 

ក៏ប៉ុែន ករពភកិ អំពីអតថន័យបក្រ យៃនចបប់េនះ េមលីេទ
្រតវបនកយជេរ ងអរូបែីតប៉ុេ ះ េ យ រកចចករិ របស់
រ ្ឋ ភបល។ បនទ ប់ិ ពីករអនុម័តចបប់េនះភម រ ្ឋ ភបលិ បន
្របគល់សទធិ ែិសងរុករកឲយ្រកមហុ៊នែរម៉យួចំននួ េនកនងុ តំបន់
ករពរភនំ្រក ញ នង៉ ិ ឧទយនជតិវរៈជយ ី ័ – ខះេនកនងុ តំបន្់រគប់
្រគង ែដលពីមុន្រតវបនកំណត់ជតំបន់សនល ៃនូ តំបន់ករពរ។ 
េនកនងុ ករណីទងំេនះភគេ្រចន គម នី ករពេ្រគះិ ជមយួ MoE េទ 
េហយី្រកសួងេនះមនិបនដងឹអំពីែផនករេធី ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ
តំបន់ទងំេនះេទ។83 

 

េនេពលេរ ងេនះ ្រតវបនេគេលកីេឡងីនិយយ េនកនងុ ករ្របជុំ

រ ងអនកវស័យិ ជវកមមី ែរ ៉NGO នង ិ MoE េនកនងុ ែខធន ឆន  ំូ
២០០៧ អងគករែដលមនករខល់ខយ្រតវបន្របប់ថ ែផនករ
ជត ស្ដិ ពីីករអភវឌ ន៍ិ វស័យិ ធនធនែរ ៉នងឹ្រតវបនបេងកតី មុន
សន េហយិ ី មនែតេ្រកយពីេនះប៉ុេ ះ េទបីនងឹមនករ
សេ្រមចចតិអំព េតី ីតំបន់ ខះ ែដល្រតវកំណត់ជតំបន់ែដល

ចមនសកមមភពពណជជកមមិ បន។84 នយយិ ពកយមយង៉េទ ត 
ករែបងែចកតំបន់ករពរនងឹសំ ងេលកី តៃមេសដ្ឋកចច មនិ ិ
ែមនតៃមបរ ថ និ េទ េហយីសកមមភពនងឹកំណត់ករអនុវតចបប់ 
មនិែមនផទយុ វញិេទ។ េគលនេយបយេនះ កំពុងែតប៉ះពល់
តំបន់ករពរសំខន់មយួចំននួេហយ រមួី ទងំ ប៉ុែនមនិកំណត់
ចំេពះឧទយនជតិវរៈជយ។ី ័  

ៃ្រពេឈែដលបនរចួខ្លនួ ពីករកប់េឈខុសចបប់ ឥឡវូ េនះ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ មកពី
សកមមភព ជីវកមមែរវ៉ញិ 
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្របអបទ់ ី៣ | ករេធ្វ ជវកមមី ែរ ៉េនកនងុ ឧទយនជតវិរៈជយ័ី  
េទះបីតំបនក់រពរទងំ យរបស់្របេទសកមពជុ  ្រតូវបនចុះអនថ់យយ៉ងខ្ល ងំ

េ យ រករកបៃ់្រពេឈខុសចបប ់អស់ប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះកេ៏ យ កត៏ំបន់

ករពររបស់្របេទសកមពជុ  េនែតមនតៃម្លបរ ថ និ យ៉ងខពស់េនេឡយ។  មន

ជពូកំ សត្វតំ ងvi ចំនួនេ្រចន ស់េនកនងុ ្របេទសកមពជុ  េហយ មនជពូកំ

ថនកសត្វិ  ្រតី នងិ សត្វ ្ល បដរ៏ងេ្រគះ ចពូ់ជ ជេ្រចន ជពូកំ  ជង្របេទស សីុ

េគនយឯ៍េទៀតៗ ទងំអស់។
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 េ យទទួល គ ល់េហតុករណ៍េនះ ធនគរពភពេ កិ  បនសហករ

ជមយួរ ្ឋ ភបលិ កមពជុ  រ ងឆន  ំ២០០០ នងិ ២០០៧ េនកនងុ គេ្រមងមយួ េដមប ី
្រគប្់រគងតំបនទ់ងំេនះ េ យ្របសទធភពិ ិ កនែ់តេ្រចន េឡង។  េ ថគេ្រមង្រគប់

្រគងជវៈចំរះុី  នងិតំបនក់រពរធមមជតិ ឬ BPAMP គេ្រមងេនះមនេគលបំណង

នងឹ 'អភវឌិ ្របពន័ធតំបនក់រពរ្របចជំតិ ដម៏ន្របសទធភពិ ិ  ែដលសំ ងេលទ្រមង់

ែបបបទមយួ្រកុមដេ៏ទៀងទត ់េហយ ជក់ កេ់កបះកបយ ខងែផនកករ្រគប្់រគង 

ហរញញ វតថិ ុ នងិ ថ បន័ '។ គេ្រមង BPAMP មនទំហំធំ ស់ – អស់ថវកិជតិ 

US$៥ ន ែដលឧបតថមភភគេ្រចន  េ យ្របកក់មចពីីធនគរពភពេ កិ  េហយ

អំេ យ្របកព់ីអងគករមូលនធិិបរ ិ ថ នពភពេ ក។ិ
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 តំបនយ់កចត្តិ ទុក ក ់ស្រមប ់BPAMP គឺឧទយនជតិវរៈជយ័ តំបន់ី ករពរ

ទំហំ ៣.៣២៥ គ.ម. ្រក  េនកនងុ េខត្តរតនគរ នងី ី ិ សទងឹ ែ្រតង េនកនងុ ែផនកខង

ឦ ន ៃន្របេទសកមពជ។ ឧទយនុ ជតិវរៈជយ័ មនី សត្វ នងិរកុខជតិជេ្រចន មុខ

ស់ េ យមនជពូកំ សត្វតំ ងជេ្រចន ជពូក ដូចំ ជដរំ ី សុ េហយី  នងិខ្ល ឃមំ ុ

េហយ កជ៏មជឈ ្ឋ នស្រមបជ់ពូកំ សត្វរងេ្រគះ ចពូ់ជ ដូចជសត្វលមងុ ជេដម។
87

 

មជឈ ្ឋ នសត្វេ្រចន ែបបយ៉ង ងំពីៃ្រពេ ម ខពស់ េទ្របពន័ធបរ ថ និ តំបនភ់នេំនះ

បេងកតជេទសភពមយួដម៏នជវៈចំរះុី េ្រចន។ ឧទយន េនះ កម៏នតៃម្លសំខនជ់

តំបនទ់ី្របមូលទក។ ទកឹ ឹ ពីឧទយនជតិហូរចូលទេន្ល ន នងិកុង េហយ រមួជមយួ

្របពន័ធទេន្លែ្រសពក េនះ ផ្ដល់ ២០ ភគរយៃនទកឹែដលហូរកនងុ ទេន្លេមកុង។
88

 

មយង៉េទៀត តំបនេ់នះមន្រកុមជនជតិភគតចិមយួចំនួន ែដលពងឹពកេ់លធនធន

ៃនតំបនវ់រៈជយ័ េដមបី  ចីញចមិ ឹ ជវភព។ី
89

 

 កចចករិ របស់គេ្រមង BPAMP េនទីេនះ មនរមួទងំករបេងកត យុទធ ស្ត

្របឆំន េំដមប ជីរញុំ េទសចរណ៍បរ ថ ន ករិ ្រពមេ្រព ងគន អំពី្រពំែដនៃនតំបនក់រពរ

សហគមនទ៍ងំបនួតំបន ់េហយ នងិករបេងកត ចបបស់្ដីពីតំបនក់រពរសហគមន។៍
90

 

ករ្របងឹែ្របងទងំអស់េនះ បនរងេ្រគះថន កទ់ងំ្រសុង េនេពល កនងុ ឆន  ំ២០០៧ 

រ ្ឋ ភបលិ បន្របគល់សទធិ ិែស្វងរកុរក ស្រមបៃ់ផទដីទំហំ ១.៨០០ គ.ម. ្រក  – គឺ
៥៤ ភគរយ – ៃនឧទយនជតិវរៈជយ័ េទី ្រកុមហុ៊នអូ ្ត លីមយួ មនិសូវមនអនក

គ ល់េទ េឈម ះថ Indochine Resources [ធនធនឥណ្ឌ សុនូ ី ]។
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 ជនួសំ ករជទស់ េ យំ ររ ្ឋ ភបលិ បន្រប្រពត្តឹ យ៉ង្រទេគះ េទេល
កចចករិ ៃនគេ្រមងរយៈេពល្របឆំន  ំនងិតៃម្ល US$៥ នេនះ អនកតំ ងធនគរ

ពភពេ កិ មន កប់នេឆ្លយ តបេ យេសចក្ដីែថ្លងដូចតេទេនះ េទកន្់របពន័ធផ ព្វ

ផ យកមពជ៖ុ  

 “េយង បនេលក េរឿងេនះេឡង នយយិ ជមយួរ ្ឋ ភបល េហយិ  បនចបេ់ផ្ដម
ករពភកិ មយួ ជមយួ្រកសួងបរ ថ ន កនងិ ុ កចចិ ្របឹងែ្របងេដមប បីំភ្លេឺគលបំណងៃន

រ ្ឋ ភបល។ិ ” អនកតំ ងបនបែនថមថ “េយង យល់ថ ជញ បណ័្ណ ែដលបន

បេញចញឲយ្រកុមហុ៊ន ធនធនឥណ្ឌ សុន ចំកត ់អនុញញ តូ ី ចំេពះករែស្វងរកុរកធន

ធនែរ ៉ប៉ុែន្តមនែមនិ ជវកមមី ធនធនែរេ៉នះេទ។”
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 េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ ្រកុមហុ៊ន ធនធនឥណ្ឌ សុន បនូ ី ចប់

េផ្ដម ងសងទ់ីចតយន្តេ ះឧទធមភ គច្រក េនកនងុ ឧទយនជតិវរៈជយ័ េដមបី  ឲីយ

ភូគពភវទិូ ចចូលេទកនងុ តំបន ់េហយ ចបេ់ផ្ដម េធ្វែផនទីរកធនធនែរប៉ន។
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 េ យ រឧទយនជតិេនះ ្រតូវបនសំគល់ជតំបនម់ន រៈសំខនខ់ពស់

ខងបរ ថ ន េហយិ  មនករវនេយគិ ិ ្របក ់US$៥ ន េដមប រីក តៃម្លេនះ 

Global Witness មនករពបកិ កនងុ ករយល់អំពីមូលេហតុ ែដលរ ្ឋ ភបលិ បន

េ្រជស េរស េដមប េីបក តំបនេ់នះ ស្រមបក់រែស្វងរកុរកធនធនែរ ៉េហយ មូលេហតុ

ែដលធនគរពភពេ កិ មនិបនេឆ្លយ តបេ យតងឹរងឹជង ចំេពះករគំ មកំែហង 

ែដលេហតុករណ៍េនះបនបងក េទេលបូរណភពៃនគេ្រមង BPAMP។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ខងេល៖ េន កនងចុងុ ឆន  ំ២០០៧ រ ្ឋ ភបលិ បន្របគល់សទធិ ែិស្វងរកុរក ស្រមបៃ់ផទដទីំហំ ១.៨០០ គ.ម. ្រក  – គឺ៥៤ ភគរយ – ៃនឧទយនជតិវរៈជយ័ េទី ្រកុមហុ៊នអូ ្ត លីមយួេឈម ះថ 

ធនធនឥណ្ឌ សុនូ ី  

ខងេល ្ដ ំ៖  សំបុ្រតមយួពី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល ជ្រមប្រកសួង

បរ ថ និ ថ ្រកុមហុ៊ន ធនធនឥណ្ឌ សុន ូ ី មនករអនុញញ តេដមប បីេងកត ជរ ំំ មូល ្ឋ ន

បីកែន្លង ស្រមបក់រែស្វងរកុរកធនធនែរ ៉េនកនងុ េខត្តរតនគរ នងី ី ិ សទងឹ ែ្រតង ចុះៃថង

ទ ី ២៥
94

 

vi ជពូកំ សត្វតំ ង គឺជជពូកំ សត្វមយួ ែដល្រតូវបនេ្រជស េរស ជទូត សញញ  ឬនមិ ិ
មយួ។ េ យយកចត្តិ ទុក ក ់េហយ សេ្រមចករអភរកិ ៃនជពូកំ សត្វមយួេនះ ថ នភ

សូ៊រងករគំ មកំែហងដូចគន  – គឺ ចចេ្រមន េឡង បនែដរ។ 
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ថមរតនៈ–អណ្ដ ងូ ែរ ៉ខននតកិ ឺ ិ  
 

អណ្ដ ងូ ែរ ៉Rattanak Stone [ថមរីតនៈ] េនកនងុ េខត្ត្រពះវ រ ្រតូវិ

បនេគេជឿថ ជកមមសទធិ រិបស់េ កនយឧត្ដមេសនយ៍ី  ប៉លុ 

េរឿន អគគេមបញជ ករ ៃនកងទព័កមពជុ  េហយ ជនយ

អគគេសនធករិ រមួ។ របយករណ៍របស់្របពន័ធផ ព្វផ យបនអះ

ងថ ្រកុមហុ៊ន ថមរីតនៈ បនបេងកត សហ្រគសរមួ េនកនងុ ឆន  ំ

២០០៥ ជមយួ្រកុមដម៏នអំ ចបផុំតមយួ េនកនងុ ្របេទស

កមពជ គុ ្ឺរកុមហុ៊ន ភពមចុ េហយី ិ  នងិ្រកុមហុ៊នកនក់បេ់ យ

រ ្ឋ ភបលិ ចន ិ China National Machinery & Equipment 

Import & Export Corporation [្រកុមហុ៊ន ហរណ័ នហរណ័ី

េ្រគ ង្រប ប ់នងិម៉សុន ្របេទសី ជតចិនិ]។ េនកនងុ ែខឧសភ ឆន  ំ

២០០៨ ្រកុមហុ៊នកូេរ ៉Kenertec [ខននតកិ ឺ ិ ] បន្របកសថ េគ

បនទញិហុ៊ន ៨៥ ភគរយ ៃនអណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ េនកនងុ កចច្រពមេ្រព ងិ

សហ្រគសរមួ ជមយួ្រកុមហុ៊នថមរតនៈ។ 
 

សមជកិៃនកងេយធពលេខមរភមូនទ ិ (RCAF) ្រតូវបនជលួេដមប ី

យមករ ្ឋ ន។ អនក្រសុកបន យករណ៍អពំកីរណីឆកយ់កដធី្លី

ងំពេីដម ដបងូ េហយំ  ពកួេគខ្ល ចថនងឹមនេទៀត។ 

 

េទះបគីម នករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ថ ន ឬិ សងគម ស្រមប់

គេ្រមងេនះកេ៏ យ កព៏ត័ម៌នែដល ចរកបន ចង្អលុ បង្ហ ញនូវ

ករផ្ល ស់ប្ដរូ យ៉ងរហ័ស ៃនតបំនៃ់្រពឡង ់នងិទេន្លេមកុងខងេល 

ែដលជតបំនដ់ង៏យរងេ្រគះថន ក ់នងិសំខនស់្រមបប់រ ថ ន េទិ

ជតបំនឧ់ស ហកមមមយួ។ 
 

្រកមហុ៊ន Rattanak Stone Cambodia Development 

Company Ltd [្រកមហុ៊នអភវឌ ន៍ិ ថមរតនៈកមពជ ចំកត់ុ ]95 បន
េលចេឡងីឲយ Global Witness ដងឹមុនដបូង េនំ កនងុ ឆន  ំ២០០៥ 
េនេពលែដលអនក យករណ៍ព័ត៌មន បនចប់េផ្ដមី យករណ៍
អំពី្របតបតករិ ិ ជកីយកែរែ៉ដក េន្រពំែដនខងេជងីៃនៃ្រពឡង ់

េនកនងុ ្រសករេវ ង េខត្រពះវ រ។ ម ិ MIME បនឲយដងឹថ ថមី
រតនៈ ្រតវបនផ្ដល់អនុញញ ត េដមបី អីនុវតករែសងរុករកែរែ៉ដក េន
កនងុ ឆន  ំ២០០៤ នង ិ ២០០៥ េនពរីកែនង េនកនងុ ្រសករេវ ង – 

គឺភនំេកះែកវ នងិភនំថម។
96 េទះជ្រកមហុ៊នបនទទលួករអនុញញ ត

េនះក៏េ យ កក៏រេបកីអណ្ដ ងូ ែរ ៉េ យមនិ្របកសឲយដង េហយឹ ី
នងិករេរ បរបងជុវញំ ិ ដីធ ី ៣២ គ.ម. ្រក  បនេធីឲយមនករ
ភញ ក់េផល ចំេពះី សហគមន៍អនក្រសក ែដលរស់េន េហយីេធីែ្រស

េនទីេនះ។
97 

 

មច ស់កមមសទធិ ពិដីបងូំ  

ករចបេ់បកីៃនអណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ បនេធីឲយ្របព័នធផ ពផ យ្របេទស
ចនិចប់ រមមណ៍ េ យ រករពកព់័នធៃន្រកមហុ៊នមយួរបស់រដ្ឋ
ចន ិ គឺ្រកមហុ៊ន ហរណ័ នហរណ័ី េ្រគ ង្រប ប់ នងិម៉សុន ី
្របេទសជតិចន។ិ

98 េនៃថងទ ី ២០ ែខមន ឆន  ំី ២០០៥ ទីភន ក់ងរ
រព័ត៌មនចន សុនិ ី  បន យករណ៍ថ ្រកមហុ៊ន ហរណ័ 

នហរណ័ី េ្រគ ង្រប ប់ នងិម៉សុន ្របេទសី ជតិចន បនិ សេ្រមច
ចតិេដមបី សីហករេនកនងុ ករេធី ជវកមមី ធនធនែរែ៉ដក េនកនងុ
េខត្រពះវ រ ្របេទសិ កមពជ។ ភគុ ីែខមរទងំពីរភគ គី ឺជ្រកម
ហុ៊ន ភពមុច ្រគប ី ិ (ភពមុចី ិ ) នងិ្រកមហុ៊នអភវឌ ន៍ិ ថមីរតនៈ

កមពជ ចំកត់។ុ
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ផ្លវូ ចូលករ នអណងូ ែរ ៉របស់្រកមហុ៊ន ថមរតនៈ។ រហូតមកដល់ែខ
ឧសភ ឆន ំ ២០០៨ អណងូ ែរែ៉ដកេនះ េនកនងុ េខត្រពះវ រ េមលិ េទ
្រតវបនកន់កប់េ យ្រកមហុ៊នរបស់រដចិនមួយ ្រកមហុ៊នដ៏មន
អំ ចរបស់្របេទសកមពជុ មួយ េហយនិង្រកមហុ៊នមួយែដលកន់
កប់េ យអគគេមបញជ ករៃនកងទ័ពកមពជ នយុ ឧតមេសនីយ៍ បុ៉ល 
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អគគេមបញជ ករៃនកងទព័កមពជុ  នយឧត្ដមេសនយ ៍ី ប៉លុ េរឿន ្រតូវបនេគេជឿថ ជមច ស់កមមសទធិ ិទទួល្របេយជនៃ៍ន្រកុមហុ៊ន ថមរតនៈ 

ែដល្របតបត្តិ ិអណ្ដ ងូ ែរែ៉ដកមយួ េនកនងុ ្រសុករេវៀង េខត្ត្រពះវ រ ងំិ ពីឆន  ំ២០០៥។ េពលថមីេនះ ្រកុមហុ៊នថមីរតនៈបនព្រងកីសកមមភព

ពណជជកមម។ េនិ កនងុ េខស  ឆន  ំី ២០០៨ ្រកុមហុ៊នេនះ ្រតូវបន្របគល់ៃ្រពេឈទំហំ ៤៧៩ ហ.ត. េនកនងុ ឃំុពរីធន ្រសុកូ សនល េខត្តួ
្រកេចះ េ យមនេគលបំណងែ្របេទជចមក រេកសូ៊។

100
 េនកនងុ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨ ្រកុមហុ៊នេនះ្រតូវបន្របគល់សមបទនដីែរ ៉ទំហំ 

២៥ គ.ម. ្រក  េដមប ដីកយកថមី ងសង់ គរ។ ករ ្ឋ នធនធនែរថ៉មីេនះ មនទី ងំេនឯ ្រ  ង៉ម ឃំុគរវន្ត ្រសុកី ី ភន្ំរសច េខត្ត

កំពងស់ព។ឺ
101

 

 
ករពកព់័នធៃន្រកមហុ៊ន ភពមុច ែដលី ិ ជ្រកមហុ៊នដ៏មនអំ ច
បំផុតមយួ របស្់របេទសកមពជ គុ ឺជករដកថយពី ជវកមមី ចមបង
របស់  គកឺរកប់ៃ្រពេឈ។ េនី េពលេនះ មនេសចក្ដី យករណ៍
ថ អគគនយករដ្ឋម ន ី ហុ៊ន ែសន បនផ្ដល់ករគ្ំរទទងំ្រសង

ចំេពះគេ្រមងេនះ។102 
 
េនេពល Global Witness បនេទដលក់រ ្ឋ ន ថមីរតនៈ េនកនងុ
ឆន  ំ២០០៥ នង ិ ២០០៨ អនកេធីករេនអណ្ដ ងូ ែរ ៉ម នីកនងុ ្រសក 
េហយីនងិបុគគលកិេយធែដលយមករ ្ឋ ន ទងំអសគ់ន បន
នយយិ ថ មច ស់កមមសទធិ ៃិនអណ្ដ ងូ ែរ ៉ថមរីតនៈ គឺេ កនយ
ឧត្ដមេសនយ ៍ី ប៉ុល េរ ន អគគេមបញជ ករៃនកងទ័ពកមពជ ុ
េហយីជនយអគគេសនធករ។ិ

103 កមមករមន កេ់នឯករ ្ឋ ន
អណ្ដ ងូ ែរម៉យួ បន ៉យ ៉ប្់របប់ Global Witness ថ
ឧត្ដមេសនយ ៍ី ប៉ុល េរ ន បនេធីទស នកចចិ មកកន់ទីកែនង 
េនកនងុ េដមីឆន  ំ២០០៨។ េនេពលេនះ ទ នែដលយម

ករ ្ឋ ន បនឈរ្រតង េហយ់ ី េធីវនទនករេ ក។104 Global 
Witness ធបក់ត់ជឯក រ អំពីករពកព់័នធរបស់ឧត្ដមេសនយ ៍ី
ប៉ុល េរ ន េនកនងុ វស័យិ កប់លក់េឈខុីសចបប់ េនកនងុ ្របេទស

កមពជ។ុ
105 

 
ដូេចនះ ជករសេងខប រហូតដល់ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨ អណ្ដ ងូ ែរ ៉
ែដក េនកនងុ េខត្រពះវ រ េមលិ ី េទបនសថតិ េនេ្រកមករកន់
កប់ពី្រកមហុ៊នរបស់រដ្ឋចន ្រកមិ ហុ៊នដ៏មនអំ ចបំផុតមយួ
របស់្របេទសកមពជ េហយុ ី នងិ្រកមហុ៊នមយួែដល្រគប់្រគងេ យ
អគគេមបញជ ករ ៃនកងទ័ពកមពជុ  នយឧត្ដមេសនយ ៍ប៉ុល ី
េរ ន។ 

 

េនកនងុ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨ ្រកមហុ៊ន ខននតក ចំកត់ិ ឺ ិ 106 ែដល
ជ្រកមហុ៊នែរម៉កពី្របេទសកូេរខ៉ងតបង បនូ េចញេសចក្ដ្ីរបកស
រព័ត៌មន អះ ងថបនបេងយី កចច្រពមេ្រព ងិ មយួ េដមបី ទីញិ

ចំែណកហុ៊ន ៨៥ ភគរយ េនកនងុ អណ្ដ ងូ ែររ៉េវ ង ជសហ្រគសរមួ
ជមយួនងឹ្រកមហុ៊ន ថមីរតនៈ។107 មនិចបសេ់ទ ថេតី្រកមហុ៊ន
ភពមីុិច នងិ្រកមហុ៊ន ហរណ័ នហរណ័ី េ្រគ ង្រប ប់ នងិម៉សុន ី
្របេទសជតិចន េនិ ែតមនភគហុ៊នេនេឡយ ឬី ក៏េតីេគបនដក
ថយពីសហ្រគសនដ ក់ំ កលេនះ។ Global Witness បន
សរេសរសំបុ្រតេទឧត្ដមេសនយ ៍ី ប៉ុល េរ ន ្រកមហុ៊ន ភពមុច ី ិ
េហយីនងិ្រកមហុ៊ន ហរណ័ នហរណ័ី េ្រគ ង្រប ប់ នងិម៉សុន ី
្របេទសជតិចន េដមបិ ីី កសួរ អំពីករពកព់័នធរបស់េគ េនកនងុ
អណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global 
Witness មិនទន់ទទលួចេមយី អីេទ។ 

 

្របភពព័ត៌មនមយួរូប ែដលជតិសនទធិ នងឹ្រកមហុ៊ន បនអះ ងថ 
ជករចបំច់្រតវែតបង ់ '្របក់រងន់' េដមបី ចីប់េផ្ដមី េធីករ េហយី
ថ្រកមហុ៊ន ខននតក បនិ ឺ ិ បង់្របក់្របមណ US$១ ន េដមបី ី
ទទលួករអនុញញ តចបេ់ផ្ដមី េធីករ។

108 ថ នភពផវូ ចបប់ ៃនករ
បង់្របក់រងនេ់នះ មនិចបស់ សេ់ទ។ ចបប់ស្ដីពីកចចករពរិ
បរ ថ ន នងិ ិ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជត របស់ិ ្របេទសកមពជ មនុ ិ
នយយិ អីេ ះ អំពីករបង្់របក់រងន់ េដមបី ទីទលួសមបទន។

109 
 

Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតមយួេទ្រកសួងហរញញវតថ េនិ ុ
កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី ី កសួរថ េតី្របក់េនះ្រតវបន
ទទលួឲយចូលកនងុ ថវកិជតឬិេទ ប៉ុែនមនិទន់ទទលួចេមយី េន
េឡយីេទ។ 

“ខញុ េំឃញ លយុ េន្រគប់ទីកែនង េន្ល កងនុ េដម េឈ េន កងនុ ដ ្រគបី ់កែនង្ល !” 

្រប សនរ៍បស់បគុគលកិ ្រកុមហុ៊ន ខននតក នយយិ ឺ ិ ិ អំពីសក្ដ នុពលៃន្របេទសកមពជុ ជឱកសវនេយគ េនិ ិ កនងុ បទសមភ សនជ៍មយួ 

Global Witness ឆន  ំ២០០៨។110 
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្របអបទ់ ី៤ | េតសទធិ ិ ជវកមមី ែរ ៉ៃថ្លប៉នុម ន? 
ទនទមឹ េពលែដលដីសមបទនែរ្៉រតូវបនែចកយ៉ងរហ័ស កម៏នករខ្វះខត នូវទ្រមង់

ករដច៏បស់ ស់ នងិដម៏នតម្ល ភព េដមប ្ីរកុមហុ៊នបង្់របកទ់ទួលសទធិ ិេ្រប្របស

ធនធនែរទ៉ងំេនះ។ 

 េនេ្រកមចបបស់្ដីពីកចចករពរិ បរ ថ ន នងិ ិ ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិ
របស់្របេទសកមពជ ្រកុមុ ហុ៊ន្រតូវែតបងៃ់ថ្លេទរដ្ឋកមពជ ស្រមប់ុ ករចុះេឈម ះ ករ

កព់កយសំុករពនយរ ករបន្ត ករេផទរេផ ងៗ នងិឈនលួ ្របចឆំន  ំកប៏៉ុែន្តពត័ម៌ន

ល្អតិ ល្អនអ់ំពីករបងៃ់ថ្លទងំេនះ មនិបនឲយដងឹេឡយ។
111

 Global Witness បន

សមភ សបុគគលកិ មយួរបូ ៃន្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល នចុងឆន  ំ២០០៨ 

េហយ ្រតូវបន្របបថ់ េទះបីមនអ្រ ៃថ្លជខន តេទៀងទត ់ស្រមបេ់ស កមម ដូច

ជ្របកប់ងៃ់ថ្លឈនល នងួ ិ ពនធ របងេ់ យ្រកុមហុ៊នកេ៏ យ កៃ៏ថ្លទងំេនះមនិទន់

បនអនុមត័ ឬកំណតេ់ យសភេទ។
112 

េទះជមនករខ្វះតម្ល ភពែបបេនះក៏

េ យ ផលចំណូលពិតជេកត មនពីវស័យិ េនះ។ សំ ងេលរបយករណ៍្របចែំខ 

ផ្ដល់េ យ្រកសួងេសដ្ឋកចច នងិ ិ ហរញញ វតថ ិ ុ Global Witness បនវភគិ ចំែណក

របស់វស័យិ ជវកមមី ែររ៉បស់្របេទសកមពជ េនុ កនងុ េសដ្ឋកចចិ ជត េនិ កនងុ រយៈេពល

្របមំយួឆន កំន្លងមកេនះ។ មទននិ នយ័េនះ រ ងឆន  ំ២០០២ នង ិ ២០០៨ វស័យិ
េនះបនផ្ដល់ផលចំណូល US$៣ ន ឲយេសដ្ឋកចចិ ជត។ិ  

 ប៉ុែន្តេហតុករណ៍េនះ មនិសីុគន ជមយួពត័ម៌នដៃទេទៀត Global Witness 

បនទទួលេនះេទ។ សំ ងេល្រកុមហុ៊នចំនួនតចិតួច ែដលផ្ដល់ពត័ម៌នឲយេមល 
ចំនួន្របកែ់ដលចូលថវកិរបស់្របេទសជត គួរិ ែតេលស ពីេនះ យ៉ងេ្រចន។ េ យ

រករខ្វះតម្ល ភព េនកនងុ ទំនកទ់ំនងជនួញំ ទងំេនះ ពបកិ ស់េដមប ប៉ីន់

ម នផលសរបុេ យ្រតមឹ្រតូវ កប៏៉ុែន្ត សំ ងេលភស្ត ងុ ែដលបន្របមូលពី្របភព

េផ ងៗ Global Witness ប៉ន់ ម នថ ចំនួនសរបុ ្រតូវមនចំនួន្របែហល US$៧ 

ន។ 

 អនកវភគិ ឧស ហកមម ែដល Global Witness បនសមភ ស បនអះ ងថ 

្រកុមហុ៊នែរ ៉ែដលចង្់របតបត្តិ ិេនកនងុ ្របេទសកមពជ ្រតូវុ ែតបង្់របកជ់ខន ត 

US$៥០.០០០ ស្រមប់ ជញ បណ័្ណ ធនធនែរន៉ីមយួៗ។
113

 េមល េទ ្រកុមហុ៊ន

េផ ងេទៀត បង្់របកេ់្រចន ជងេនះេទេទៀត។ េលស ពីករអះ ង ថ្រកុមហុ៊ន 

ខននតកិ ឺ ិ បនបង្់របករ់ង្វ ន្់របែហល US$១ ន ករ៏ ្ឋ ភបលិ កមពជុ បនឲយដងឹ

ថ ្រកុមហុ៊នែរធ៉ំ ពី្របេទសអូ ្ត ល ី BHP Billiton [BHP ប៊លិលតុនិ ]
114

 បនបង់

្របកេ់្រចន េដមប ី ទទួលសទធិ ិែស្វងរកុរក េនកនងុ ដ ី ១០០.០០០ ហ.ត. េនេខត្ត

មណ្ឌ លគរ េដមបី ី ី ែស្វងរកុរកែរប៉ុកសុត។ី
115

 

 មអតថបទមយួ េបះពុមពេនកនងុ កែសត Cambodia Daily េនៃថងទ ី ២៤ 

ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ រដ្ឋម ន្តី្រកសួងធនធនទក ឯកឹ ឧត្ដម លម ឹ គនេ
116

 

បន្របបស់ភជត ថិ ្រកុមហុ៊ន BHP ប៊លិលតុន បនិ បង្់របក ់US$២,៥ ន 

េទរ ្ឋ ភបល េដមបិ ី ឲយបនដីសមបទនែរប៉ុកសុត។ េនី កនងុ អតថបទដែដល មនេគ

យករណ៍ថ ឯកឧត្ដម លម គនេ  បនឹ ពពណ៌និ ករបង្់របកេ់នះ ជ 'លុយ

ទកឹែត' ែដលជពកយ្រគមភ េនកនងុ ្របេទសកមពជ មនុ នយ័ថ ករបង្់របក់

េ្រកផ្លវូ ករ។
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 Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ្រកុមហុ៊ន BHP េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ

២០០៨ េដមប សូីមឲយេគបញជ កថ់ េត្រប សនរ៍បស់ឯកឧត្ដមរដ្ឋម ន្តី្រតមឹ្រតូវ ឬ

េទ។ ចេម្លយ តបរបស់្រកុមហុ៊ន បនបញជ កថ់ ្រកុមហុ៊នបនបេងកត មូលនធិិ
អភវឌ ន៍ិ សងគម កនងុ ចំនួន US$២,៥ នស្រមប្់របេទសកមពជ ប៉ុែន្តុ េគបនែថ្លង

ថ “្រកុមហុ៊ន BHP ប៊លិលតុនិ មនិែដលបង្់របកេ់ទម ន្ត ឬី អនកតំ ងៃន

រ ្ឋ ភបលិ កមពជ េហយុ  េយង បដេសធិ ករអះ ងថ ករបង្់របកេ់នេ្រកម

កចច្រពមេ្រព ងិ ែស្វងរកុរកធនធនែរ ៉ឬ្របកែ់ដលបនបរចច គិ ឲយមូលនធិិគេ្រមង

អភវឌ ន៍ិ សងគម គឺជ 'លុយទកឹែត'។" 

 មសំបុ្រតពី្រកុមហុ៊ន BHP េទ Global Witness បនឲយដងឹថកមមវធិី
អភវឌ ន៍ិ សងគម “្រតូវបនបេងកត េឡង េដមប ី ែកលំអសុខភព ករអបរ់ ំវបបធម ៌នងិ

សុខុមលភពទូេទ ៃន្របជជនកមពជ ុ … ្របកេ់នះ ចចយបនែតេលកមមវធិី
្របចសំហគមន ៍ែដលផ្ដល់្របេយជនឲ៍យ្របជជនកមពជ ុ ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ កនងុ នមជ

តំ ងៃនៃដគូសហ្រគសរមួ ្រកុមហុ៊ន BHP ្រតូវែតអនុញញ តចំេពះករបង្់របក់

ទងំអស់ េហយ េយង មនបំណងអនុវត្តអំ ចេវតូ េន៉ កនងុ ករណីែដលេយង មន

កង្វល់អំពីគេ្រមង មយួ។” ្រកុមហុ៊ន BHP កប៏នបញជ កផ់ងែដរ ថ្រកុមហុ៊ន

េនះបនបង្់របកប់ែនថមេទរ ្ឋ ភបលិ កមពជ េដមបុ  ឲីយបនសមបទនែរេ៉នះ េ យ

ែចងថ “្រសប មលកខខណ្ឌ ៃនកចច្រពមេ្រព ងិ ែស្វងរកុរកធនធនែរ ៉ជមយួ

រ ្ឋ ភបលិ កមពជ ែដលុ បនផ្ដល់ឲយ្រកុមហុ៊ន BHP ប៊លិលតុន នងិ ិ ្រកុមហុ៊ន 

មតសូ៊ប៊សុី នូវិ ី សទធិ ិេដមប ែីស្វងរកុរកែរប៉ុកសុតី េនះ ្របកច់ំនួន US$១ ន ្រតូវ

បនបង ់េ យផ្លវករ េទូ កនរ់ ្ឋ ភបលិ កមពជ េនុ កនងុ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៦។”
118

 

 Global Witness បនទទួលសំេ មយួចបប ់ៃនឯក រ ‘Tableau des 

Opérations Financières de l'Etat’ (TOFE) របស់្រកសួងេសដ្ឋកចច នងិ ិ
ហរញញ វតថ ែដលិ ុ ផ្ដល់ពត័ម៌នអំពីផលចំណូល្របចឆំន  ំមកកនរ់ដ្ឋកមពជ។ មុ
ឯក រេនះ ្របកច់ំណូលមកពីសមបទនែរ ៉េ្រកពីពនធ រ េនកនងុ ឆន  ំ២០០៦ គ ឺ

US$៤៤៣.៨៦៦។
119

 េប្របកេ់នះមន ក់ យេនកែន្លងេផ ង េនកនងុ ឯក រ 

TOFE គឺ មនិចបស់ថ កែន្លង េនះេទ។ េនះនឲំយមនសំណួរថ េត្របក ់

US$១ ន របស់្រកុមហុ៊ន BHP ប៊លិលតុន ែដលិ បនបងេ់នកនងុ ែខកញញ  ឆន  ំ

២០០៦ បនេទ បត។់ 

 
 
ងំពីករទញិអណ្ដ ងូ ែរ ៉្រកមហុ៊ន ខននតក មនិ ឺ ិ កររេំភបីចត អំពិ ី

លទធភពៃនអណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ។ ករ្របកសព័ត៌មន េនកនងុ ែខឧសភ 
ឆន  ំ២០០៨ បនែចងថ៖ 

 

“ដីឡត៍ូ អណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ ្រតវបនេគប៉ន់ ម នថ មនធតុែរែ៉ដក
្របែហល ២០០ នេ ន  …្រកមហុ៊ន ខននតក បនិ ឺ ិេរ បចំ

ែផនករផលតកមម ិ២ នេ ន េហយីរពំងឹគតិថ ផលលក់្របចំ
ឆន  ំនងឹមនចំននួ ១៦០ ពន់ន វុនកូេរ ៉៉ ) លក់មតៃម 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
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$៨០/េ ន(  េហយីផលចំេណញនងឹមនចំននួជង ៤០ ពន់
នវុនកូេរ ៉ ល់៉ ឆន ។ំ”120 

 

នយយិ ម៉យងេទ ត ពកួេគប៉ន់ ម នផលចំេណញរបសេ់គ មកពីែរ ៉
ែដក គឺជត ិ US$៣២ ន កនងុ មយួឆន ។ំ 

 

ករ ្ឋ នេនះ ក៏មនធតុែរេ៉ផ ងេទ តផងែដរ។ េនេពលតំ ង 
Global Witness បនេទដលក់ែនងេនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ អនកេសុបី
អេងកតបនេឃញីសំ កថម ែដលខងួយកពីករ ្ឋ នភនំថម ែដលេគ
្រតវបន្របប់ថ មនវតមនៃនែរែ៉ដក ព ន់ នងិមស។ ម
បុគគលកិខននតកិ ឺ ិ មន ក់ បនឲយដងឹថ ករ ្ឋ នភនំថម ចមនមស
ពរី្រកមកនងុ ថមមយួេ ន។ គតប៉់ន់ ម នថ ែរម៉សេនករ ្ឋ នែត

មយួេនះ ចមនតៃម US$៤០ ន។121 
 

ដីសមបទនទងំពរ េនី កនងុ េខត្រពះវ រ គិ ជឺសមបទនែតពរី
ប៉ុេ ះ ែដលខននតកិ ឺ ិ មន ជញ ប័ណ។ របយករណ៍្រតតពនតយិ ិ
ឆន  ំ២០០៧ មយួបនែថងថ ្រកមហុ៊ន ខននតិ ឺ កិ បនទទលួសទធិ ិ
ែសងរុករក ស្រមប់ករ ្ឋ នចំននួ្របបំីកែនង េនកនងុ ្របេទស

កមពជ មនុ ៃផទដីសរុប ១.៥២០ គ.ម. ្រក ។122 អនកតំ ង
្រកមហុ៊នមន កប់ន្របប់ Global Witness ថ សមបទនមនរមួ
ទងំបីកែនង េនកនងុ ្រជងែផនកខងពយព័យៃន្របេទសកមពជ ែដលុ
្រតវេគសង យ័ថ មនតបងូ ថម េហយីដីសមបទនេផ ងេទ ត ្រតវេគ

សង យ័ថ មនែរែ៉ដក ឬមស ឬទងំពរ។ី
123 

 

េ្រកពីករទក់ទនិជមយួនយឧត្ដមេសនយ ៍ី ប៉ុល េរ ន មន
ករពកព់័នធយ៉ងជក់ែស្ដង ពកីងេយធ េនឯករ ្ឋ នអណ្ដ ងូ ែរ។៉ 
េនេពល Global Witness បនេទដលក់ែនងេនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ 
មនទ ន ១៥ នក់ ែដល្រតវបន ខននតក ជលួ េដមបិ ឺ ិ ីី យម

ករ ្ឋ នអណ្ដ ងូ ែរ ៉េនេ្រកមករដកឹនពំីបុគគលមយួរូប ែដលេគេ

ជេមទ័ព្របច្ំរសក េឈម ះថ េ ក ចយ។124 ្រកមហុ៊ន 
ខននតក បងិ ឺ ិ ្់របក់្របមណ US$១០០០ េទេ ក ចយ ផទ ល់ 

ល់ែខ េហយីគត់ែបរជែចក្របក់េនះឲយកូនទ ន។125 
 
ងំពីឆន  ំ២០០៥ មក អណ្ដ ងូ ែរេ៉នះបនអភវឌ ន៍ិ ្របតបតករិ ិ

របស់ខន េហយួ ី កមមករចនិបន ងសងផ់វូ ដីេក រ េទកន់

ករ ្ឋ ន។126 
 

ចប់េផ្ដមី ែខស  ឆន  ំី ២០០៨ ្រកមហុ៊នបនចប់េផ្ដមី ងសង់ផវ ូ
េដមបី ភីជ បក់រ ្ឋ នេកះែកវ នងិភនំថម។ េនេពលនពនធិ របយករណ៍
េនះ ផវូ េនះ្រតវបនេគ យករណ៍ថ បន ងសង់រហូតដល់
េក ន លែ្រស ប៉ុែនករ ងសង់បនឈបស់ន ស្រមប់ិ រដូវភង 
េដមបី ឲីយអនក្រសក ច្រចតកត់្រសវរបសខ់នួ សន។ ក៏ិ ប៉ុែនអនក្រសក
េនែត្រពយបរមភថ ករ ងសង់ផវូ នងឹបនេទ ត េ្រកយពីទី
បញចប់ៃនរដូវភង េហយីដីរបស់ពកួេគនងឹ្រតវបដេណ្ដ មី យក 

េ យគម នករសងេឡយ។ី
127 េនកនងុ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨ អនក

តំ ងសហគមន៍បនេរ បចកំរ្របជុជំមយួអភបលិ រង្រសក 

េ ក គត គមឹេ ះ128 េដមបី េីលកីេឡងីករបរមភរបស់េគ អំពកីរ
ចប់យកដធី។ េនី កនងុ ករ្របជុំេនះ ពកួេគ្រតវបន្របបឲ់យរង់ចំ

ករេ ះ្រ យពីរ ្ឋ ភបល។ិ
129 េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍

េនះ ករេ ះ្រ យេនះមនិទន់េឃញីេកតីេឡងីេនេឡយីេទ។ 
 

អណ្ដ ងូ ែរ ៉ហុងហ៊្វូ-្រទ ភពី  
 

្រកុមហុ៊នែដលទទលួភរកចច ស្រមប់ិ អណ្ដ ងូ ែរែ៉ដក ហុងហ៊្វូ-្រទ ភព ី

េមល េទ គជឺ្រកុមហុ៊ន (Cambodia) Hongfu Try Pheap 

Mining Development Construction Co. Ltd, [្រកុមហុ៊ន

សំណងអ់ភវឌ ន៍ិ ែរ ៉ហុងហ៊្វ ្រទ ភព ចកំត់ូ ី ] ែដលកនងុ ចេំ ម

នយក្រកុមហុ៊ន មនសមជកិពរីរបូ ៃនពកួវរជន្របេទសកមពជ ុ – គឺ

េ កឧកញ៉ ្រទ ភព នងី ិ សមជកិ្រពទធឹ សភ ឯកឧត្ដម េ  េមង៉

ឃន។ េ កី ឧកញ៉ ្រទ ភព គី ជឺម េសដ្ឋដីល៏បេីឈម ះ។ 

សមជកិ្រពទធសភឹ ឯកឧត្ដម េ  េមង៉ឃន គី សឺមជកិ្រពទធសភឹ ដ៏

លបេីឈម ះ ពគីណបក  CPP េហយ ជនយកៃន្រកុមហុ៊នលបេីឈម ះ 

ភពមចុ។ី ិ  
 

សមជកិៃនកងេយធពលេខមរភមូនទ មនិ តនួទសំីខន ់េនកនងុ ករ

យមករ ្ឋ នអណ្ដ ងូ ែរ។៉ អនក្រសុកែដលរស់េនកនងុ តបំនជំុ់វញិ

េនេពល Global Witness បនេទដល់ករ ន រតនៈ/ខិននឺតិក 

េនកនងុ ឆន ំ ២០០៨ អនកេសុបអេងកតបនេឃញសំ កថមខួង ែដល
េគ្រតវបន្របប់ថ មនវតមនៃនែរែ៉ដក ព ន់ និងមស។ 
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ឯក រចុះេឈម ះ្រកុមហុ៊ន ស្រមប្់រកុមហុ៊នែរ ៉ហុងហ៊្វ ្រទ ភព បង្ហ ញូ ី ឲយេឃញ
ថ នយក្រកុមហុ៊ន គឺេ កឧកញ៉ ្រទី ភព ម េសដ្ឋីមនអំ ចមយួរបូ។ 

នយកមយួេទៀត គឺឯកឧត្ដម េ  េមង៉ឃន ែដលី ជសមជកិ្រពទធសភឹ ពី
គណបក  CPP េហយ ជនយករមួ ៃន្រកុមហុ៊ន ភភមុច។ី ិ  

ករ ្ឋ នអណ្ដ ងូ ែរ ៉ខ្ល ចករេដញេចញពផីទះសែមបង េនេពលែដល

្របតបត្តករិ ិ ្រកុមហុ៊នរកី ល ល នេពលអនគត។ 

 
 
អណ្ដ ងូ ែរ ៉ហុងហូ៊-្រទ ភព មនី ទី ងំេនកនងុ ឃុអំនង់េភ ្រសក
ថ បរ ត់ េនិ ៉ កនងុ េខតជតិខង សទងឹែ្រតង។ េនទេនះី ែដរ អនក
សនសុខិ ្រកមហុ៊ន ្រតវបនស្រមតិស្រមងំពីកនងុ ចំេ មជរួ 
RCAF។ ពកួេគមនវតមនេ្រចនី ស់ េនកនងុ តំបន់េនះ េ យ
មនជរ ំំ មូល ្ឋ នចំននួបីកែនង េនកនងុ ប ្ដ ភូមិជុវញំ ិ ករ ្ឋ ន៖ 
ភូមិអនង់្រជ ភូមិមង នងិភូមិេឆង។ មនិដូចករ ្ឋ នអណ្ដ ងូ ែរេ៉ន
កនងុ េខត្រពះវ រ ែដលិ េន កនងុ តំបន់ៃ្រព នងិែ្រសេទ អណ្ដ ងូ ែរ ៉្រទ ី
ភព សថតិេនកនងុ តំបន់មនមនុស េ្រចនីរស់េន។ មអនកេធករ ី
NGO បនឲយដងឹថ អនករស់េនជុវញំ ិ អណ្ដ ងូ ែរ ៉រពំងឹថខនួ នងឹ្រតវ
បនេដញេចញពីផទះ េនេពល្របតបតករិ ិ រកី ល លន
អនគត។ ករសង យ័្រតវបនព្រងងឹកនែ់តចបស់េឡង េនី េពល
កមមករពីករ ្ឋ នែរ ៉បន ក់បេងគ លសុម៉ងី េ់នេលីដីធីរបសេ់គ 

េដមបី កីំណតក់ែនង ងសង េន់ កនងុ ែខមន ឆន  ំី ២០០៨។130 
 
ឯក រចុះេឈម ះ្រកមហុ៊ន ស្រមប់្រកមហុ៊នែរ ៉ហុងហូ៊-្រទី ភព 
បងញថ នយករបស់្រកមហុ៊ន គឺេ ក ្រទ ភពី ៖ ម េសដ្ឋី
ជនញួំ ដ៏មនអំ ច ែដលមននមជ ឧកញ៉ េហយីមនភគ
ហុ៊នេ្រចន េនី កនងុ កសុណូ ករី អភវឌ ន៍ិ េកះ នងិចមក រេកស៊ូ។ 
កនងមក េ កឧកញ៉្រតវបនរះិគុនេ យ NGO េ យ រ
តនួទីៃន្រកមហុ៊នេ កឧកញ៉ កនងុ ករេដញ្របជជនេ យបងខតិ
បងខ េនំ កនងុ ដីជុវញំ ិ គេ្រមងករទងំេនះខះ។

131 
 
បុគគលមយួរូបេទ ត ែដល
មននមជនយករមួៃន្រកម
ហុ៊ន េនកនងុ ឯក រចុះ
េឈម ះ្រកមហុ៊ន គឺឯកឧត្ដម 
េ  េម៉ងឃនី – ពក់

ក ្ដ លៃនគូ មីភរយិលបេីឈម ះ ែដលកន់កប់្រកមហុ៊ន 
ភពមុច េហយី ិ ី ក៏ជនយកមយួរូប ៃន្រកមហុ៊នមយួ េ ថ 

Shukaku Ltd. [ស៊ូកគុ ចំកត]់ (សូមេមល ី ្របអប់ទី ៥ ស្រមប់

ព័ត៌មនលំអតិបែនថម)។132 
 
ម្របព័នធផ ពផ យ នងិរ ្ឋ ភបលិ ៃន្របេទសេវ ត ម បនឲយ

ដងឹថ ្រកម ្រទ ភព បនី ចុះកចច្រពមេ្រព ងិ េនកនងុ ែខកកក  ឆន  ំ
២០០៧ េដមបី ្ីរបតបតិ ិករ ្ឋ នេនះ រមួជមយួនងឹ្រកមធយងូ ថម នងិ
ធតុែរ ៉របស្់របេទសេវ ត ម (េ េ្រកថ Vinacomin 

[វ កូមនី ិ ])133 េហយីនងិ្រកមហុ៊ន Mom Good Luck Mining 

[្រកមហុ៊នែរ ៉មុំ ហគដូ ក]់។134 ( េឈម ះ្រកមហុ៊ន វ កូមន នងី ិ ឹ
េលចេឡងីម្ដងេទ ត េនកនងុ ែផនកបនទ ប់េទ ត ៃនរបយករណ៍េនះ 
ស្ដីពី្រកមហុ៊នែរ ៉ វេធនី)។ ្របភពបនអះ ងថ ្រកមហុ៊ន 
    វ កូមន ក៏ី ិ មនែផនករេដមបី ី ងសង់េ ងច្រកស

េ្របងកតម់យួ េនកនងុ ្រសកេនះែដរ។
135 Global Witness បន

សូម្រកមហុ៊នទងំពរ ឲយី បញជ ក់ថ េតេីនះពតិឬេទ។ ្រកមហុ៊ន 
វ កូមន បនី ិ េឆយី តប េ យែថងដូចតេទេនះ៖ 
 
“្រកមហុ៊ន វ កូមន បនី ិ ចប់េផ្ដមី សកមមភពេសុបី អេងកត នងិ
ែសងរុករកធនធនែរ ៉េនកនងុ ្របេទសកមពជ េ យុ ទទលួករ
អនុញញ ត នងិករគ្ំរទ ពី ជរ ្ឋ ភបល កមពជ េហយិ ីុ នងិ្រកសួង 
នងិទីភន ក់ងរែដលមនសមតថកចច។ ្រកមិ ហុ៊ន វ កូមន កំពុងី ិ ែត
អនុវតសកមមភពេសុបី អេងកត នងិែសងរុករក ទនទមឹ នងឹេពលែដល
្រ វ្រជវ យ៉ងលំអត នូវិ ចបប់របស់ ជរ ្ឋ ភបលិ កមពជ ស្ដុ ពីី
វស័យិ ឧស ហកមមដក្រសងធ់នធនែរ។៉ 
 
េយងីខញំុក៏ចប់ រមមណ៍េល្ីរគប់េរ ង ៉ វ ែដល Global Witness 
បនេលងីេឡងីផងែដរ។ េយងីកំពុងែតសក  នងិ ិ ្រ វ្រជវេរ ង ៉ វ
ទងំេនះ េដមបី េីយងី ចមនព័ត៌មន្រគប្់រគន់ េដមបី េីឆយី តប

សំណួរព ី Global Witnessបន។”136 
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ឯកឧត្ដម េ  េមង៉ឃនី នងិេ ក្រស ី ជង ឹ
សុភព (េ េ្រកថ យយ ភូ ែដរ) កនក់ប់

្រកុមហុ៊ន ភពមុច ែដលី ិ ជ្រកុមហុ៊នមន

អំ ចបំផុតមយួ េនកនងុ ្របេទសកមពជ។ ុ
មរយៈសមបទនៃ្រពេឈ សមបទន ែរ ៉

នងសមបទនិ ដីេសដ្ឋកចចិ របស់   ភពមុច ី ិ
កនក់បជ់ង ៧ ភគរយ ៃនៃផទដីសរងុរបស់

 

្របអបទ់ ី៥ | ជវកមមី ៃន្រកុមហុ៊នភពមចុី ិ  

សកមមភពៃន្រកុមហុ៊ន ភពមុច បនី ិ េលចេឡង យ៉ងេទៀងទត ់េនកនងុ
របយករណ៍ Global Witness ស្ដីពីករកបេ់ឈខុសចបប ់េនកនងុ រយៈេពល ១៣ 

ឆន កំន្លងមកេនះ។ ្រកុមហុ៊ន ភពមុច ្រតូវី ិ បនកនក់បេ់ យគូ ្វ មភីរយ ែដលិ
ជតិសនទធិ ជមយួអគគនយករដ្ឋម ន្ត ីហុ៊ន ែសន េហយ នងិភរយ េ កិ ជទវ ំ ប៊នុ 

៉ នី។
137

 នយក្រកុមហុ៊ន ឯកឧត្ដម េ  េមង៉ឃនី គជឺសមជកិ្រពទធសភឹ ដល៏ប ី
េឈម ះ េនកនងុ គណបក កនអ់ំ ច គឺគណបក ្របជជនកមពជ។ ភរុ យិរបស់

ឯកឧត្ដម េ ក្រសី ជង សុភពឹ
138

 (េ េ្រកថ យយ ភូ) គឺជអនកដកឹនមំយួរបូ 

ៃនអងគករកកបទ្រកហមកមពជ េហយុ  ជញកឹ ញប ់េចញមុខជ ធរណៈ 

ជមយួភរយិៃនអគគនយករដ្ឋម ន្ត។ ទងំី េ ក្រស ី ជង សុភព ឹ នងិឯកឧត្ដម េ  

េមង៉ ឃនី ធ្ល បអ់មទស នកិចចផ្លវូ ទូត របស់អគគនយករដ្ឋម ន្ត ី ហុ៊ន ែសន េទ

្របេទសចន។ិ
139

 

 ្រកុមហុ៊ន ភពមុច បនី ិ ទទួលភពលបមីុនដបូង េ យំ រជសមបទនកិ

កបៃ់្រពេឈ េន កនងុ ទសវត  ១៩៩០ (សូមេមល  ្របអប់ទី ១ ស្រមបព់ត័ម៌ន

លំអតិបែនថម អំពី្របពន័ធសមបទនកិ)។ េនកនងុ វស័យិ កបេ់ឈ ដ៏ េពេពញេ យករ

កបេ់ឈខុសចបប ់នងិករបះ៉

ទងគចិ ជមយួអនក្រសុក ភពមុចី ិ
មនេករ ្តេឈម ះមនិសូវល្អ េនកនងុ
ចំេ មសមបទនកិ ទងំ យ 

េ យ រភពគម នេម ្ត  នងិ

ក្រមតិៃនករបំផ្លចិ បំផ្ល ញ ែដល

បនេ្របេទេលតំបនដ់ីសមបទន

របស់ ។ ្រកុមហុ៊នេនះមន

ទំនកទ់ំនងដយូ៏រអែង្វង ជមយួ

កងេយធពលរបស់្របេទស

កមពជ េហយុ  បនេ្របសមជកិ

កងេយធ េដមប ផី្ដល់សន្តសុខ ិ
នងិអនុវត្តករ្រគប្់រគងេទេល

សមបទនៃ្រពេឈរបស់ ។
140

 

េនេពលករគបសងកតព់ីទយក នងិអងគករ បននអំគគនយករដ្ឋម ន្ត ីហុ៊ន ែសន 

ឲយ កក់រពយរួទុកបេ ្ដ ះ សនន េទេលសមបទនកបេ់ឈេនកនងុ ្របេទសកមពជ ុ
នឆន  ំ២០០២ ្រកុមហុ៊ន ភពមុច មនី ិ ិ ខ្វល់ខ្វ យេ ះ។ េរៀង ល់ឆន  ំរ ងឆន  ំ

២០០១ នង ិ ២០០៤ Global Witness បនេឃញ អនកេម៉ករបន្តរបស់្រកុមហុ៊ន 

ភពមុច េហយី ិ  នងិសមជក ិ RCAF កប ់នងិេធ្វ្រប្រពត្តកមមឹ ិ េឈយ៉ងេ្រចន េ យ

ខុសចបប ់េនកនងុ ដីសមបទនរបស់្រកុមហុ៊នេនះ។
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 Global Witness បនេបះ

ពុមពពត័ម៌នលំអត អំពិ ីសកមមភពទងំេនះ េនកនងុ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៤។ កនងុ នម

ជ្រកុមហុ៊ន ភពមុី ចិ មនិែដលត ៉ករពរេករ ្តេឈម ះខ្លនួ ឯង េហយ ែខមថុន ឆន  ំិ
២០០៤ មនិែមនជករណីេលក ែលងេទ។ ផទយុ េទវញ អគគនយកិ រដ្ឋម ន្ត ហុ៊ន ី
ែសន បន យ្រប រេទេលរបយករណ៍េនះ េ យ្របបអ់នក យករណ៍

ពត័ម៌នថ " Global Witness ធ្ល បកុ់ហកពីមុន េហយ ៃថងេនះ ពួកេគកុហក

ម្ដងេទៀតេហយ។ ”
142

 

 កនងុ ករបុនិ បង៉ពយយមទទួលករអធបបយ ិ Global Witness បន

សរេសរសំបុ្រតមយួេទសេម្ដច ហុ៊ន ែសន នងិេ កជទវ ំ ប៊នុ ៉ ន ីេនកនងុ ែខ

តុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមប សួីរេ កពរីរបូថ េតគតម់នភគហុ៊ន ឬទំនកទ់ំនង

ទទួល្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លនួ ែបប េផ ងេទៀត ជមយួ្រកុមហុ៊ន ភពមុច ឬី ិ ្រកុម

ហុ៊នជ ខ មយួរបស់  ឬេទ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global 

Witness មនិបនទទួលចេម្លយ អ្វីេទ។ 

 ងំពីពកក់ ្ដ លទសវត េកសប ្រកុមិ ហុ៊ន ភពមុច បនី ិ ព្រងកីវស័យិ
ពណជជកមមិ របស់  េដមប រីមួបញចលូ សមបទនស្រមបក់រនចូំលថន េំពទយ ករ ង

សងស់ ្ឋ គរ េហយ នងិតំបនេ់សដ្ឋកចចិ ពេសស។ិ
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 មរយៈសមបទនកប់

េឈ នង ិ សមបទនដីេសដ្ឋកចចិ របស់  ្រកុមហុ៊ន ភពមុច កន់ី ិ កប ់៧,៤ ភគរយ 

ៃនៃផទដីសរបុ របស់្របេទសកមពជ។ុ
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 េពលថមីេនះ ្រកុមហុ៊ន ភពមុចី ិ បនពកព់ន័ធ

េនកនងុ ករ្របមូលទំនបទ់កឹជ ថមពល ពសេពញ្របេទសកមពជ។ ឯក រុ
ែដល Global Witness យកបន មនេឈម ះ ជង សុភព ឹ នង ិ េ  េមង៉ឃន ី ជ

នយកៃន្រកុមហុ៊នទំនបទ់កឹថមីពរ ែដលី មនគេ្រមងនងឹ ងសងទ់ំនបទ់កឹេនកនងុ
េខត្តកំពត – គឺ្រកុមហុ៊ន Petro Camchin [េប្៉រតូ កជំនី] នង ិ Sino Hydropower 

[ជ ថមពល សុណូី ]។
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 ច្រកភពជនួញំ េនះ ឥឡវូ េនះ កំពុងែត្រតូវបនព្រងក េដមបី  េីលបករ ្ឋ ន

ជវកមមី ែរ ៉ពសេពញ្របេទស។ េ្រកពីករកនេ់ឈម ះជនយកៃន្រកុមហុ៊នែរ ៉ហុង

ហ៊្វូ-្រទ ភព ក៏ី ករេសុប អេងកតរបស់ Global Witness បនបង្ហ ញឲយេឃញ ថ 

ឯកឧត្ដម េ  េមង៉ឃនី មនេឈម ះជនយកេនកនងុ ្រកុមហុ៊នេធ្វ ជវកមមី ែរ ៉យ៉ង

េ ច ស់ មយួេទៀត គ ឺ Zhong Xin Industrial Investment (Cambodia) 

Co. Ltd. [្រកុមហុ៊នវនេយគិ ិ ឧស ហកមម ចុង សុន ី (កមពជុ ) ចំកត]់ ែដលមន

ជញ បណ័្ណ ធនធនែរ ៉េដមប ែីស្វងរកុរកេនកនងុ ្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ។
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 មច ស់្រកុមហុ៊ន ភពមុច ឯកឧត្ដម ី ិ េ  េមង៉ឃនី កជ៏នយកមយួរបូ េនកនងុ
្រកុមហុ៊នមយួ េ ថ Shukaku Ltd [សូ៊កគុ ចំកត]់ ែដលកំពុងែតពកព់ន័ធកនងុ
គេ្រមង្របកបេ យ ទបបដ ទ េដមបិ  ចីកដ់ីបំេពញបងឹកក េនក ្ដ លទី្រកុមភនំ

េពញ។
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 ្រកុមហុ៊នេនះ បនយល់្រពមេ្រព ងេដមប ទីទួល ៩០ ភគរយៃនបងឹេនះ 

ពីទី្រកុងភនេំពញ មរយៈភតសនយ ិ ៩៩ ឆន ។ំ មទី្រកុងភនេំពញ
148

 បនឲយដងឹថ 

ករអភវឌ ន៍ិ េនះ នងឹ ផ្ដល់ “កែន្លងល្អ ស្រមបក់រលកដូ់រ នងិករបេ្រមជន

េទសចរណ៍ ទងំអនក្រសុកេទស នងិជនបរេទស”។
149

 ករអភវឌ ន៍ិ េនះ គឺមនតៃម្ល

ៃថ្ល ស់៖ គឺផទះ នងិ ជវភពី ៃនអនករស់េនបងឹកក បព់នន់ក។់ ករយល័យិ
្របច្ំរបេទសកមពជ ៃនុ គណៈកមម ធករិ សទធិ ិមនុស របស់អងគករសហ្របជជត ិ
បនអះ ងថ ៤.២២៥ ្រគ រ នងឹ្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញេនេពលបងឹេនះ្រតូវ

បនចកដ់ីបំេពញ។
150

 អនកមនលំេនេនទីេនះ អះ ងថ ្របកសំ់ណង គឺតចិ

ជងតៃម្លទីផ រៃនដីធ្លីេនះ េហយ ថផទះសែមបងេផ ងេទៀត ែដល្រកុមហុ៊នផ្ដល់ឲយ គឺ

មនិល្អ្រគប្់រគនេ់ទ េហយ េនឆង យពីក ្ដ លទី្រកុង។
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 ពួកេគកអ៏ះ ងថ ្រកុម

ហុ៊នមនិបនពេ្រគះិ ជមយួេគ្រគប្់រគនេ់ឡយ  េនកនងុ ករចរច្រពមេ្រព ង

េនះ។
152

 

ផទះមួយេលចទឹក េនក លទី្រកងភនំេពញ េនេពលបឹង
កក្រតវបនចក់ដីបំេពញ។ សមជិក្រពឹទធសភ េ  
េម៉ងឃីន គឺជនយកមយរប ៃន្រកមហ៊នែដលទទល



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

35 

្រកុមហុ៊នែរ ៉Southern 
 

Southern Mining Company [្រកុមហុ៊នែរ ៉ វេធន ] មន

សមបទន េដមប ែីស្វងរកុរកែរ្៉រកូម េនកនងុ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ

សំកុះ។ តបំនេ់នះពមីនុ្រតូវបនចតទុ់កជតបំន ់‘សនលូ ’ េ យ

ទទលួ គ ល់តៃម្លខពស់ ខងករអភរកិ ធនធនធមមជត។ េទះិ ជ

យ៉ង កេ៏ យ ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល បនផ្ដល់

ករអនុញញ តឲយែស្វងរកុរកធនធនែរ។៉ 

 

ករ ្ឋ នអណ្ដ ងូ ែរ្៉រតូវបនយមករពរ េ យសមជកិៃនកង

េយធពលេខមរភមូនទ ិ (RCAF)។ អនកយមតែំណងខពស់មយួរបូ េន

ឯករ ្ឋ នេនះ បនអះ ងថ ខ្លនួ េ កតំ ងឲយេ កនយ

ឧត្ដមេសនយ ៍មស សុភ គី េឺមបញជ ករៃនកងទព័េថមរ េជង របស់ 

RCAF។ អនកយមបន្របបប់គុគលកិ របស់ Global Witness ថ 

ឧត្ដមេសនយ៍ី ្រតី អ៊កុ េក  – ែដល្របធនេយធភមូភគិ អភវឌ ន ៍ិ

ៃន្របេទសកមពជ ុ – គជឺនយក្របតបត្តិ ចិមបង ៃន្រកុមហុ៊នែរេ៉នះ។ 
 

េនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ ្រកុមហុ៊ន វ កូមន បនី ិ ទញិចែំណកហុ៊ន ៧០ 

ភគរយៃន្រកុមហុ៊នែរ ៉ វេធន ។ មច ស់ទទលួ្របេយជនៃ៍នចែំណក

ហុ៊ន ៣០ ភគរយែដលេនសល់ គមឺនិបនឲយដងឹេទ។ 
 

វតមនៃនអណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ គឺ្របកបេ យ ទបបដ ទ េហយិ ី
ថ នភពផវូ ចបប់របស់  គមឺនិចបស់ ស់េទ។ ដូេចនះ ជ

ឧទហរណ៍ជក់ែស្ដង ៃនភពតងឹ នរ ងតំបន់ករពរ នងិវស័យិ
ជវកមមី ែរ។៉ សថតិ េនកនងុ ែដនជ្រមកភនំសំកុះ ទំហ ំ៣៣៤.០០០ 

ហ.ត. េនែផនកខងេលចៃនជរួភនំ្រក ញ ែដល៉ ្រគបបដណ្ដ ប់ េខត
េពធ ត់ បតដ់បង នងំ ិ េកះកុង ទងំបីេខត។ កនងុ នមជតំបន់
ករពរ ែដនជ្រមកេនះ ្រតវសថតិ េនេ្រកមករ្រគប់្រគងៃន្រកសួង
បរ ថ និ (MoE)។ េហតុដូេចនះ ករមកដល់ ៃន្រកមហុ៊នែរ ៉

វេធនី153 បនបេងកតី ច ចលមយួ េនកនងុ ចំេ មអនក្រគង់

្រគងែដនជ្រមកទងំ យ េនកនងុ ឆន  ំ២០០៦ េនេពលែដល ន
ដកឹទំនញិយ៉ងធំ ែដលដកឹម៉សុនីឈូសដ នងី ិ ្រ ក់ទ័រ បនចប់
េផ្ដមី មកដលែ់ដនជ្រមក េ យគម នអនក្របបឲ់យដងឹមុនេ ះ។ 
ម៉សុនីធទំងំេនះ ្រតវបនេ្របី្របស់ េដមបី ទីមទរសមបទនដី
ទំហ ំ១០.០០០ ហ.ត. េនកនងុ តំបន់សនល របស់ូ តំបន់ភនសំំកុះ។154 

 

ឧទយនុរក  ្រតវបនឃត ់
កររមួរសេ់ យមនិសូវ្រសល ៃន្រកមហុ៊នែរ ៉ជមយួគេ្រមង
អភរក  បនិ ផទះុ េឡង េនី ៃថងទ ី ៣ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៧ េនេពល 
មរបយករណ៍ រព័ត៌មន ឧទយនុរក  MoE មយួចំននួបន

ពយយមចូលករ ្ឋ នអណ្ដ ងូ ែរ ៉េដមបី េីសុបី អេងកតករេចត្របកន់
ថ សកមមភពកប់ៃ្រពេឈខុីសចបបប់នេកតីេឡង េនី កនងុ
ករ ្ឋ នេនះ។ ពកួេគ្រតវបនឃត់មនិឲយចូល េ យទ ន 

RCAF ្រប ប់ វុធ -ក ៤៧។155 មចបប់ ឧទយនុរក របស់ 
MoE មនភរកចចិ េដមបី យីមលបត្រគបត់ំបន់េនកនងុ ឧទយន ប៉ុែន
េនេលកីេនះ ពកួេគ្រតវបន មឃត់ មនិឲយបំេពញកចចករិ េនះ 
េ យពកួទ ន ែដលបនេចញពី នៃថមយួេ្រគ ង ហុ៊ព័ទធ
ជុវញំ ិ ពកួឧទយនុរក  េហយី្របប់េគឲយេចញ ទងំអះ ងថ ពកួេគ

មនិមនឯក រ្រតមឹ្រតវ េដមបី ចូីលកែនងេនះេទ។
156 

 

Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតមយួេទ ្រកមហុ៊ន វេធនី 
េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របសេ់គ អំពី
េហតុករណ៍េនះ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global 
Witness មនិបនទទលួចេមីយេទ។ 

 

េនកនងុ ករេធីដេណរំ ី េទេមលីកែនងសមបទនែរ ៉េនកនងុ ឆន  ំ
២០០៨ អនកេសុបី អេងកត Global Witness ្រតវបនអនកយម
អណ្ដ ងូ ែរ្៉របប់ថ េនកនងុ តំបន់េនះ មនករ ្ឋ នែសងរុករកពរ ី
េហយីថ្រកមហុ៊នេនះបនេធីករពរីឆន េំហយ េនី កនងុ ចំេ មបនួ

ឆន ៃំនករែសងរុករក។157 អនកយមក៏បនែថងថ ភូគពភវទិូកំពុង
ែសងរកែរែ៉ដក ្រកម នងិ ន់ទម៉ូន ី ី (េ ហធតុមយង៉ ែដលេគេ្របី
េដមបី ី យព្រងងឹសំណ)។158 ពកួេគ្រតវបន្របប់ថ ករ ្ឋ ន
េនះ្របែហលមនមស ឬ ព នផ់ងែដរ ប៉ុែនេគយកចតិទុក ក់
េ្រចនីជងេគ េលីែរ្៉រកម គជឺធនធនែរម៉យង៉ ែដលេគេ្របេីដមបី ី
បេងកតី ្រកម ែដលេ្រប្ីរបស់េនកនងុ ឧស ហកមមផលតិរថយន នងិ
ឧស ហកមមេផ ងេទ ត។ មអនកយមករ ្ឋ ន បនឲយដងឹថ េបី
េគរកេឃញីែរ្៉រកម្រគប់្រគនេ់នដីសមបទនេនះ េគនងឹ ងសង់

េ ងច្រកេធី្រប្រពតកមមឹ ិ ែរ ៉េននងឹដីធីេនះ។ 

ផ្ល កមួយ េនទីចប់េផមសមបទនែរ ៉របស់្រកមហុ៊ន វេធន។



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់ក្ដ បឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

36 

 
ទ នែខមរ មច សេ់វ ត ម? 
អនកេសុបី អេងកត Global Witness បនបុនិ ប៉ងេទេមលីដី
សមបទន្រកមហុ៊នែរ ៉ វេធនី េនកនងុ ពក់ក ្ដ លឆន  ំ២០០៨ 
ប៉ុែនផវូ ចូលដល់ទីេនះ ្រតវបនឃត់េ យអនកយម ែដលអនកខះ
ពក់ឯកស ្ឋ នេយធ RCAF។ អនកយមមនវទយ ែដលិ ុ េគ
នយយិ ថ ចនយយិ ជមយួទី ន ក់ករ្រកមហុ៊ន េនឯទី្រកង
ភនំេពញ។ េនេពលែដលអនកតំ ង Global Witness បនសួរ

ថ េតេីហតុអី
បនជេគ្រតវ
ករនយយិ
ជមយួទី ន ក់
ករេនឯទី
្រកងភនំេពញ 
ពកួេគ្រតវបន
អនកយម្របប់
ថ អនកដកឹនំ
្រកមហុ៊នទងំ
យខង ឹ

េ យ រពី
មុន សកមមជនករពរបរ ថ និ ចូលដលក់រ ្ឋ នបន េហយីពកួ
ទ នេនះ្រតវបនេចត្របកន់។ បនទ បម់ក អនកយម្រតវបន
បងគ ប់ឲយកនវ់ទយ េហយិ ុ ី ទក់ទងជមយួទី ន កក់រ េបមីនអនក

ពយយមចូលដលក់រ ្ឋ នម្ដងេទ ត។ 
 
ករ ្ឋ នេនះ យមេ យទ ន RCAF ្របមណ ១០០ នក់ ពី
កងវរេសនេលខ ៥០១។ អនកយមតំែណងខពស់មយួរូបេន
ទេនះ បនី អះ ងថ ខនួ តំ ងឲយេ កនយឧត្ដមេសនយ ៍ី
មស សុភ េមបញជ ករៃនកងទ័ពេថមរី េជងីរបស់ RCAF។159 

កមមករេនឯករ ្ឋ នែរេ៉នះ កប៏នអះ ងថ ឧត្ដមេសនយ៍ី ្រតី អ៊ុក 
េក  – ្របធនៃនតំបន់េយធភូមភគិ អភវឌ ន៍ិ vi – គឺជ្របធន 
នងឹនយក្របតបតិ ិចមបង ៃនអណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ។

160 អនកេសុបី អេងកត 
Global Witness ្រតវបនឲយេលខទូរស័ពទរបស់េ ក េដមបី ី

                                                  
 
vi  េយធភូមភគិ ទងំ យរបស់្របេទសកមពជ មនុ ដ្ីរបមណ 

៧០០០.០០០០ ហ.ត. ឬជតិបនួភគរយ ៃនៃផទដទីងំមូល របស់្របេទស

កមពជ។ុ  

ទទលួករអនុញញ តចូលេទេមលីករ ្ឋ នែរ ៉្រពមទងំេលខទូរស័ពទ
របស់េមបញជ កររងរបសេ់ ក គឺេ កវរេសនយ ៍ី េ ច 
ចននី់។161 េនេពល Global Witness បនទក់ទងេ ក អ៊ុក 
េក  េ កបននយយិ ថ អណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ្រតវបនលកេ់ទពកួ
េវ ត ម ប៉ុែនមនិ្រពមផ្ដលេ់ឈម ះ ឬេលខទូរស័ពទ ស្រមបម់ច ស់
ថមីេទ។ 

ទ នយមករ ្ឋ នេនះ បនឲយដងឹថ ដសីមបទនរបស្់រកម
ហុ៊នែរ ៉ វេធនី ធប់ជកមមសទធិ ិរបស់្រកមហុ៊នចនិមយួ េហយី
មច ស់េវ ត មបនទទលួយកសមបទនេនះ េន្របែហលែខ
េម  ឆន  ំ២០០៨។ អនកយមេពញចតិនងិ ថ នភពថម ទងំី អះ
ងថ មច សច់ស់មនិបនបង់្របក់ែខរបសេ់គទន់េពលេទ ប៉ុែន

្រកមហុ៊នេវ ត មបង់្របកែ់ខ US$១៥០ យ៉ងេទ ងទត់ 

េហយីផ្ដលក់រធន ៉បរ់ងសុខភពេទ តផង។162 

េនកនងុ ករេទេមីលករ ្ឋ ន អនកេសុបី អេងកត Global Witness 
បនសេងកតេឃញីថ បុគគលកិមន ក់របសអ់ណ្ដ ងូ ែរប៉នពក់ វ

មយួ មនសញញ ្រកមហុ៊ន Geosimco [ជយ៉ូ សុមកូី ី ]163 ជមយួ
អក រេវ ត ម។ ្រកមហុ៊ន ជយ៉ូ សុមកូ គី ី ជឺ ខមយួ របស់
្រកមឧស ហកមមធយងូ ថម នងិធនធនែរេ៉វ ត ម េ េ្រកថ 

វ កូមន។ី ិ
164 

 
េនកនងុ ែខស  ឆន  ំី ២០០៨ កែសត Cambodia Daily បន
យករណ៍ថ ្រកមហុ៊ន វ កូមន បនី ិ ទញិហុ៊ន ៧០ ភគរយ

ៃន្រកមហុ៊នែរ ៉ វេធនី។165 សំណួរថ មច សទ់ទលួ្របេយជន៍ ៃន
ចំែណកហុ៊ន ៣០ ភគរយែដលេនសល់ ជនរ េនះ គឺេនែត
មនិចបសេ់ទ។ 

 
 

   

កមមករេនឯករ នែរ ៉សឺឌឺន ពក់ វសញញ 
GEOSIMCO ែដលជ្រកមហុ៊ន ខ របស់្រកម
ធយងូ ថម និងធតុែរ ៉េវ ត ម ែដល្រតវបនេគ
យករណ៍ថ ទិញចំែណកហុ៊ន ៧០% ៃន្រកម

ហុ៊នែរ ៉សឺឌឺន នឆន ំ ២០០៨ 

កតរបស់ឧត្ដមេសនយ៍ី  អ៊ុក កុ ។  អ៊ុក កុ  គឺជ្របធនៃន

េយធភូមភគិ អភវឌ ន ៍របស់ិ ្របេទសកមពជ។ មនុ េសចក្ដី យករណ៍ថ 

េ កកជ៏នយក្របតបត្តិ ិចមបង ៃនគេ្រមងរបស់្រកុមហុ៊ន ជវកមមី ែរ ៉

សឌន េនឺ ឺ កនងុ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនសំំកុះែដរ 
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្របអបទ់ ី៦ | តនួទៃីនកងេយធពលរបស់្របេទសកមពជ េនុ កនងុ ករលួចប្លនធ់នធន ធរណៈ 
កនងុ ចំេ មេរ ង ៉ វដធ៏ងនជ់េ្រចន ែដល ្រតូវបនបំភ្ល េនឺ កនងុ ករសកិ ករណី

ជវកមមី ែរទ៉ងំេនះ គឺជតួនទីៃនកងេយធពលេខមរភូមនទិ  (RCAF) េនកនងុ
អំេពវតកមម ៃនិ ិ ធនធន ធរណៈទងំេនះ។ េនករ ្ឋ ន្របកំែន្លង កនងុ
ចំេ មករ ្ឋ នទងំ្របមំយួកែន្លងែដលបនសទងេ់មល មន ករពកព់ន័ធដជ៏ក់

ែស្ដង ៃន RCAF – េទះកនងុ ករផ្ដល់េស កមមសន្តសុខិ ឯកជន ដល់ករ ្ឋ ន

អណ្ដ ងូ ែរ ៉ឬ មរយៈភពជមច ស់ទទួល្របេយជន ៍ៃនអណ្ដ ងូ ែរេ៉នះឯង។
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 ងំពីទីបញចបៃ់នស ងគ មសុវលី ិ របស់្របេទសកមពជ រ ្ឋ ភបលុ ិ បនបន្ត

ចំ យ្របែហល ២៥ ភគរយ ៃនថវកិដម៏នកំណតរ់បស់រដ្ឋ េទេលកងទព័ដ៏

ធំសេមបម មន ទ ន្របមណ ១១០.០០០ នក។់
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 អស់ជេ្រចន ឆន  ំ

Global Witness បនកតជ់ឯក រ ពីរេបៀបសមជកិៃន RCAF ពកព់ន័ធេន

កនងុ សកមមភពរក្របភពបេងកត ផលចំណូលខុសចបប ់េទះបីពួកេគទទួល

ចំែណកយ៉ងធំ ៃនថវកិរដ្ឋយ៉ង កេ៏ យ។ េនះជករពតិជពេសស ចំេពះិ
ែផនកៃនកងេយធ ែដលគ្ំរទអគគនយករដ្ឋម ន្ត ី– រមួទងំអងគភពអងគរកខខ្លនួ

ផទ ល់របស់សេម្ដច។
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 េនកនងុ រយៈេពលដបឆ់ន កំន្លងមកេនះ Global Witness 

នងិអងគករែខមរដៃទេទៀត បនកតជ់ឯក រយ៉ងេកបះកបយ ពីរេបៀបែដលផល

ចំណូលពីករលកដូ់រេឈខុសចបប ់នងិសកមមភពខុសចបបេ់ផ ងៗេទៀត 

ឧបតថមភដល់ែផនកេយធ ៃនរដ្ឋ្រសេមលរបស់្របេទសកមពជ។ អនកុ ែដលពកព់ន័ធ

កនងុ សកមមភពទងំេនះ េ្រប្របស់សមតថភពគំ មកំែហង នងិ េ្របកម្ល ងំ វធុ 

េដមប រីក តួនទីធំស្រមបខ់្លន េនួ កនងុ ទីងងត ៃនឹ ពភពិ ពណជជកមមិ របស់្របេទស

កមពជ។ ផលុ ចំេណញសរបុៃន ថ បន័េនះ គឺដូចជផលចំេណញៃនប ្ដ ញ

បក ពួកឧ្រកដ្ឋកមមិ ដធ៏ំមយួ។
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 ករពកព់ន័ធៃន RCAF េនកនងុ ឧស ហកមមែរ ៉មនបញ្ហ េ យលកខណៈ

េ្រចន យ៉ង។ ពីទស នៈៃនសទធិ ិមនុស  ជករេធ្វវទធង និ នូវ ថ បន័រដ្ឋ េដមប ី
បេ្រម្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លនួ ឯកជន ជនួសំ ្របេយជនៃ៍ន្របជពលរដ្ឋទូេទ។ ករ

គំ មេ្របកម្ល ងំ វធុ េធ្វឲយមនករពបកិ ខ្ល ងំេឡយ ស្រមបស់ហគមនអ៍នក

្រសុក កនងុ ករទមទរសទធិ ិេលដ នងី ឹ ធនធន ែដលសថតិ េនកនងុ ដីសមបទន។ ពី
ទស នៈ ជវកមមី វញ មនិ ករ្របថុយថ ទ នែដលយមអណ្ដ ងូ ែរ ៉នងឹ

្រប្រពត្តឹ បទបំពនសទធិ ិមនុស ។ េនកនងុ ករណីេនះ ករបង្់របក់  ពី្រកុមហុ៊ន

ែដល្របតបត្តិ ិអណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ ចេធ្វឲយ្រកុមហុ៊នេនះមនេទសរមួចំែណក កនងុ
ករបំពនសទធិ ិមនុស េនះ។ ពីទស នៈអភបលកចច ករិ ិ ែដលកងេយធពលេធ្វ
ជសហ្រគសកម្ល ងំ វធុឈនល ក៏ួ មនិគួរឲយចងប់នែដរ។ េនេពលកងេយធ

មយួចបេ់ផ្ដម រកផលចំណូលខ្លនួ  ពីសកមមភពឯកជន េហយ មនិែមនពី
ថវកិជតិេទ ្របកេ់នះបនទនដ់ល់សមតថភពៃនរ ្ឋ ភបលិ សុវី លិ េដមប ្ីរគប្់រគង

កងេយធ មរយៈករកនក់ប្់របកថ់វកិ ។ 

្រកុមហុ៊ន Float Asia Friendly Mation 
 

្រកុមហុ៊ន Float Asia Friendly Mation កពុំងដក្រសងថ់មែកវពី

តបំនក់រពរ ៃនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនឱំ ៉ ល់ េហយ នងិតបំនអ់ភរកិ

ៃ្រពេឈជរួភន្ំរក ញ៉ ភគក ្ដ ល (CCPF)។ 
 

ឯក រចុះេឈម ះ របស់្រកុមហុ៊នេនះ បង្ហ ញថ មច ស់អណ្ដ ងូ ែរគ៉ឺ

ជបរុសមន ក ់េឈម ះ ជង គមី ឹ ងនួ។ កប៏៉ែុន្ត អនកទងំ យ ែដល្រតូវ

បន Global Witness សមភ សបននយយិ េរ ងេផ ង។ ពកួេគ

បនសំគល់ថ ពកួវរជនពរីរបូរបស់្របេទសកមពជ ុ – គឯឺកឧត្ដម 

ឱម យុនិេទៀង នងិេ ក ឌ ចូច ី – ជអនកវនេយគិ ិ ឧបតថមភរបស់

អណ្ដ ងូ ែរេ៉នះ។ ឱម យុនិេទៀង គជឺទ្ីរបកឹ របស់អគគនយករដ្ឋម ន្ត ី

ហុ៊ន ែសន េហយ ជ្របធនៃនគណៈកមម ធករិ សទធិ មិនុស  របស់

រ ្ឋ ភបល។ ឌ ចូច គិ ី ជឺប្អនូ ជដូនមយួ របស់អគគនយករដ្ឋម ន្ត។ី 
 

អនកយមពជីរួ RCAF កពុំងេ្របកម្ល ងំហងិ េ យ វធុ េដមប ី

ករពរជហរំ របស់្រកុមហុ៊នេនះ េន កនងុ តបំនភ់នឱំ ៉ ល់ េហយ ដល់

េពលេនះ មនេជគជយ័កនងុ ករ្របឆងំកចចិ បនិុបង៉បេណ្ដ ញេគេចញ 

េ យឧទយនុរក របស់្រកសួងបរ ថ ន។ិ  

 

“ែដនដីខស េនព ់ តបនំ ់ភនឱំ ល ជ៉ ់ ទីជ្រមកៃ្រពេឈមយួ ដ៏ធ ំ

នងិ បរសទិ ុ ធបផត េនំ ុ កងនុ តបនំ ់ឥណសន។ ុូ ី ក៏ជទីជ្រមក

ស្រមប្់របពន័ ធបរ និ ថ ធមជត នង ម ិ ិ ‘កែនងជវៈចរះី ំ ុ សខនំ ់

’ មយ ែដលួ សងឹ ែតគនម គូ្របដច ស្រមបូ ់វស័ិយវជ សិ ជ ្ត

េឡយ។ ”170 

េ កបណ្ឌ ត ិ J. Andrew McDonald [េច ន្់រឌូ 

មកដន់ ល់ដ៍ិ ], Plant Resources Center, University of 

Texas at Austin [មជឈមណ្ឌ លធនធនរកុខជតិ, 

កលវទយល័យិ រដ្ឋតក ស់ េនិ ទី្រកុងអសទនិ ], ឆន  ំ២០០៤។ 

ទ នេនកនងុ ែដនជ មកសតៃ ពភនំឱ ៉ ល់។ ករេសុបអេងកត
របស់ Global Witness េនទីេនះនឆន ំ ២០០៤ បនរកេឃញថ 
កងេយធពក់ព័នធយ៉ងសនធឹក េនកនងុ ករកប់េឈខុសចបប់េន
កនងែដនជ មក។



បេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក សង់ធនធនរបស់ បេទស 
 

38 

“របូ ស កំ ែ់ខរ ទកទញម ់ ចំ ប់ រមណម ៍ របស់អកន

េទសចរណ។ រប៍ ូ ស កំ ដ៏់ឆក់យង៉ វច្រត ត ងិ ិ ំ ឲយ

វច្រតកម វបបធម នងិ ិ ិម ៌ វតថុ សនប ណ ៃនុ ្របេទស

កមជ។ពុ ” 

សំដីដក្រសងព់ីខត្តបណ័្ណិ ផ យរបស់្រកុមហុ៊ន Float Asia 

Friendly Mation (ខងេល)។
171 

 

សកមមភពជកីយកថមែកវ ៃន កមហុ៊ន Float Asia Friendly 
Mation មនទី ងំេនកនងុ ឃុរំកត នងិឃុសំែ នទ សកភនំ ក ញ 

េខតេពធ ត។់172 មឯក រែដល Global Witness យក
បន បនឲយដងឹថ កមហុ៊នមនករ នប ស មប់ី ករយកថម

ែកវ។ ករ នពរ មនី ទី ងំេនកនុងែដនជ មកសតៃ ពភនំឱ ៉ល់។ 

ទីបីសថតិ េនកនងុ តំបន់អភរកិ ៃ ពេឈជីរួភនំ ក ញ៉ ភគក ល។173 
កមហុ៊នេនះ កម៏នឃងំេធី ប ពតកមមឹ ិ ថមែកវ េនកនងុ ភូមិ ៃស ឃុំ
រកត េខតេពធ ត់ េហយីឃងំថមែកវមយួកែនង េនកនងុ ទី បជុំ

ជន សកភនំ ក ញ។174 
 

េនេពលែដលអនកេសុបី អេងកត Global Witness បនេធី
ទស នកចចិ េទកន់តំបន់េនះ េនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ ករេធីដេណរំ ី
េទកនក់រ ន យថមមនេ គះថន ក់ខងំេពក េ យ រផវូ មន
គុណភពអន់េពក េហយីមនេ គះថន ក់ទកឹេលចជន់ គបផវូ េល ន 
េនកនងុ រដូវភង។ អនកតំ ង កមហុ៊នមយួរូប បនអះ ងថ 
កមហុ៊ន Float Asia បននកំមមករចនិចូល េដមបី េីធីផវូ េទកន់
អណងូ ែរ ៉េនកនងុ ឆន  ំ២០០៦។ ជវកមមី ែរ ៉ តវបន បតបតិ េិ យ

បុគគលមន ក់ េឈម ះ េ ក  ទី
175 ែដលមនេឈម ះេ កថ  

ែវន ។៉ 176 កមមករទងំេនះបនកប់ឆក រៃ ព ប៉ុែនបនប ជយ័កនងុ
ករ ងសង់ផវូ ល គនេ់ប េហយី ី គុណភពផវូ េនះបនចុះ
ដុន បយ៉ងេល ន។ េ យ រករខះេហ រចនសមព័នធផវូ ថនល់ 
សូមបែីតកនងុ រដូវ បងំក៏េ យ កមហុ៊ន Float Asia តវែតេ បី
កមមករជអនក សក េហយីនងិរេទះ កប ជនសួី ំ ន។177 អនកេសុបី
អេងកតបនកត់សំគលថ់ ឃងំមនថម ប ប់ ប ជកីយកថម នងិ
បុគគលកិ 

ែដនជ មកសតៃ ព ភនំឱ ៉ ល់។ ករ ន ជីវកមមែរពី៉រកែនងរបស់ កមហុ៊ន Float Asia Friendly Nation មនទី ំងេនទីេនះ មឯក ររបស់
កមហុ៊ន។ 
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ខងេឆ្វង៖ ជញ បណ័្ណ ជវកមមី ែរ ៉នងិ យថម របស់្រកុមហុ៊ន Float Asia Friendly Mation 

ខង ្ដ ំ៖ ឯក រចុះេឈម ះ្រកុមហុ៊ន ែដលបង្ហ ញថេឈម ះ ជង គមី ឹ ងួន គឺជមច ស់របស់្រកុមហុ៊ន Float Asia Friendly Mation 

លក់ថមជេ ចន។ ពកួី េគបនេឃញីអតថជនិ ិ ទញិថម េហយី ក់ េន

កនងុ នដកឹទំនញ។ិ
178 

 

ខតប័ណិ ផ យរបស់ កមហុ៊ន Float Asia នយយិ យ៉ងលំអត ិ
អំពីមូល នចបប់ៃន បតបតិ កិរ កមហុ៊ន ទងំែចងថ បនទទលួ
ជញ ប័ណព ី MIME ស មប់ ‘អណងូ ែរេ៉បក នងី ិ ករ ន យថម 

េលខ ៥៩៧’ េនកនងុ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៦។179 
 

ក៏ប៉ុែនបុគគលកិរបស់ MoE ែដល បតបតិ េិនកនងុ តំបន់េនះ ជទស់ំ

នងឹមូល នចបប់ ៃន បតបតករិ ិ របស់ កមហុ៊ន ទងំអះ ងថ 
កមហុ៊ន បតបតិ ិខុសចបប់ េ យេយងចបប់សីពីកចចករពរិ
បរ ថ ន នងិ ិ ករ គប់ គងធនធនធមមជត ឆន  ំិ ១៩៩៦។180 
 

 

Global Witness បនទទលួសំេ មយួចបប់ ៃនក មងឯក រ
របស់ MoE ែដលបន កេ់ផញីនងឹតុ ករេខតេពធ ត់ សពីី
សកមមភពរបស់ កមហុ៊ន Float Asia ែដលក មងឯក រេនះ
នយយិ យ៉ងលតិ លន់ អំពភីពតងឹ នរ ង ថ ប័នរដទងំពរី

េនះ។ មឯក រ កេ់ផញីតុ ករ បនឲយដងឹថ កមសមតថកចចិ
របស់ MoE បនរបឹអូស នធំមយួេ គ ង ក់ទ័រមយួេ គ ង នងិ
ម៉សុនីខយលព់រីេ គ ង ពីកែនង បតបតករិ ិ របស់ កមហុ៊ន Float 

Asia។181 េនេពលែដល កមសមតថកចចិ បនេធដីេណរំ ី តលបម់កពី
ករ នេនះវញ អនកិ តំ ង កមហុ៊ន Float Asia េឈម ះេ ក 

៊ ង សុខ យ182 បនបញជ កមេយធមយួ េដមបី បីញឈប់ កម

សមតថកចច េហយិ ី បនគំ មឲយបញ់ពកួេគ។
183 េទះជមនករ

គំ មកំែហងេ បីអំេពីហងិ េទេលីបុគគលក ិ MoE ក៏េ យ ក៏ បភព
បនអះ ង បប់ថ តុ ករេខតេពធ ត់ មនិបនេធេីរ ងកី
ផនទ េទស បឆងំនងឹ កមហុ៊ន Float Asia េហយីមនិបន ម
នករេចត បកន់ ែដល ៉យ ៉ប់េនកនងុ ក មងឯក ររបស់ 

MoE េឡយ។ី
184 

 

មបទសមភ សន៍ជមយួបុគគលកិ កមហុ៊ន បុគគលក ិ MoE នងិអនក
សក េនះេមីលេទថ កមហុ៊ន Float Asia តវបន គប់ គង 
នងិឧបតថមភេ យអនកមនអំ ច។ 
 

 

កឧត្ដម ឱម យុនិេទៀង ្របធនៃនគណៈកមម ធករិ សទធិ ិមនុស របស់រ ្ឋ ភបល  ិ (េនកនងុ របូថត) េហយ នងិ

េ ក ឌ ចូច ប្អនី ូ ជដូនី មយួរបស់អគគនយករដ្ឋម ន្ត។ ី េ កទងំពរីរបូ្រតូវបនអនកដជ៏តិសនទធិ នងឹ

្របតបត្តករិ ិ របស់្រកុមហុ៊ន សំគល់ថ ជអនកឧបតថមភអណ្ដ ងូ ែរ ៉
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េនេពលែដលអនកេសុបី អេងកត Global Witness បនេទដល់
ករយល័យិ របស់ កមហុ៊នេនកនងុ ទី កងភនេំពញ េនពក់ក ល
ឆន  ំ២០០៨ ប័ណចុះេឈម ះ កមហុ៊ន ែដលពយរួេលីជញជ ងំបន
សំគលបុ់គគលមយួរូប េឈម ះ ជង គមី ឹ ងនួ។185 ក៏ប៉ុែន េនេពល
េដញេ លសួរ បុគគលកិមយួរូប េហយីនងិម នីមយួរូប ែដលដងឹ
អំពី បតបតករិ ិ របស់ កមហុ៊នេនះ បនឲយដងឹថ ឯកឧតម ឱម 
យុនិេទ ង ទី បកឹ របសស់េមច ហុ៊ន ែសន នងិ បធនៃន
គណៈកមម ធករិ សទធិ ិមនុស របស់រ ភបល េនះិ គឺជអនក
វនេយគិ ិ ឧបតថមភចមបង ៃនអណងូ ែរេ៉នះ។

186 Global Witness 

បនសរេសរសំបុ តេទឯកឧតម ឱម យុនិេទ ង េនកនងុ ែខតុ  
ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សីួរថ

េតីទំនក់ទំនងរបស់េ ក ជមយួ កមហុ៊ន មនលកខណៈដូច
េមច។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ េ កមនិបនេឆយី តប
េទ។ បភពមយួរូបេទ ត ដ៏ជតិសនទធិ នងឹ កមហុ៊ន ក៏បនអះ ងថ 
បុគគលមយួរូបេឈម ះេ ក ឌ ចូច ី កជ៏អនកមនអំ ច គប់ គង
អណងូ ែរ ៉Float Asia (សូមេមីល បអបទ់ ី ៧ ស មបព់័ត៌មន
លំអតិបែនថម)។187 

របូសំ ក់ថមែកវ ថតេ យអនកេសុបអេងកត Global Witness េនឯទី ន ក់ករទី កងភនំេពញ របស់ កមហុ៊ន។ កមហុ៊ន Float Asia Friendly Mation 
កំពុងែតដក សង់ថមែកវពីែដនជ មកសតៃ ពភនំឱ ៉ ល់ 



បេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក សង់ធនធនរបស់ បេទស 
 

41 

្រកុមកបេ់ឈដធ៏ំបំផុតេនកនងុ ្របេទសកមពជ គុ ្ឺរកុមហុ៊ន េសង គង េហយ នងិសហករ។ ប ្ដ ញី េនះ ្រតូវបនេបក ករ េ យ Global Witness េនកនងុ
របយករណ៍ឆន  ំ២០០៧ ែខ ្រស យអនកលួចជត ិ

 

្របអបទ់ ី៧ | ករ្រតលបម់កវញ ៃនិ េ ក ឌ ចូចី  
េនកនង ែខុ មថុន ឆន  ំិ ២០០៧ Global Witness បនេបះពុមពរបយករណ៍ 

ែខ ្រស យ អនកលួចជត ិ ជេសចក្ដីេបក េហតុករណ៍ដសីុ៏ជេ្រម ែដលបង្ហ ញ

ថ សហជពីមយួមនែខ ្រស យរងឹម ំ្របកបេ យញតិសន្ដ នៃនអគគនយក

រដ្ឋម ន្ត នងី ិ ម ន្តីជនខ់ពស់េផ ងេទៀត បន្រគប្់រគង្របតបត្តករិ ិ កបេ់ឈខុសចបប ់

េ យករមនិទទួលេទសៃពរ ៍អស់ជេ្រចន ឆន ។ំ េ ក ឌ ចូចី  ប្អនូ ជដូនី មយួ

របស់សេម្ដច ហុ៊ន ែសន គជឺសមជកិយ៉ងសំខន ់ៃន្រកុមេនះ។ េ្រកពីករកប់

េឈខុសចបប ់សហជពីេនះក្៏រតូវបនេចត្របកនថ់ ជបជ់ពក់ំ កនងុ សកមមភព

្រសេដៀង្រកុម ម៉ហ្វយ៉ មនី រមួទងំករចបខ់្លនួ មនុស  នងិករបុនិ បង៉េធ្វ

ឃតកមម ជេដម។
188

 

 េ្រកយពីករេបះពុមពរបយករណ៍េនះមក គំរៃូនករមនិ កេ់ទសៃពរ ៍ែដល

បនអនុញញ តឲយសមជកិៃន្រកុមហុ៊ន េសង គង អនុវត្តសកមមភពកបេ់ឈខុស

ចបបេ់នះ បនបន្តឥតឈបឈ់រ។ ជនួសំ ករេសុប អេងកតសកមមភពេចត្របកន់

េនកនងុ របយករណ៍ អនកដកឹន្ំរបេទសកមពុជបនេឆ្លយ តប េ យ កប់្រមម

េលរបយករណ៍េនះ ទងំរបឹអូសសំេ របយករណ៍ េហយ រកុកួនអនកកែសត 

ែដលបន យករណ៍អំពីករសនន ្ឋ និ េនកនងុ របយករណ៍េនះែដរ។ មនករ

យករណ៍ថ បងប្អនូ របស់អគគនយករដ្ឋម ន្តីកប៏នគំ មថ “េបពួកេគ [បុគគលកិ  

Global Witness] មកកមពជ ខញំុ ុនងឹៃវែ៉បកកបល។” េទះបីជអនកតំ ង

រ ្ឋ ភបលិ មយួរបូ បនសនយឲយមនករេសុប អេងកតេនេពលេនះកេ៏ យ ក៏

ឥឡវូ េនះ មនិទនម់នករ ម នផ្ដនទ េទស េហយ គម នអនកដកឹនរំ ្ឋ ភបលិ
មន ក ់ទកទ់ងមកអងគករ Global Witness ផទ ល់ អំពីករេចត្របកនទ់ងំ

េនះ។189 

 ទនទមឹ នងឹេពលេនះ េមល េទ េ ក ឌ ចូចី  

បនផ្ល ស់ប្ដរូ ជពីរបស់ខ្លន។ េនួ កនងុ
អតថបទមយួ េនកនងុ កែសត Cambodia 
Daily មនចំណងេជង ថ ‘មច ស់្រកុមហុ៊ន

កបេ់ឈ បដេសធ ិ ចំេ តពីករកប់

េឈខុសចបប’់ េ ក ឌ ចូច ្រតូវី បន

ពពណ៌និ ជ ‘ម េសដ្ឋីថមែកវ’។
190

 

 Global Witness មនេហតុនងឹេជ ថ េ ក ឌ ចូចី  

ជអនកមនអំ ចេ្រចន ទក ់ទន ិ នងឹអណ្ដ ងូ ែរ ៉Float Asia Friendly Mation។ 

្របភពមយួរបូដជ៏តិសនទធិ នងឹ្របតបត្តករិ ិ របស់្រកុមហុ៊ន បនសំគល់េ ក ឌ ចូចី  

ជមច ស់ ឬអនកករពរមន កេ់ទៀត របស់្រកុមហុ៊ន Float Asia Friendly Mation 

េហយ មនេសចក្ដី យករណ៍ថ កមមករេនករ ្ឋ នបនអះ ងថ េឃញ េ ក 

ឌ ចូច ី េនឯអណ្ដ ងូ ែរ ៉េ្រកយពី្រកុមហុ៊នបនចបេ់ផ្ដម ្របតបត្តករ។ិ ិ
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Witness បនសរេសរសំបុ្រតមយួេទេ ក ឌ ចូចី  េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ 

េដមប សួីរថ េតេ កមនទំនកទ់ំនងអ្វីជមយួអណ្ដ ងូ ែរ ៉Float Asia ែដរឬេទ។ 

េនេពលេបះពុមពរបយ 

ករណ៍េនះ េ កមនិទនេ់ឆ្លយ តបេទ។ 
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“្រកុមកប់េឈដ៏មនអ ចំ បផតំ ុ កងនុ ្របេទសកមជ ដកពុ ឹ នេំ យ ឌ ីចច ូ . . . អតតីភរយិរបស់គត េសង គង នង់ ិ  

ឃន ថង ែដលុ ុ ជៃដគូ ជវកមី មរបស់ពកួ េគ។ ្រកុមេនះ្របតបតករិ ិ្ត េ យសតថិ េ្រកមេឈះ ្រកុមម ហន ៊ុ Seng Keang 

Company។” 

សំដីដក្រសងព់ីរបយករណ៍ែខមថុន ិ ឆន  ំ២០០៧ របស់ Global Witness ែខ ្រស យអនកលួចជតិ 

ខ ចេ់កះកុង 

 

េនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ ្របតបត្តករិ ិ បមូខ ចយ៉់ងធមំយួ បនចបេ់ផ្ដម

្របតបត្តករ េនិ ិ កនងុ េខត្តេកះកុង។ Global Witness ប៉ន់ ម នថ 

សកមមភពេនះមនតៃម្លយ៉ងេ ច ស់ US$៨,៦ នកនងុ

មយួឆន  ំេនកនងុ ្របេទសកមពជ េហយុ  តៃម្ល US$៣៥ នកនងុ មយួ

ឆន  ំេនកនងុ ្របេទសសង្ហបរុ។ិ ី  
 

មនអនកបមូខ ច ់នងិទញិខ ចជ់េ្រចន េន កនងុ តបំនេ់នះ ប៉ែុន្តអនក

ទងំ យែដល្រតូវបនសមភ សបនអះ ងថ ្របតបត្តករិ ិ ទូេទ 

្រតូវបនកនក់បេ់ យឯកឧត្ដម ល យ៉ុងី ផត ់– គជឺសមជកិ

្រពទធសភឹ ពគីណបក  CPP េហយ ជម េសដ្ឋមីយួរបូ។ ដូេចន ះ 

ជវកមមី បមូខ ចេ់នកនងុ េខត្តេកះកុង គជឺឧទហរណ៍មយួេទៀត 

ៃនករចបក់្ដ បឧ់ស ហកមមែររ៉បស់្របេទសកមពជ េ យុ ពកួវរជន

រដ្ឋ។ 
 

ករណីេនះ កប៏ង្ហ ញបែនថមេទៀតអពំតីនួទរីបស់អនកកនងុ ភមូភិគ

សីុ េគនយ ៍កនងុ ករេធ្វ ជវកមមី េលធនធនធមមជតរិបស់្របេទស

កមពជ។ ភស្ត ងុ ុ ែដល Global Witness ្របមលូបន គចឺង្អលុ
បង្ហ ញថ ខ ចេ់កះកុង្រតូវបនដកឹជញជនូ េទសង្ហបរុ េដមបិ ី ី េ្រប

្របស់កនុងសកមមភពចកព់្រងកីដ នងី ិ សំណង។់ 

 

េនកនងុ េដមីឆន  ំ២០០៨ Global Witness បនទទលួ
របយករណ៍អំពី បតបតករិ ិ បូមខ ច់ដ៏ធំ េនកនងុ បព័នធទេនសទងឹ
េនកនងុ េខតេកះកុងភគខងលច េហយិ ី េនកនងុ សមុ ទ ជតិមត់

សមុ ទៃនកមពជុ ភគខងតបូង។
192 

 

េនេពលអនកេសុបី អេងកត Global Witness បនេទដលត់ំបន់េនះ 
ពកួេគបន បទះ ថ នភពដ៏សមគ ម ញ ជមយួុ អនកផគត់ផគង់ដខី ច់ 
នងិអនកទញិដីខ ច់ ជេ ចនីភគ។ លកខណៈី រមួ គឺ គប់អនកែដល
តវបនសមភ សទងំអស់ បនអះ ងថ សងបុរិ គីឺជទីេ  ៃនដី
ខ ច់ែដលបូមយកពីតំបនេ់នះ។

193 

 

អនក សកបន បប់ Global Witness ថខ ចភ់គេ ចនី តវបន
បូមពីកែនងមយួ េ ថ  ំ  ំែដលសថតិ េនចមង យ បែហល 

១៥ គ.ម. េឡងីសទងឹ ពី កងេកះកុង េនកនងុ សកេកះកុង។
194 

ខ ច់ក៏ តវបនបូមពីសទងឹ េកះេប៉ េនកែនងមយួកនងុ សកមណល
សម ចមង យី បែហល ១០ គ.ម. េឡងីសទងឹ ពី កងេកះកុង។ កម
ហុ៊នែដលពក់ព័នធកនងុ ករបូមខ ច់េនេកះេប៉ មនរមួទងំ កម
ហុ៊នៃថ Saroon Concrete Part Ltd. [េ គ ងសុម៉ងត៍ សី -អរុណ 

ចំកត់]195 េហយីនងិ កមហុ៊នចនិមយួ ែដលមនិដងឹេឈម ះេទ។ 
មនរបយករណ៍ថ កមហុ៊នេផ ងេទ តបូមខ ច់េនកនងុ តំបន់

េផ ងមយួេទ ត េ ថេកះកុងកនង នងុ ិ េ ជយ បស់។196 
 

បភពពរីរូប ែដលមនចំេណះដង បនឹ អះ ងថ កមហុ៊នែខមរពរ ី
ជប់ជពក់ំ េនកនងុ ករផគត់ផគង់ដីខ ច់៖ Odom Cement Co. Ltd 

[ កមហុ៊នសុម៉ងត៍ ឧតម ចំកត់ី ]197 េហយីនង ិ Ly Yong Phat 

Co. Ltd [ កមហុ៊ន ល យ៉ុង ផត់ ចំកត់ី ]។198 មនិចបសេ់ទថ 
េតី កមហុ៊នទងំេនះបូមខ ច់េ យខនួ ឯង ឬេតី កមទងំេនះ គប់
គងសកមមភពរបស់អនកដៃទ េនកនងុ ទី កងេនះ។ 

 

ជទូេទ ខ ច់ តវបនដកឹេលីកប៉ល់ ៣០០ េ ន ពីកែនងបូម 
េទកនឃ់ងំខ ច់។ េនទីេនះ េគសំ តខ ច់ េហយីទុក
ស មបក់រនេំចញពី បេទស។ ឃងំខ ច់ពរ សថតី ិ េនទល់មុខ

ទេន ពី កងេកះកុង។199 
 

អនកេសុីបអេងកត Global Witness បនេទេមលីឃងំទងំេនះ េន
ពក់ក លឆន  ំ២០០៨។ កមហុ៊នមយួែដលពកួេគបនេទ
កសួរ គឺ កមហុ៊ន សុម៉ងត៍ សី -អរុណ េហយីមយួេទ តគឺជ កម

ហុ៊នចនិមយួ ែដល បមូលដីខ ច់េ ចន។ី
200 Global Witness 

បនសួរអំពីេឈម ះៃន កមហុ៊នេនះ ប៉ុែន តវបន បបថ់ មនិទន់

មនេឈម ះេទ។201 កមមករេនឯ កមហុ៊ន សុម៉ងត៍ សី -អរុណ បន
អះ ងថ ខ ច់ តវបនេផទរេចញពីកប៉ល់ ៣០០ េ ន ែដល
េឡងីទេន េទកន់កប៉ល់ ៥.០០០ េ ន េនឯឃងំ។ បនទ ប់មក 
ខ ច់េនះ តវបនេផទរេទកន់កប៉ល់ ១៥.០០០ េ ន ែដលចត
ចមង យ បែហល ៣០ គ.ម. ពី ចងំសមុ ទ។ ពីទីេនះ កប៉ល់

ទងំេនះ ដកឹខ ច់េទសងបុរ ស មប់ិ ី ករចក់ដីធ។ី
202 
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Global Witness មនិបនទទលួចេមយី ចបស់ ស់ អំពេីតីមន
ករបូមដីខ ចេ់ ចនីប៉ុ  ពេីកះកុង។ ក៏ប៉ុែន ពកីរសេងកតរបស់
េយង េហយី ី នងិករសមភ សន៍ជមយួ កមហុ៊ន ចបសថ់ គឺជ
ចំននួេ ចនី ស់ េហយីេមលីេទខ ចែ់ដលមនស មបក់រនំ
េចញ គម នកំណត់េទ។ េនឃងំមយួ កមមករអះ ងថ ពកួេគ
ចយ US$១០.០០០ កនងុ មយួែខ េដមបី ទីញិទកឹសមតខ ច់ ង
សង។ ពកួ់ េគក៏បនអះ ងថ េនកនងុ រយៈេពលបីៃថង – េបីេធីករ
ជប់ – ពកួេគ ចបំេពញកប៉ល់ ១៥.០០០ េ ន ស មបក់រនំ
ខ ច់េចញ។ 

 

កមហុ៊នផគតផ់គង់មយួ បន បប់ថ ៃថកនងុ មយួេ ន គ ឺ US$១១។ 
មអ ៃថេនះ កប៉ល់ ១៥.០០០ េ នមយួ ចផទកុ ខ ច់មន

តៃម US$១៦៥.០០០។ េ យ រចំននួអនក បតបតិ ិេនកនងុ តំបន់
េនះ Global Witness ចប៉ន់ ម នថ កប៉ល់យ៉ងេ ច

ស់មយួេ គ ង ច តវបនបំេពញ កនងរយៈុ េពលមយួ ទតយ។ ិ
មអ ៃថែដលបនអះ ង េនះមនន័យថ ផលចំណូល បចំ

ឆន  ំស មបឧ់ស ហកមមខ ច់េនឯេកះកុង គ ឺ US$៨,៦ 

ន។203 េពលខ ច់េទដល់សងបុរ តៃមិ ី ខ ច់េឡយីមយួជប។ ី
មអ ៃថ ឆន  ំ២០០៧ េនសងបុរ តៃមិ ី កនងុ ខ ច់សំណងម់យួ

េ ន គ ឺ US$៤៥។204 េនះមនន័យថ តៃម បចឆំន  ំៃនករនំ
េចញខ ច់ របស់តំបន់េកះកុង គឺ បែហល US$៣៥ ន។ 

 

សំណួរថ េតីអនក ជអនកនខំ ច់េចញេនះ មនិសូវចបស់ ស់
េទ។ Global Witness បនេទេមលីចំណុច បមូលនងិដកឹជញជនូ
ខ ច់ ដ៏េនផុតពី ចងំេនះ េហយីបនេឃញីកប៉ល់ ១៥.០០០ 
េ នពរីេ គ ង មកពី បេទស ប៉ ម៉។ កប៉ល់មយួ – េឈម ះថ 
ល ី ២ – េនេពលេនះកំពុង តវេគេផទរខ ច់ពីកប៉ល់ ៥.០០០ 

េ នមយួេ គ ង។ បុគគលកិេនេលីន ដ៏ធំជង តវបនសេងកត
េឃញីថ េស កពក់េខ វែបបកងទ័ព េ យមនិពក់ផកសញញ  
ឬកន់ វុធេទ។ េនេពលនយយិ ជមយួអនកទងំេនះ ពកួេគបន
េឆយី ជភ ចនិកុកង េ យឺ សំេឡងចនិដីេគក។ Global 
Witness បនសុំចបបេ់ឡងីន  ប៉ុែន តវបនបដេសធ។ ថិ តីបតិ
ែតអនក សកេនឯេកះកុងេ កមមករពកឯ់កស នថ ‘ទ ន
ចនិ’ ក៏េ យ ប៉ុែន Global Witness មនិ ចបញជ ក់ថ ពកួេគ

មកពីកងេយធរបស់ បេទសចនិបនេទ។205 
 

មរបយករណ៍ពីអនក សក នងិកមមករ ពកួចនិមនិែមនជ កមែត
មយួ ែដលនខំ ច់េចញេទសងបុរិ ពីីេកះកុងេទ។ មន
របយករណ៍ថ កមហុ៊នម៉េឡសុ នងី ិ កូេរប៉នទញិដីខ ច់ េដមបី ី
ដកឹជញជនូ ផងែដរ។

206

កប៉ល់ដ៏តូចជង េផទរខ ច់េទេលកប៉ល់ លី ២ ែដល តវបនថតកនងុ ឆន ំ ២០០៨ចមង យ បែហល ៣០ គ.ម. ពី ចំង េនមត់សមុ ទេកះកុង 
បេទសកមពជ។ុ  
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្របអបទ់ ី៨ | សង្ហបរុ ិ ី– ដខី ច ់នងិករចកព់្រងកីដ ី
េកះសង្ហបុរិ កីំពុងែតលូត ស់យ៉ងេល ន។ មពីទទួលឯក ជយភព ករចក់

ព្រងកីដីយ៉ងធំ បនជួយ ឲយ្រពំែដនៃនេកះតូចេនះ រកីទំហំ្របែហល ២០ ភគ

រយ េហយ េគមនេគលបំណងព្រងកីៃផទដ ី ៩៨ គ.ម. ្រក  េទៀត េនកនងុ រយៈ

េពល្របទំសវត េទមុខេនះ េដមប សី្រមលដល់្របជជនែដលកំពុងែតេកន

ចំនួន។
207

 េគលបំណងេនះ ្រតូវបនសេ្រមចេ យករចកព់្រងកីដ េហយី 
កចចករិ េនះ្រតូវករខ ចច់ំនួនេ្រចន អេនក៖ គឺមយួភគធំ ៃនខ ចច់ំនួន ៣,៨ 

នេ ន ែដលសង្ហបុរិ នីចូំល ល់ឆន  ំ្រតូវបនេ្របស្រមបេ់គលបំណង

េនះ។
208

 េ យ រសង្ហបុរិ បីនេ្របខ ចខ់្លនួ ឯងឲយអស់ េនកនងុ ប ្ដ ឆន ំ

េ្រកយពីករទទួលឯក ជយភព ្របេទសសង្ហបុរិ ្ីរតូវែតរកេនកែន្លងេផ ងេទៀត 

េដមប បីំេពញេសចក្ដី្រតូវករ ចំេពះខ ច។់ 

 រហូតដល់ឆន  ំ២០០៧ ្របេទសឥណ្ឌ េណសុ គូ ី ឺជ្របេទសផគតផ់គងដ់ីខ ច់

េ្រចន បំផុត ឲយសង្ហបុរ។ ក៏ិ ី ប៉ុែន្ត េនកនងុ ែខមក  ឆន  ំ២០០៧ រ ្ឋ ភបលិ

ឥណ្ឌ េណសុូ ីបន កប់្រមមទូេទ េលករករនេំចញៃនខ ចទ់ងំអស់។
209

 

មយួែផនកៃនមូលេហតុស្រមបប់្រមមេនះ គឺជករខូចខតដធ៏ំ ែដល

ឧស ហកមមខ ច ់បនបងកដល់តំបន់ មមតស់មុ្រទ។
210

 េនកនងុ ្រកុមេកះ 

រយ៉វ េនី ជតិសង្ហបុរ ែដលិ ី ជកែន្លងែដលបននេំចញខ ច ់២៥០.០០០ េទ 

៣០០.០០០ េ ន កនងុ មយួែខ េកះខ្លះបនលចិ បត ់េហយ េកះខ្លះេទៀតសូ៊រង

ករខូចខតយ៉ងធងន។់
211

 ករបូមខ ច ់បនបនថយចំនួន្រតេីនឯ្រកុមេកះ 

រយ៉វ ែដលី ជបញ្ហ ធំ កនងុ ្របេទសមយួែដល្រតីជែផនកដសំ៏ខន ់េនកនងុ រ

របស់្របជជន។
212

 

 Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតមយួេទរ ្ឋ ភបលិ សង្ហបុរ េនិ ី កនងុ ែខ

តុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមប សួីរអំពីតួនទីរបស់េគ កនងុ ករដក្រសងខ់ ច ់េនកនងុ
េខត្តេកះកុង េហយ បនទទួលករេឆ្លយ តបដូចតេទេនះ៖ 

 “្របេទសសង្ហបុរិ េី្របខ ចដ់ីេគក ស្រមបសំ់ណង ់នងិ ខ ចស់មុ្រទ ស្រមប់

គេ្រមងចកព់្រងកីដ។ ខ ច់ី ទងំពរី្របេភទ ្រតូវបននំ

ចូល េ យអនកចុះកចច្រពមេ្រព ងិ ពី្របេទសេ្រក។ ករនំ

ចូលៃនដីខ ច ់គឺជសកមមភពពណជជកមម េហយិ 
រ ្ឋ ភបលិ សង្ហបុរិ មីនិជបទ់កទ់និេទ។ រ ្ឋ ភបលិ សង្ហបុរិ ី
មនិ កប់្រមម អំពី្របភពខ ចរ់បស់អនកចុះកចច្រពមេ្រព ងិ
លកខ់ ចេ់ទ ប៉ុែន្តេយង រពំងឹថ ពួកេគេគរពចបបទ់កទ់ង

នងឹករដក្រសង ់្រប្រពត្តកមម នងឹ ិ ិ ករដកឹជញជនូ ខ ច ់្រពម

ទងំចបបប់រ ថ ន របស់ិ ្របេទសែដលជ្របភពៃនខ ច។់ 

កំណតេ់ហតុពណជជកមមិ របស់េយង បង្ហ ញថ ខ ចខ់្លះ

ែដលបននចូំលស្រមបសំ់ណង ់នងិគេ្រមងចកព់្រងកី

ដ មនី ្របភពេន្របេទសកមពជ។ សង្ហបុរុ ិ បីនឈបន់ំ

ខ ចដ់ីេគកចូលពីឥណ្ឌ េណសុ េនូ ី កនងុ ឆន  ំ២០០៧ េហយ

នងិខ ចស់មុ្រទេនឆន  ំ២០០៣។”
213

 

 
 

េ ក ល យ៉ុងី ផត ់នងិឧស ហកមមខ ច ់
ពណជជករិ ៃថ ែ បខនួ ជសមជកិ ពទធឹ សភខងគណបក  

CPP គឺឯកឧតម ល យ៉ុងី ផត់vii តវបនេគេ  ‘េសចេកះកុង

’ េ យ រេ កមនសហ គសជនញួំ ជេ ចនី ស់ េន
កនងុ េខតេនះ។ េមលីេទ ទពយសមបតិរបសេ់ ក មកពីករ
ែដលេ កជមច ស់ៃនកសុណូ នងី ិ ស គរេ ចន។ េពលី ថមី
េនះ េ កបនព ងីកវស័យិ សកមមភព ឲយមនរមួទងំករទញិ

ដ នងី ិ ចមក រអំេព។
214 ករេនះបនេធីឲយ កមសទធិ ិមនុស  េន

កនងុ បេទសកមពជុ ចប់ រមមណ៍េលីរូបេ ក ទងំរះគន់ិ តនួទី
ៃន កមហុ៊នទងំ យរបសេ់ ក កនងុ ករបេណញ បជជន

េចញពីដីធ េ យី ករបងខិតបងខ ស មប់ំ ករេធីចមក រអំេព ។215 

                                                  
 
vii  ឯកឧត្ដម ល យ៉ុងី ផត ់មនេឈម ះ ល ផត ់សូ៊ផផ ៃនី កនងុ លខតិ ិ
ឆ្លងែដនៃថរបស់េ ក។ 

 

មនិគរួឲយភញ កេ់ផលី េ ះ ែដលេសដីេកះកុងមយួរូបេនះ បន
ចប់ រមមណ៍េលីឧស ហកមមខ ច់ ែដលកំពុងលូត សេ់ន
កនងុ តំបន់របសេ់ ក េហយីអនកៃផទកនងុ ៃនឧស ហកមមេនះ
អះ ងថ េ កេ បីអំ ច គប់ គងេលវីស័យិ ខ ច់ទងំ សង 
េនកនងុ តំបនេ់កះកុង។ រហូតមកដល់ គដ៏មនកររវល់ មុន
ករេបះេឆន តជតិរបស់ បេទសកមពជុ កនងុ ឆន  ំ២០០៨ េ ក
តវបនេគ យករណ៍ថ ជអនកកំណត់ៃថខ ច់េនកនងុ វស័យិ
ឧស ហកមមេនះ េហយីបនេធីជភគីក ល រ ងអនកទញិ

ខ ច់ នងិអនកបូមខ ច់។216 
 
ទងំឃងំៃថ នងិឃចំន េនិ ទល់មុខទេនពី កងេកះកុង សថតិ
េនេលដីីែដល តវបនេគ យករណ៍ថ ជដីរបស់េ ក ល ី
យ៉ុងផត់។ មនរបយករណ៍ផងែដរថ េ កមនផទះវ  នងិ ិ
ទូកយនមយួេ គ ង េនឯឃងំៃថ។217 

បេទសសិងបុរនំីចូលខ ច់ ប់េ ន លឆន ំ ស មប់គេ មងចក់ខ ច់ព ងីកៃផទដី
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ទំព័រដក្រសងេ់ចញពី ជញ បណ័្ណ របស់ LYP ្រគូប េដមប ដីក្រសងខ់ ច ់

សមជកិ ពទធសភ ល យ៉ុងឹ ី ផត់ តវបនកមមករេនឯករ ន
កមហុ៊ន សុម៉ងត៍ សី -អរុណ ពពណ៌និ ជ ‘ ជញ ក ល’ 
ស មបក់ចច ពមេ ព ងិ លក់ដូរខ ច់ទងំអស់ េហយីជអនក
ទទលួ បកទ់ងំអស់ ពអីនកទញិបរេទស មកអនកបូមេនកនងុ
សក។ កមមករអះ ងថ េនេពល ប៉ូលស ឬិ ម នីេផ ង
េទ តមកដលក់រ នរបសេ់គ ពកួេគែណនឲំយអនកទងំេនះ

េទករយល័យិ របស់ ល យ៉ុងី ផត់។218 
 

Global Witness ក៏បនទទលួឯក រ ែដលបងញថ 
ឯកឧតម ល យ៉ុងី ផត់ គជឺមច ស់ៃន Ly Yong Phat ឬ LYP 
Group Company [ កមហុ៊ន ល យ៉ុង ផត់ ឬី កម LYP] 
ែដល បភពពីរូបដ៏មនែខ រយៈ បនអះ ងថ ពក់ព័នធេនកនងុ
ករផគត់ផគងខ់ ច់។219 

 

Global Witness បនសរេសរសំបុ តមយួេទឯកឧតម ល ី
យ៉ុងផត់ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំេ កអធបបយិ
អំពីករអះ ងទងំេនះ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ 
េ កមនិទន់េឆយី តបេទ។ 

 
 

 

 

 

ែខ រយៈ ចម បរូ ី
Global Witness បនទទលួព័ត៌មនទក់ទងនងឹមច ស់ៃន កម
ហុ៊នែរេ៉ផ ងេទ ត េ កពី កមហុ៊នននែដលេយងី ចេទដល់
បន េនកនងុ ឆន  ំ២០០៨។ ព័ត៌មនបនបំភថឺ មនករណីេផ ង
េទ តៃន កមហុ៊ន ជវកមមី ែរ ៉ែដលជកមមសទធ ឬិ ិ ែដល តវបន
កន់កប់ េ យពកួវរជន គប់ គង បេទសកមពជ។ុ  

 

កមហុ៊ន Eight Star Mining [ ជវកមមី ែរ ៉ផក យ បបំ]ី220 

Angkor Wat Minerals [ធតុែរអ៉ងគរវត]221 េហយីនង ិ Elray 

Resources[ធនធន អលេរ ៉ិ ]222 គឺជឧទហរណ៍ៃន
េហតុករណ៍េនះ។ េនកនងុ ចំេ មនយក នងិអនកកន់ហុ៊ន 
ៃន កមហុ៊នទងំបីេនះ មននមៃនជនជតិែខមរមយួរូប េឈម ះ 

ចម បូរ។ី223 
 

េ ក ចម បូរ គី ឺជបងបន ជមយួូ រដម នី កសួងពណជជកមម ិ
របស់ បេទសកមពជ ឯកុ ឧតម ចម បសទធ េហយិ ី ជទី បកឹ
ផទ ល់ របស់ បធនសភជត សេមច េហង សំរន។ ិ ិ Global 
Witness បនសរេសរសំបុ តេទេ ក ចម បូរ នង ចម ី ិ
បសទធ េនិ កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីកំរអធបបយិ
របស់េ ក។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ េ កទងំពីរ
រូបមនិបនេឆយី តបេទ។ 

 

េនកនងុ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨ កមហុ៊ន ធតុែរ ៉អងគរវត តវ
បនទញិេ យ កមហុ៊នមយួ ែដលចុះេឈម ះេនកនងុ រដ 
េណ  បេទស៉ សហរដ េឈម ះថ ធនធន អលេរ។៉ ក៏ិ ប៉ុែន
េ ក ចម បូរ ីេនែតកនភ់គហុ៊ន េនកនងុ សហ គសេនះេន
េឡយ។ ទងំី កមហុ៊នធតុែរ ៉អងគរវត នងិធនធន អលេរ ៉បនិ
អះ ងថ មនសមបទនបីកែនង ែដល ចមនែរម៉ស េន

កនងុ េខត ពះវ រ នងិ ិ េខតកំពងធំ។់
224 

 

តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់ កមហុ៊ន ជវកមមី ែរ ៉ផក យ បបំ ី
ែចងថ កមហុ៊នេនះមនសមបទនែរម៉យួចំននួ ែដល ច
មនធនធនែរេ៉ ចន េនី កនងុ បេទសកមពជ នងុ ិ កែនងេផ ង
េទ ត ប៉ុែន មនិផល់ព័ត៌មនលំអតិអំពីទី ងំៃនសមបទនទងំ

េនះេទ។225 
 

ជនជតិអូ លីពីររូប េឈម ះ Barry Lucas [ប-រ លូកសី ] 
នង ិ Michael Melbourne [ៃម៉ខល មុលបូណិ ិ ] គឺជនយកៃន

កមហុ៊ន ធនធន អលេរ ៉នង ធតុិ ិ ែរ ៉អងគរវត។226 ជវកមមី ែរ ៉
ផក យ បបំ ក់ី េឈម ះ ៃម៉ខល មុលបូណ ជិ ិ នយក។ 

មនេគ យករណ៍ថ សមជិក ពឹទធសភពី លី យុ៉ងផត់ ពីគណបក  
CPP  មនផទះវ ិ មួយខនង និងទូកយនមួយេ គ ង េនឯឃំងខ ច់មួយ 
ទល់មុខទេនពី កងេកះកុង េខតេកះកុង បេទសកមពជុ  
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46 

ងទ ី១ | អនកសំខនេ់នកនងុ វស័យិ ឧស ហកមមរបស់្របេទសកមពជុ  
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ជពូកំ ទ ី៣ 

េ្របង នងិ ឧសម័ន 
 

ថ្វតីបតិែតពកួវរជន្របេទសកមពជុ  គជឺអនកែដលនងឹទទលួផល

្របេយជនព៍ឧីស ហកមមែរភ៉គេ្រចន  មរយៈករជមច ស់កមមសទធិ ិ

ផទ ល់ ឬករកនក់បែ់ដលផ្ដល់្របេយជន ៍ៃន្រកុមហុ៊ន ជវកមមី ែរក៉៏

េ យ ប៉ែុន្តឧស ហកមមេ្របង នងិឧសម័នដក៏ពុំងលូត ស់ របស់

្របេទសកមពជ ្រតូវុ បនចបក់្ដ បេ់ យមេធយបយេផ ងេទៀត។ េន

កនងុ វស័យិ េនះ ករ្រគប្់រគងេ់កត មកពវីេ ធនកមមិ េទនងឹចបបជ់ត ិ

ែដលមនិសូវ្រសបនងឹរដ្ឋធមមនុញញ  ែដលវេ ធនកមមិ ទងំេនះ បន

កក់រ្រគប្់រគង ជញ ធរេ្របងកតជតកិមពជ ុ – េហយ នងិធនធន

េនះផង – េនកនងុ ៃដៃនអគគនយករដ្ឋម ន្ត េហយី  នងិឧប

នយករដ្ឋម ន្តរីបស់េ ក។ ករបេងកត វេ ធនកមមិ ទងំេនះ បន

េជៀស ងករ្រតតពនតយិ ិ េ យសភជត នងិ ិ ធរណជន េល

ឧស ហកមមេនះ។ 
 

លទធផល គថឺ គម នតមភពេ ះ េនកនងុ ដេណរករំ  ែចកសមបទន 

េនកនងុ វស័យិ ឧស ហកមមេ្របង។ ពត័ម៌នបន្តចិបន្តច ែដលួ ច

េមល បន គបឺនេលចចូលកនងុ វស័យិ ធរណៈ េមល េទេ យ

អេចតន មនិែមនេ យមនេចតនេនះេទ។ ្រកុមហុ៊នខះ ែដល្រតូវ

បនែចកសមបទនមយួភគ ឬសមបទនទងំ្រសុង មយួ មន

បទពេ ធន៍ិ តចិតចួ ស់ េនកនងុ វស័យិ េ្របង នងិឧសម័ន េហយ

មនមេធយបយហរញញ វតថិ ុេដមប េីធ្វ ជវកមមី ធនធនេនះ ដគ៏រួឲយ

សង យ័។ េនកនងុ ករណីខះ មនិបនបេញចញឲយដងឹជ ធរណៈ 

ថអនក កនក់ប្់រកុមហុ៊ន ឬទទលួផល្របេយជនព៍សីកមមភព

របស់ េនះេទ។ 
 

បកូសរបុទងំអស់ េនះមននយ័ថ ្របជជនកមពជ ុ – ែដលជមច ស់

រមួៃនធនធនេនះ – គម នសំេឡង ឬអំ ច្រគប្់រគងឧស ហកមម

េនះេ ះ។ 

 

្រកបខណ្ឌ ចបប ់នងិនតវធី ិ ីិ  
ចបប់េ្របងកតរបស់្របេទសកមពជុ  មនភពចបស់ សត់ចិជង
វស័យិ ជវកមមី ែរេ៉ទេទ ត។ ជផវករ ឧស ហកមមូ េនះេនែតសថតិ
េនេ្រកមចបប់េ្របងកត ឆន  ំ១៩៩១ ែដល្រតវបនរ ភបលិ
រដកមពជុ អនុម័ត មុន ជញ ធរបេ ះ សននសហ្របជជត្ិរបចំ
កមពជ បនុ ចូលមកកន់កប់ េនៃថងទ ី ៣១ ែខតុ  ឆន  ំ១៩៩១ 

បនច។ិ ii េនេ្រកមចបប់េនះ ថ ប័នរ ភបលិ ែដលកនក់ប់េ្របង

កត គឺជ្រកសួងឧស ហកមម ែដលេ្រកយមក្រតវបន កេ់ឈម ះ 
្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល (MIME)។ 

 

                                                  
 
ii  មនអនកខះអះ ងថ ឯក រចបបែ់ដលបនអនុមត័មុនរដ្ឋធមមនុញញ  ឬ  

UNTAC គឺគម នសុពលភពេទ ប៉ុែន្ត មករពត រ ្ឋ ភបលិ ិ េធ្វ មឯក រចបប់

េ្រចន ែបបយ៉ង ែដលបនអនុមត័រ ងករធកៃ់នរបបែខមរ្រកហម េហយ នងិករ

អនុមត័រដ្ឋធមមនុញញ  េនកនងុ ឆន  ំ១៩៩១។ 

អគគនយករដម នី ហុ៊ន ែសន (ខង ំ) និងឧបនយករដម នី សុខ 
ន (ខងេឆង)។ ជមួយគន  ឯកឧតមទំងពីររបូកន់កប់ ជញ ធរ

េ បងកតជតិកមពជ។ុ  
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េនកនងុ លកខណៈផវករ ចបប់ូ េ្របងកតឆន  ំ១៩៩១ ទមទរឲយមន
តមភព នងិករ្រតតពនតយិ ិ មយួក្រមត ពិ រី ភបល នងិ ិ
ធរណជន េនកនងុ ករែចកសមបទនរបស់រដ េទកន់្រកមហុ៊ន

ឯកជន។ ចបបេ់នះត្រមវឲយ្រកសងួឧស ហកមម េចញេសចកី
្របកសជ ធរណៈ អំពកីរេដញៃថទញិសមបទនេ្របង ្រពម
ទងំលកខខណវនចឆ័យិ ិ ករេដញៃថទងំេនះ។ ករេដញៃថទងំេនះ 
គរួែត កេ់ផញីេទ្រកសួងឧស ហកមម េហយី្រកសួង្រតវ យតៃមេលី
ករេដញៃថនន េ យសំ ងេលីសមតថភពបេចចកេទស នងិ
ហរញញវតថ។ បនទ ប់ិ ុ ពីដេណរករំ ី េនះ ករេដញៃថទងំ យ ្រតវ
បញជូ ន រមួជមយួអនុ សន៍ េទរ ភបលិ កមពជ ស្រមប់ុ ករ

អនុម័ត។227 េពលេនះ េបីសនិជរ ភបលិ កមពជុ សេ្រមចចតិឲយ

អនុម័តករេដញៃថ មយួ ្រកសួងឧស ហកមម្រតវចុះ
កចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកត់ េ យតំ ងឲយរ ភបល។ ចបប់ិ េនះ
ក៏មនម្រ ស្រមប់ករបេងកតី នូវ្រកម្របកឹ ្រតត្រ េ្របងកត 

្របកបេ យសមជកិអនរ្រកសងួជេ្រចន។ី
228 

 
ក៏ប៉ុែន េនកនងុ ផវូ អនុវតវញ លកខខណិ ៃនចបបេ់នះ េមលីេទ្រតវ
បនលុបេចលេ្រកយមក េ យ រករអនុម័ត មរយៈ
ជ្រកតយឹ សមង ត់ នូវវេ ធនកមមិ បែនថម។ វេ ធនកមមិ ទងំេនះ 
បនេផទរអំ ច្រគប់្រគងេលធីនធនេ្របង េហយីបនផសប់រូ ទងំ
្រសង នូវត្រមវករតមភពែដលេនកនងុ ចបប់េដម។ី  

 

“ ជធរញ េ បងកតជតិកមជ តវពុ ជ បនថ ័ អចៃ នយ គបិ ៍ ់ គងេ យអគគនយករដម នីផល។ទ ់ ” 

សំដីដក្រសងព់ី ជ្រកតយ ស្ដពឹ ី កីរបេងកត ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជ ៃថងុ ទ ី ២២ ែខមក  ឆន  ំ១៩៩៨។229 

 

ករេផទរអំ ច 
ឧទហរណ៍មយួៃនករេផទរអំ ច
េនះ ចរកេឃញីបនេនកនងុ ករ
បេងកតី ជញ ធរេ្របងកតជតិ
កមពជ ុ (CNPA) េ យ ជ្រកតយ ឹ
េនៃថងទី ២២ ែខមក  ឆន  ំ

១៩៩៨។230 មលកខខណៃន ជ្រកតយឹ េនះ ្រគបដ់ ក់ំ កល ៃន
សកមមភពផលតិេ្របងកត ្រតវស្រមបស្រមលេ យ CNPA។ 
ម្រ ទ ី ៣ ៃន ជ្រកតយឹ េនះ ្របកសថ CNPA គឺជ ថ ប័ន

អចៃ នយ ៍ែដលិ ្រគប់្រគងេ យអគគនយករដម នីផទ ល។
231 ម

រេប បេនះ ជ្រកតយឹ បនេផទរភរកចចិ េលីវស័យិ េ្របង នងិឧសម័ន 
េចញព ី MIME េទកន់ ថ ប័នថម ែដលី សថតិ េនេ្រកមករ្រគប់្រគង
ផទ ល់របសន់យករដម ន។ី  

 

Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទសេមច ហុ៊ន ែសន េន
កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សីួរអំពីមូលេហតុៃនករសេ្រមចចតិ
េនះ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិ
ទន់ទទលួករេឆយី តបេទ ដូេចនះគម នករអធបបយិ ជផវូ ករ អំពី
មូលេហតុអ បនី ជេនកនង ឆន  ំុ ១៩៩៨ សេមច ហុ៊ន ែសន បន
សេ្រមចចតិេផទរភរកចចិ េលវីស័យិ េ្របង េចញព ី MIME េទកន់ 
CNPA េហយីនងិខនួ េ កផទ ល់។ កប៏៉ុែន Global Witness មន
កងល់អំពកីរេ្របី ជ្រកតយ ជឹ ឧបករណ៍ផវូ ចបប់មយួ េដមបី េីជ ស
ងករពភកិ ជ ធរណៈ េហយីនងិេនកនងុ សភជត។ិ 

 

េនកនងុ ្របេទសកមពជ មនុ វធីិេផ ងៗ ែដលចបប់ ច្រតវបន
បេងកត េហយី ី អនុវត។ 

 

រដធមមនុញញែចងថ អំ ចបេងកតី ចបប់ សថតិជមយួសភជត ិ
េហយីថអំ ចបេងកតី ចបប់ មនិ ចេផទរេទកន់ ថ ប័ន ឬបុគគល

េផ ងេទ តបនេទ។232 
 

េនកនងុ ផវូ អនុវត មនឯក រចបប់្របេភទេផ ងៗ ែដល្រតវបន
េ្របី្របស់ េដមបី អីធបបយិ បែនថម នងិផលឧ់បករណ៍ស្រមបក់រ
អនុវតចបប់ ែដលសភជតិអនុម័ត។ ឯក រទងំេនះ មនរមួ
ទងំអនុ្រកតយ ឹ (ែដលអនុម័តេ យ្រកម្របកឹ រដម ន អគគី
នយករដម ន នងី ិ េសច) នងិ ជ្រកតយ ឹ (ែដលអនុម័តេ យេសច 
និងអគគនយករដម នី)។ 

 

ធមម  េនេពលបេងកតី ថ ប័នរដ ែដលមនអំ ចេដមបី ែីចក្រទពយ
សមបតិរបសរ់ដ ឬេធីករសេ្រមចចតិរបសរ់ដ ែដលមនតៃម

ហរញញវតថិ ុេនះ សភជតអិនុម័តចបប់មយួ។
233 ករេ្របអីនុ្រកតយ ឬឹ

ជ្រកតយ ជឹ ធមម ្រតវបនប្រមងទុកស្រមបក់របេងកតី ថ ប័ន 
ែដលមនអំ ចតចិជង។ េនកនងុ ្រកបខណេនះ ករេ្របី្របស់
ជ្រកតយ េដមបឹ ីី បេងកត ី CNPA – ថ ប័នរបស់រដ ែដល្រគប់្រគងករ
ែចករែំលកសមបទនេ្របង ែដល ចមនតៃមៃថ ស់ – គឺខុស

ពីដេណរំ ី ករដ៏្រប្រកត។ី
234 

 
មមតិរបសអ់នកជនញំ ចបប់ ែដល Global Witness បន

ពេ្រគះិ ជមយួ ករេផទរអំ ចដ៏ធំេធងែបបេនះ េទកន់ ថ បន័ថម ី



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

 

ឯកឧត្ដម សុខ ន គជឺ្របធនៃន ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជ ុ
(CNPA)។ េនកនងុ ជ្រកតយឹ ឆន  ំ១៩៩៨ ភរកចចិ ស្រមបវ់ស័យិ
េ្របងកត នងិឧសម័នរបស់្របេទសកមពជ ្រតូវុ បនេផទរេចញពី្រកសួង

ឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល េទកន ់CNPA វញ។ិ  

េ យ រែត ជ្រកតយឹ ប៉ុេ ះ េ យគម នចបប់ចមបងអនុម័ត
េ យសភជតិសន េនះិ មនិ្រតមឹែតខុសពីដេណរំ ី ្រប្រកតបី៉ុេ ះ 

ប៉ុែន កម៏និសូវ្រសបនងឹរដធមមនុញញផងែដរ។235 
 

េ្រកយពីករបេងកត ី CNPA េនកនងុ ែខមក  ឆន  ំ១៩៩៨ 
វេ ធនកមមិ ទីមយួ េនកនងុ ចំេ មវេ ធនកមមិ ទងំពរី្របករ ៃន
ចបប់ឆន  ំ១៩៩១ ្រតវបនអនុម័ត។ 

 

វេ ធនកមមិ េនះបនយល្់រពមេដមបី ផីសប់រូ ដេណរករ ស្រមប់ំ ី
ករ្របកសជ ធរណៈអំពីករេដញៃថ េ យែចងថ “្រកសួង
ឧស ហកមម ចបេងកតី ទ្រមងករ់ េផ ង េដមបី េីចញករអេញជញី ឲយ

េដញៃថ េទ្រកមហុ៊ន។”236 មករពត ឃិ េនះបនដកេចញ នូវ
ត្រមវករឲយ CNPA េបកីទទលួករេដញៃថដ៏ចំហេសរ សី ្រមបក់រ
ែចកសមបទនេ្របងកត េហយីបនេបកីទរស្រមប់ករចរចដ៏

សមង ត់ រ ងពរីភគីប៉ុេ ះ។ 
 

ជេរ ងចែមក ស់ វេ ធនកមមិ េនះ មនភពមនិេទ ងទត់មយួ
ចំននួ។ ទមីយួ អះ ងថ បនចុះហតថេលខេ យ
នយករដម នទីងំពរីនករ់បស់្របេទសកមពុជ េនេពលេនះ គឺ

សេមច្រកម្រពះ នេ តម រណឫទធិ
237 នងិសេមច ហុ៊ន ែសន។ 

្របមំយួែខមុនវេ ធនកមមិ េនះ្រតវបនចុះហតថេលខ សេមច 
ហុ៊ន ែសន បនេដញេចញសេមច្រកម្រពះ នេ តម រណឫទធ ិ
េ យរដ្រប រដ៏េឃរេឃ នងិ្របកបេ យអំេពីហងិ មយួ។ 
Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទសេមច្រកម្រពះ នេ តម 
រណឫទធ ិេដមបី សីួរេ កថ េតីេ កបនចុះហតថេលខេលីចបប់
េនះ ែដរឬេទ ប៉ុែនមនិបនទទលួករេឆយី តបេទ។ ទីពរ ី េ
្រកសួងឧស ហកមម ជ ថ ប័នដ៏មនអំ ច្រគប់្រគង េហយីមនិ
នយយិ អំពីតនួទីៃន CNPA ែដលេទបីែតបេងកតី ថមីេនះ។ េទះជ
មនទំនសទ់ងំេនះក ក៏ី វេ ធនកមមិ ្រតវបនអនុវត េហយី ងំពី
េពលេនះមក មនិែដលមនករេដញៃថេសរ ស្រមប់ី សមបទន
េ្របងរបស្់របេទសកមពជុ េឡយ។ី  

 

មយួឆន េំ្រកយមក េនកនងុ ឆន  ំ១៩៩៩ វេ ធនកមមិ ទីពីរ ៃនចបប់
េ្របងកត េមលីេទបន ក់អំ ចេដមបី សីេ្រមចចតិអំពីករែចក
រែំលកសមបទនេ្របងកត េទកនងុ ៃដេនបុគគលែតមយួរូបប៉ុេ ះ 

គឺេ កឧបនយករដម នរីបស់្របេទសកមពជ េហយុ ី ជ្របធនៃន 

CNPA គឺឯកឧតម សុខ ន។238 
 

“េ កយពីករ យតៃម នងិ ពនតយិ ិ នវូ សេណ បធនំ  ៃន

ជធរញ េ បងកតជតកមជ ចពុ េធកច ពមេ ព ង រមិ ច ួ

ទង េ យំ គនម កណត នវំ ់ ូ ជេ មស េដមប ចីះុ

កច ពមេ ព ងិ ច េ បងកត មេ កចត់ទកុ ថ គរួ សម

ស មបក់រអភវឌ និ ៍ឧស ហកមមធនធនេ បងកត េន

កងនុ បេទសកមជពុ ។ ... កច ពមេ ព ងិ ច ែដលបន

បតបតិ ិេ យ បធនៃន ជធរញ េ បងកតជតកិមជ ពុ
សប មម  ៥.ខ េនះ តវជកតពកចចិ របស់

រ ភបលិ េដមប ី បតបតិ ិ ម សប មលកខណខ ៃន

កច ពមេ ព ងិ ច េនះ។” 

សំដីដក្រសងព់ីម្រ  ៥.ខ ៃន ‘េសចក្ដីសេ្រមច ស្ដីពីករេធ្វ
វេ ធនកមមិ ចបបេ់្របងកតឆន  ំ១៩៩១ ៃន ជរ ្ឋ ភបលិ កមពជ ុ
េលខ ២៥’ ែដលចុះហតថេលខ េ យអគគនយករដ្ឋម ន្តី ហុ៊ន 

ែសន េនៃថងទ ី ១៩ ែខមន ឆន  ំី ១៩៩៩។239 
 

លទធផលរមួ ៃនវេ ធនកមមិ ទងំពរី គឺជករដកេចញពីចបប់
េ្របងកតឆន  ំ
១៩៩១ នូវ
លកខខណករ
ពរ ស្រមប់
ករែចករែំលក
សមបទន
េ្របងកត 
្របេទសកមពជ ុ
េ យតមភព 
នងិយុតធម៌។ិ  



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

 

្របអបទ់ ី៩ | ឯកឧត្ដម សុខ ន 
 

ឯកឧត្ដម សុខ ន គឺជឧបនយករដ្ឋម ន្ត ៃនី ្របេទសកមពជ េហយុ  ជ្របធនៃន

ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពុជ (CNPA)។ ដូចជមត្តិ ទងំ យរបស់េ ក េនកនងុ
គណៈបក ្របជជនកមពជុ  (CPP) សុខ ន បនចបេ់ផ្ដម ជពីរបស់ខន ជួ
ករយេលខនុករ េនិ កនងុ ្រគកនក់បៃ់ន្របេទសេវៀត ម េនកនងុ េដម ទសវត  

១៩៨០ េហយ បនេឡង តំែណង្រពមជមយួអគគនយករដ្ឋម ន្តី ហុ៊ន ែសន។ គតជ់

អនកេធ្វនេយបយយ៉ងពូែក េហយ បនបន្តេនជតិសនទធិ នងឹសេម្ដច ហុ៊ន ែសន េន

េពល CPP បនព្រងងឹអំ ច េហយ ឥឡវូ េនះ េ កជមត្តិ ដជ៏តិសនទធិ បំផុតមយួរបូ 

របស់អគគនយករដ្ឋម ន្ត។ េពលី ថមីេនះ ទំនកទ់ំនង ងេ កទងំពរ ្រតូវី បនព្រងងឹ

ែថមេទៀត មរយៈ ពហ៍ពពហ៍ ែដលិ ្រតូវបនេរៀបចំេឡង រ ងកូន្របុសរបស់ឯក

ឧត្ដម សុខ ន េឈម ះ សុខ ពុទធវធុ េហយី  នងិកូន្រសីរបស់សេម្ដច ហុ៊ន ែសន 

េឈម ះ ហុ៊ន ម៉ល។ី
240

 

 Global Witness ធបស់រេសរអំពីឯកឧត្ដម សុខ ន កនងុ នមជហតថេលខី
មយួរបូ ៃនកចច្រពមេ្រព ងិ ដបូងំ ជេ្រចន របស់ សមបទនកិៃ្រពេឈ េន កនងុ ្របេទស

កមពជ។ុ
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 កចច្រពមេ្រព ងិ ្របគល់សមបទនទងំេនះ គឺជមូល ្ឋ នៃនករបំផចិ

បំផញៃ្រពេឈរបស់្របេទសកមពជ ែដលុ បនេកត ជបន្តបនទ ប ់េ យបងខចូ ដល់

បរ ថ និ ្របេទសកមពជុ  េហយ ផ្ដល់្របេយជនត៍ចិតួច ឲយេសដ្ឋកចចិ កមពជ។ុ  

 កនងុ នមជអនកកនអ់ំ ចទីពរីៃនរបប្រគប្់រគង ឯកឧត្ដម សុខ ន មន

តំែណងសំខនម់យួចំនួនេទៀត េនកនងុ រ ្ឋ ភបល។ មិ ពត គត់ិ មនមុខតំែណង

េ្រចន ស់ រហូតដល់មនេគេ្រប បេធៀបេ កជមយួ្រពះហណ្ឌ  មនិ ូ ៃដេ្រចន
242

 

េ យ រគតែ់តងចូលៃដកនងុ កចចករិ េ្រចន ស់។ ដូេចនះ មនិគួរឲយភញ កេ់ផល េ ះ 

េនេពល CNPA ្រតវូបនបេងកត េឡង េន កនងុ ឆន  ំ១៩៩៨ សុខ ន្រតូវបនេបះ

េឆន តេ្រជស េរស ជ្របធន។ ងំពីេពលេនះមក េ កបន្រគប្់រគងេល្រគប់

កចច្រពមេ្រព ងិ ជមយួ្រកុមហុ៊នេ្របងកត េហយ ជមនុស មយួរបូែដល្រតូវទកទ់ង

នយយិ ជមយួ ស្រមបអ់នកែដលចងវ់នេយគិ ិ ទងំ យ។
243

 

 

េនបចចបបននុ េនះ េ កជឧត្ដមសនងករគណៈកមម ធករិ កំពូល ែកទ្រមងរ់ដ្ឋ244 ជ្របធន

្រកុម្របកឹ ែកទ្រមងរ់ដ្ឋបល245 េហយ ជ្របធនៃន ជញ ធរេទសចរណ៍ជត។ ិ (េ កក៏
ជអនុ្របធនៃនវជជ ថ និ ្របជធបេតយយិ ក ្ដ លនយម ិ (CDI) ៃនវជជ ថ និ សីុ-

ប៉សុហ្វក ្របធនី ិ ៃន្រកុម្របកឹ ែកទ្រមងរ់ដ្ឋបល ្របធនៃន ជញ ធរអប  ្របធនៃន
ជញ ធរេ ះ្រ យទំនស់ភូមបល ិ ្របធនៃន្រកុម្របកឹ ហ្វកហ្វនឹ ឺ កមពជ ្របធនុ ៃន

ម វទយល័យិ ភូមនទ ្របធនិ ៃន្រកុមកតេ់ទសែខមរ្រកហម សមជកិៃន្រកុម្របកឹ
ជរ ្ឋ ភបល េហយិ  ្របធនៃន្រកុម្របកឹ វនេយគ ៃនិ ិ សហ្រគសេកសូ៊។)246 ឧប

នយករដ្ឋម ន្ត សុខ ន ក៏ី េឆ តេពលេវ  េដមបេីធ្វជ្របធនសមគមកយរទធិ ជតិ
កមពជ។ុ
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ករ្រគប្់រគងវស័យិ េ្របង នងិឧសម័នរបស់្របេទសកមពជ៖ ករណុ ី
ចបបក់ចចិ ្រពមេ្រព ង ឬ? 

ងំពី ជក់ែសងថ ករអភវឌ ន៍ិ ឧស ហកមមេ្របងមនដេណរំ ី
េទមុខពត ទយកិ បនរស់ ន់ពយយមអភវឌិ សមតថភពៃន CNPA 

េហយីអភវឌិ រចនសមព័នធចបប់ថម ជី មូល នស្រមប់ឧស ហកមម
េនះ។248 ក៏ប៉ុែន ករបុនិ ប៉ងរបស់ទយក េដមបី បីេងកតី ចបប់
េ្របងកត្រពង បនប ជយ័បីដង េ យ រ CNPA មនិបនចប់
រមមណ៍ទទលួចបប់្រពងទងំេនះ។249 េ្រកយពីករបុនិ ប៉ងទងំ

េនះ ទីភន ក់ងរសហ្របតបតករិ ិ អភវឌ ន៍ ៃនិ ្របេទសន័រែវស  ៉

(NORAD) បនពយយមជយួ CNPA េដមបី អីភវឌិ ចបប់េ្របងកតមយួ 
េហយីនងិអនុ្រកតយឹ ែដលពក់ព័នធ។250  

 

េនេពលេធីចប់េហយ ចបប់ី េ្របងកតថមីេនះ ្រតវែតចូលសភ េដមបី ី
មនករពភក ។ អនុ្រកតយិ ឹ ែដលទក់ទង ្រតវបន ក់្របតទនិ ិ
េដមបី ្ីរកម្របកឹ រដម នីអនុម័ត ។251 េនបចចបបននុ េនះ កចចករិ បន
ឈនចូលដ ក់ំ កលស្រមបស្រមល្រគប់កចច្រពមេ្រព ង ចបប់ ិ
នងិអនុ្រកតយ េដមបឹ ីី បញជ កថ់ គម នទំនសរ់ ងឯក រទងំ យ។ 
អនកៃផទកនងុ ឧស ហកមមមយួរូប បនឲយដងឹថ ទីបញចប់ នងិករ
អនុម័តចបប្់រពងេនះឲយកយជចបបេ់ពញលកខណៈ គឺេមលីមនិ

េឃញីេ ះ។252 ទ្រមដំលេ់ពលេនះ ្រកមហុ៊ន ែដលចង់េធី
្របតបតករ េនិ ិ កនងុ បកុ េ្របងកតរបស់ខន េនួ ្របេទសកមពជ នងុ ឹ
បនេយង មកចច្រពមេ្រព ងិ ឯកជនរបសខ់ន ួ – េ ថ



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

កចច្រពមេ្រព ងិ ែចកចយផលតកមម ិ (PSC) – ជមូល នចបប់ 
ស្រមប្់របតបតករិ ិ របសេ់គ។ ‘កចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកត’ កំណត់

លកខខណ ៃន PSC ទងំ យេនះ។253 
 

េទះបី ថ នភពេនះមនិសូវែបក េនកនងុ វស័យិ ឧស ហកមមេ្របងក៏
េ យ កក៏រខះចបប់ ធរណៈ ែដល្រគប្់រគងទេងីរបស្់រកម
ហុ៊នេ្របង េនកនងុ ្របេទសមយួមនបទពេ ធន៍ិ ពុករលួយ នងិខះ
តមភព េនះគរួឲយខលខ់យែមន។ ្របភពមយួរូប ែដលជតិសនទធិ
នង ឹ CNPA មន្រប សនថ៍ “េទះបី មនិែមនជវបតិ ិធំប៉ុនម ន
ក៏េ យ ប៉ុែន ក៏មនិលប៉ុនម នែដរ។ កចច្រពមេ្រព ងិ ឯកជន មនិផល់
តមភពអ េហយី ី លកខខណ ចមនភពខុសគន  រ ង្រកមហុ៊ន

នន។”254Global Witness យលថ់ ៃថែដលរ ភបលិ កមពជុ
ទរ េនកនង ុ PSC នន ផសប់រូ េទ ម្រកមហុ៊នែដលចុះ
កចច្រពមេ្រព ង។ េនិ កនងុ កចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកត្រពងមយួចបប់ 

ជកចច្រពមេ្រព ងិ គំរូiii មន យនូវៃថដូចខងេ្រកមេនះ។ 

                                                  
 
iii  េដមប េីមល កចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកត្រពងេនះទងំមូល សូមេមល 
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/693/en/draft_ 

oil_production_sharing_contract 

Global Witness មនិបនបញជ ក់ថ េតកីចច្រពមេ្រព ងិ កនងុ ទ្រមង់

េនះ ្រតវបនចុះហតថេលខេ យ្រកមហុ៊នកន់ PSC មយួ ឬ
េទ ប៉ុែន េយងីយល់ថចបប់្រពងេនះ មុខែតជគំរូ ស្រមប់
កចច្រពមេ្រព ងិ ពត។ិ  

 

សំ ងេលកីចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកតេនះ CNPA នងឹទទលួ យ៉ង
េ ច ស់ US$៧៤៦.០០០ ពីកចច្រពមេ្រព ងិ ែចកចយ
ផលតកមមិ នមយួៗ េនី កនងុ ឆន ទំីមយួៃនកចច្រពមេ្រព ង។ េបិ េីយងី
ម នថ ៃថទងំេនះ្រតវបនអនុវតេ យេទ ងទត់ នងិមនិែ្រប

្របល េទេលីបកុ សមុ្រទទងំ្របមំយួេនះមនន័យថ CNPA នង ិ
រ ភបលិ កមពជុ បនទទលួជករេ្រសច នូវៃថជត ិ US$៤,៥ 
ន ពី្រកមហុ៊នកន់ PSC។ 

 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

រចនសមពន័ធៃន CNPA៖ ករបកែ់បកៃផទកនងុ … 
“ពកយតមភព ្រតវបនកំណត់នយមន័យិ យ៉ងខុសគន ្រសឡះ េ យេ កអគគនយក។” 
អនកៃផទកនងុ វស័យិ ឧស ហកមម នយយិ អំពកីរខះតមភព េនកនងុ ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជ។ុ

256 

 
េ យ កប់ញរដធមមនុញញ នងិចបប់ េនមយួអេនីសន ិ Global Witness បនទទលួដណងំ ឹ ពី្របភពេផ ងៗ ថមនករបក់ែបកគន
យ៉ងធងន់ េនកនងុ ថន ក់អនកដកឹនកំំពូលៃន CNPA ែដលនឲំយមនករសង យ័ អំពរីេប បែដលអំ ច្រតវបនអនុវតេនកនងុ អងគករេនះ។ 
 
្រកម្របកឹ ្រគប់្រគង ៃន CNPA មន្របធន គេឺ ក សុខ ន អនុ្របធន គេឺ ក ហូ វច្រតិ ិ  អគគនយក េ ក ែត ដងួ  េហយីនងិ

្រកមចបបម់យួ។257 នយកៃនអងគភពផលតកមមិ ចុង គឺជបុរសមយួរូប េឈម ះេ ក ែមន ែដន។258 អងគករេនះ មនបុគគលក ិ ៨០ េទ 

១០០ នក់។259 េនទីបំផុត បុគគលកិៃន CNPA ទងំអស្់រតវ យករណ៍េទ្របធន គឺឧបនយករដម ន ី សុខ ន េហយីេ ក្រតវ
យករណ៍េទអគគនយករដម ន ី ហុ៊ន ែសន ផទ ល់។ 

 
អនកកន់តំែណងខពស់ សុទធែតជសមជកិៃនគណបក ្របជជនកមពជ ុ (CPP)។ ក៏ប៉ុែន Global Witness បនទទលួដណងំ ឹ ថ ករបក់
ែបកេនកនង ុ CPP រ ង សេមច ហុ៊ន ែសន នងិបចចបបននុ ្របធនៃន្រពទធសភ សេមចឹ  ជ សុម ី បនឆងចូល CNPA។ អនកែដលេ ម ះ្រតង់

នងឹសេមច ហុ៊ន ែសន កំពុងែតកន់កប់អងគករេនះ មនន័យថ ចំែណកយ៉ងធំៃន CNPA ្រតវបនកតផ់ច់េចញពីព័ត៌មន េហយីនងិ

ដេណរករំ ី េធីករសេ្រមចចត ែដលិ េធីឲយេគដូចជមនុស ខន មនិ ិ ចបំេពញតនួទីរបសខ់នួ បនេទ។
260 

ងទ ី២ | ៃថទរេនកនងុ កចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកត្រពង របស់រ ្ឋ ភបលិ កមពជុ
255 

ៃថ ចនំនួ្របក ់ ទេី ៃន្របកៃ់ថ 

ៃថរដ្ឋបល US$២៧២.០០០ CNPA 

ករអបរ់ ំនងិករបណ្ដ ះុ ប ្ដ លបគុគលកិ ជនជតិែខមរ  អបបបរម US$១៥០.០០០ CNPA 

ស្រមបត់ំបនែ់ស្វងរកុរក េនកនងុ ដ កក់លំ ទីមយួ ៃនរយៈេពលែស្វង

រកុរក 

US$១០ កនងុ មយួគឡែម្៉រតី ូ ្រក  

ៃនតំបនែ់ស្វងរកុរក 

រ ្ឋ ភបលិ  

ស្រមបត់ំបនែ់ស្វងរកុរក េនកនងុ ដ កក់លំ ទ ី ២ នងិទ ី ៣ ៃនរយៈ

េពលែស្វងរកុរក 

US$២០ កនងុ មយួគឡែម្៉រតី ូ ្រក  

ៃនតំបនែ់ស្វងរកុរក 

រ ្ឋ ភបលិ  

ស្រមបត់ំបនែ់ស្វងរកុរក េនកនងុ ករបន្តេពល មយួ ៃនរយៈេពល

ែស្វងរកុរក 

US$៤០ កនងុ មយួគឡែម្៉រតី ូ ្រក  

ៃនតំបនែ់ស្វងរកុរក 

រ ្ឋ ភបលិ  

ស្រមបត់ំបនផ់លតកមមិ  US$៥០០ កនងុ មយួគឡែម្៉រតី ូ ្រក  

ៃនតំបនផ់លតកមមិ  

រ ្ឋ ភបលិ  

ស្រមបក់របន្តេពលនមយួី ៗ ៃនរយៈេពលែស្វងរកុរក US$ ១.០០០ CNPA 

ស្រមបល់ខតិ ិ អនុញញ តផលតកមមិ នមយួៗី  US$ ១០.០០០ CNPA 

ស្រមបក់ំែណ មយួ ៃនលខតិ ិ អនុញញ តផលតកមមិ  US$ ១.០០០ CNPA 

ស្រមបក់របន្តលខតិ ិ អនុញញ តផលតកមម នមយួៗិ ី  US$ ១០.០០០ CNPA 

ស្រមបក់រេផទរសទធិ ិ មយួ ស្រមប្់របតបត្តករិ ិ េ្របងកត US$១៥.០០០ CNPA 

ជនយួំ ព ី CNPA ស្រមបក់ចចករិ ស់សទងដី់ ៃថេដម  CNPA 

ជនយួំ ព ី CNPA ស្រមបក់ររក្រពំែដនតំបនក់ចច្រពមេ្រព ងិ  ៃថេដម  CNPA 

CNPA ្រតូវចតអ់នកតំ ងពរីនក ់(ឬេ្រចន ជងពរីនក ់េបអនកចុះ

កចច្រពមេ្រព ងិ េសន) ជអចៃ ន្តយ ៍េដមបិ ី ជយួ អនកចុះកចច្រពមេ្រព ង។ិ  

US$២៤.០០០ CNPA 

ករបង្់របកប់ញជ កទ់កឹចត្តិ  US$៣០០.០០០ CNPA 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

 
ម្របភពមយួចំននួ បនឲយដងឹថេ ក ែត ដងួ  ែដលជអនកគ្ំរទសេមច ហុ៊ន ែសន បនជលួបុគគលកិរដបល ែដលគម នលកខណៈ

សមបត ពិ ខីងេ្រក CNPA េដមបី ជីយួគត់េធីសកមមភពរបសខ់ន ជនសួួ ំ កចចសហករិ ជមយួបុគគលិក CNPA ែដលមនករហកហន ែដលឹ ឺ
សថតិ េនេ្រកមករដកឹនៃំនេ ក ែមន ែដន ែដលជអនកគ្ំរទសេមច ជ សុមី។261 
 
ខណៈែដលទយកបនចយ្របក់េទេលីករហកហនឹ ឺ បណះុ ប លសមតថភពរបសទ់ងំបុគគលកិផលតកមមិ េដម នងី ិ បុគគលកិផលតកមមិ
ចុង េនកនង ុ CNPA អនកសេងកតបនអះ ងថ មកតពត ករយល័យិ ិ ៃនអគគនយក បំេពញតនួទីខងែផនកផលតកមមិ េដម េហយី ី ថ

បុគគលកិដម៏នករហកហន ៃនឹ ឺ អងគភពផលតកមមិ េដម  មនី ិ ចជយួអីបនេទ។
262 

 
េទះបីករែបងែចកអំ ចែបបេនះ េកតីមកពែីខ ្រស យនេយបយ ឬមកពីបំណងចង្់រគប់្រគងលំហូរព័ត៌មនក៏េ យ – ឬទងំពរី– 
ក៏លទធផលចុងេ្រកយ គថឺបុគគលកិដ៏មនចំេណះដងឹសំខន់ គម នអំ ច េដមបី េីធីឲយ CNPA ្របតបតករ ជិ ិ ថ ប័នដម៏ន្របសទធភពិ ិ
េឡយ។ី  

ងទ ី៣៖ រចនសមពន័ធ ៃន ជញ ធរេ្របងកតជតកិមពជុ  

្របធន CNPA ហូ វច្រតិ ិ  ែដលគ្ំរទសេមច ជ សុមី263 ទទលួតនួទីែផនកខងនេយបយ ដូចជករសរេសរចបប់ េហយីអគគនយកៃន 

CNPA េ ក ែត ដងួ  ែដលគ្ំរទសេមច ហុ៊ន ែសន ទទលួបនទកុ ខងែផនកពណជជកមមិ វញ។ិ  
 
ឯក រ ‘ករ យតៃមេសចក្ីរតវករខងករហកហនឹ ឺ ’ ៃន CNPA ែដលបនេលចេចញមក ែដលេធីេឡងីេ យ្រកមហុ៊ន្របេទស 
ន័រែវស  េឈម ះ ៉ Bridge Group [្រពជ ្រគបិ ] ពពណ៌និ ថ នភពដូចតេទេនះ៖ 
 
“អងគករេនះមនិេធីកររមួគន  េឆព ះេទរកេគលេ រមួមយួេទ េហយីមនករមនិទុកចតិគន េទវញិេទមក រ ងអនកដកឹនថំន កក់ំពូល េហយី
នងិអនកដកឹនអំងគភពខះ។េនះបនេធីឲយមន ថ នភព ែដលអងគភពមនិសូវរមួចំែណកកនងុ កមមវតថុទូេទ ៃន CNPA ប៉ុែនែបរជបេងកតី ជ
្រកមតូចៗ ចព់ីគន  ជមយួែផនករតូចេរ ងៗខន។ េដមបួ ី េីជ ស ងបញេនះ េលខធករ និ មយួ្រតវបនបេងកត ែដលី យករណ៍េទ

អគគនយកផទ ល់ មនបុគគលកិែដលេ កទុកចត ែដលិ េលខធករ និ េនះចមងគុណសមបតខិះៗ ែដលមនេនកនងុ អងគភព្រ ប់។”264 
 

អនកៃផទកនងុ ខះ បនពពណ៌និ លទធផលចុងេ្រកយ េ យសំដីមនិសូវសទធ  េ យេ្របពីកយថ ‘វកលិ ’។265 
 

្របអបទ់ ី១០៖ នេយបយៃថងេបកី្របកែ់ខ 
្របសទធភពិ ិ ៃន CNPA ្រតវបនបនទន់ ដូចជករងរ ជករភគេ្រចនីេនកនងុ ្របេទសកមពជ េ យុ ្របកែ់ខតចិរបស់បុគគលក។ បុគគលក ិ ិ
CNPA ភគេ្រចនីមនិទទលួ្របក់ែខលមម ស្រមប់ៃថរសេ់នរបស់្រកម្រគ រេឡយ។ ្របក់ី ែខធមម ស្រមបបុ់គគលកិៃន CNPA គ ឺ
US$៤៥ កនងុ មយួែខ៖ គែឺត ២០—២៥ ភគរយ ៃនចំននួ្របក់ ែដល្រតវករេដមបី រីសេ់ន។

266 
 
ស្រមបបុ់គគលកិជេ្រចនីអនក ែដលបនទទលួករហកហន េនឹ ឺ កនង ុ CNPA នេយបយកមមៃនភរកចចិ ករងរ រមួជមយួ្របកែ់ខតច មនិ
ន័យថ ពកួេគ្រតវមនករងរទពរី ី េដមបី រីស់េន។ អនកសេងកតមន ក់បនអះ ងថ បុគគលកិខះមកេធីករែតៃថងេបកី្របក់ែខប៉ុេ ះ។267 
ករ យតៃមឯក ជយេលេីសចកី្រតវករខងករហកហន របស់ឹ ឺ  ្រពជ ្រគប ផល់ិ ករពនយលដ៏់សទធ ជង៖ 
 
“េនៃថងធមម  បុគគលកិ្របែហល ៣០ នកចូ់លមកេធីករេពល្រពក េហយឹ ី មនែត ១០—១២ នក់្រតលបម់កវញ បនទ ប់ិ ពី រៃថង
្រតង។់” “បុគគលកិជេ្រចន បនី ទទលួករហកហនឹ ឺ បែនថម…កប៏៉ុែនពកួេគមនិបនមនឱកសអនុវតចំេ ះដងឹែដលេគបនទទលួបន 
េនកនងុ ករងរ្របចៃំថងរបសេ់គេឡយ េហយី ី ចំេណះេនះមនិបនអភវឌិ េទ ប៉ុែន ្រតវបនសកឹរលុបបនចិ មងៗ ជបនបនទ ប់។ ដូេចនះ ករ

ហកហនឹ ឺ មយួចំែណកធំ ្រតវបនខជះខជ យ េហយីេនះជ្របភពៃនករមេួម៉េ្រចន កនងី ុ ចំេ មបុគគលក។ិ ”268 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

 
ករខះ្របក់្រគប់្រគន់ ស្រមប្់របក់ែខរបស់បុគគលក ិ CNPA េមលីេទមនិសម្រសបនងឹថវកិស្រមបក់របណះុ ប លបុគគលក ែដលិ
្រតវបនបង់ឲយ CNPA ល់ឆន  ំ មកចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកតជគំរូរបស់ CNPA ។ កចច្រពមេ្រព ងិ េនះែចងថ ហតថេលខីកចច្រពមេ្រព ងិ
េ្របងកតនមយួៗ ្រតវី ែតបង់ៃថ US$១៥០.០០០ ល់ឆន  ំស្រមប់ករបណះុ ប ល នងិអភវឌ ន៍ិ បុគគលក។ េយងិ មេហតុករណ៍
េនះ េនបចចបបននុ េនះ CNPA គរួែតទទលួយ៉ងេ ច ស់ US$៩០០.០០០ លឆ់ន  ំស្រមប់ករបណះុ ប ល នងិអភវឌ ន៍ិ
បុគគលក។ិ

269 
 
គរួឲយសង យ័ ស់ ថេតី្របក់ែដល្រកមហុ៊នវនេយគិ ិ បង ស្រមប់់ ករបណះុ ប លបុគគលក ចិ ្រតវបនេ្របសី្រមប់ករេបកី្របក់
ែខ។ កប៏៉ុែនេទះជយ៉ង ក៏េ យ ករេ្រប បេធ បផលចំណូលៃន CNPA ជមយួ្របកែ់ខរបស់បុគគលក េធឲយិ ី មនចមងលអ់ំពី្របជញ  
នងិេហតុផល ៃនកររក ្របក់ែខបុគគលកិេទ បដូេចន ះ េហយីនងិសំណួរថ េតីករបង់ៃថទងំេនះ ្រតវបនេ្របីស្រមបអ់។ី  
 
Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទអគគនយកៃន CNPA េ ក ែត ដងួ  េដមបី សីួរថ េតថីវកិបណះុ ប ល នងិអភវឌ ន៍ិ
បុគគលកិ្រតវបនេ្របី្របសស់្រមប់អីខះ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទលួករេឆយី តបេទ។ 

 
លហូំរពត័ម៌ន? 

“េបីេគលបំណងរបស់អនក គឺមនរ ភបលិ ដ៏្របតបតិ ិយ៉ងលេនះ អនកនងឹចង់ែចកចយព័ត៌មន។”270 

 
“ព័ត៌មន គជឺអំ ច។”271 

សំដីដក្រសងព់ីចេមយី របសអ់នកវភគិ ឧស ហកមម េនេពលសួរេ កថ េតេីហតុអីបនជគម នករែចកចយព័ត៌មនេនកនងុ អងគករ 
CNPA។ 
 
វកល ឬិ មនិវកលិ ក ករី កន់កប់ព័ត៌មន នងិអំ ចេនកនង ុ CNPA ពតិជមន្របសទធភព។ ករិ ិ បកែ់បកេនកនងុ អងគករ មនន័យថ 
មនែតបុគគលមយួចំននួតច េនិ កនងុ ថន ក់ខពសៃ់នរ ភបលិ កមពជ ែដលុ មនចំេណះដង ឬឹ ករពក់ព័នធកនងុ កចចិ ចរចកចច្រពមេ្រព ងិ ែដលចុះ

ជមយួ្រកមហុ៊នេ្របងកត។272 
 
Global Witness បនសួរសំណួរជក់ែសង េទបុគគលមយួចំននួែដលទកទ់និជមយួ CNPA៖ េតីករខះទំនក់ទំនងៃផទកនងុ េនះ ជ
លទធផលៃនករ្រគប់្រគងដ៏ខះគុណភព ឬមយួេតី យុទធ សេ យេចតន េដមបី រីក ទុកព័ត៌មន? ចេមយ គី ឺឯកចឆនទ។ 
 
អនកែដល្រតវបនសមភ សបនយល់េឃញីថ េនះជែផនកៃនយុទធ សមយួ េដមបី ែីបងែចក ថ ប័ន េហយីចប់អំ ចយ៉ងជប់ េដមបី ឲីយ
ចមនករពុករលួយបន។ ដូចអនកៃផទកនងុ ឧស ហកមមមយួរូបបននយយ៖ិ  

 

“ជមយួ ថ នភពែបបេនះ ងយ្រសលឲយេមលីេឃញីថ ផលចំណូលនងឹ្រតវបនបត់។”273 
 
វគគេដញៃថ េហយីនងិករែចកកចច្រពមេ្រព ងិ ែចកចយផលតកមមិ  
្រសប មត្រមវករៃនចបបេ់្របងកតឆន  ំ១៩៩១ វគគេដញៃថដបូងំ ្រតវបន្របកសេនកនងុ ឆន  ំ១៩៩១។ ភគីដ៏េដញៃថេ យេជគជយ ័

ស្រមបប់កុ សមុ្រទមនរមួទងំ្រកមហុ៊ន Enterprise Oil [េ្របងកត អនធៃ្រផស៍ិ ឺ ] Campex [ខមបុចិ ] នង ិ Premier Oil [េ្របងកត 

្រពេម រី ]។274 
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ក៏ប៉ុែន េនះជេលកីចុងេ្រកយ ែដលមនវគគេដញៃថេបកីចំហ ស្រមបស់មបទនេ្របង េនកនងុ ្របេទសកមពជ។ េនុ េពល ជញ ប័ណែសង
រុករក ស្រមបស់មបទនទងំេនះបនផុតកំណត់េហយ ី CNPA បនចប់េផមីវគគែចកធនធនថមីមយួ – េលកីេនះេនកនងុ បនទប់បទិទរ 
េហយីគម នដេណរករំ ី េដញៃថេ យតមភពេឡយ។ី  
 
េនកនងុ ែខមន ឆន  ំី ២០០២ CNPA បន្របគលប់កុ សមុ្រទ A េទ្រកមហុ៊ន ខមយួ របស្់រកមហុ៊នេ្របងកត Chevron [េសវរន៉់]iv មក

ពី្របេទសហរដ េមរក េហយិ ី នងិៃដគូរបស្់រកមហុ៊នេនះ។
275 ងំពីេពលេនះមក េមលីេទ CNPA បនែចកបកុ េ្របងែដលេនសល់ 

ឲយ្រកមហុ៊នេ្របងកតដៃទេទ ត មនក្រមតិបទពេ ធន៍ិ ខុសៗគន ។ ព័ត៌មនេនះមនិបនចូលវស័យិ ធរណៈមកព ី CNPA ផទ ល់េទ។ 
ផទយុ េទវញ ិ បនេលចេចញបនចិ ឯេណះ បនចិ ឯេ ះ ព្ីរកមហុ៊នេ្របងកត ្របព័នធផ យព័ត៌មន េហយីនងិករសែមង power-

point [កមមវធីិផវរ ផុយន៍័ ] ែដល្រតវបនបទិេលីអុនធណត េ យី ឺ ិ អងគករេផ ងេទ តេផ ងៗ។276 
 
“គម នសំណួរ េភីជងសំណួរេនះេទ” 
ករេឆយី តបរបស់ឧបនយករដម ន សុខ ន ចំេពះី សំណួរអំពីករ្រគប្់រគង្របក់ចំណូលេ្របងកតនអនគត យករណ៍េ យ

កែសត Cambodia Daily េនៃថងទ ី ១៣ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៧។277 
 
គម នករ្រតត្រ េ យសភជត េទិ េលកីរែចកសទធិ ិែសងរុករកេ្របងកតផងែដរ។ Global Witness បនសមភ ស្របភពមយួចំននួ 
ែដលេនកនងុ សភជត េហយិ ី ែដលជតិសនទធិ នង ឹ CNPA េហយីទងំអសគ់ន អះ ងថ គម នករ្រតត្រ  ឬស្រមបស្រមលេ យសភជត ិ
អំពីករសេ្រមចចតិទងំេនះេឡយ។ី

278 ្របភពមយួ បនអះ ងថ ករពភកិ កនងមក មនែតសកខិ ពរ ស្រមប់ី សមជកិសភ 

េរ បចំេឡងីេ យកមមវធីិអភវឌ ន៍ិ របស់អងគករសហ្របជជត ិ (UNDP) ្របច្ំរបេទសកមពជ។ុ
279 

 
្រកសួងេសដកចច នងិ ិ ហរញញវតថ ិ ុ (MoEF) របស្់របេទសកមពជ គុ ជឺ ថ ប័នែដល្រតវទទលួភរកចចិ ្របមូល នងិ្រគប់្រគងផលចំណូល

េ្របងកត  ែដល ចរកបន។ កនងុ នមេនះ អនកតំ ង MoEF បនចូលរមួសននសទិ ី មន្របធនបទទកទ់ងនងឹេ្របងកត។
280 

្របភពមយួចំននួ ដ៏ជតិសនទធិ នង ឹ CNPA បនអះ ងថ មនករទក់ទងមក CNPA េ យ MoEFF េដមបី បីញជ ក់ថ ចបបព់នធ ររបស់
្របេទសកមពជ េហយុ ី នងិកចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកត ក់អ្រ ពនធ រដូចគន ។ កប៏៉ុែន ្របភពដែដល បនអះ ងថ េនកនងុ ករអនុវតពត ិ
្រកសួងេនះ្រតវបនកត់ផចពី់ទំនក់ទំនងរបស់ CNPA សីពីករ្រគប្់រគងអនគតផលចំណូល។281 
 

្របអបទ់ ី១១៖ អនកថមចូីលបក ឬុ ? 
CNPA បនតំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ ធរណៈជេលកីដបូង េនំ ៃថងទ ី ២៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ េនឯ http://www.cnpa-
cambodia.com។ ចុះេឈម ះេ យ្រកមហុ៊នមយួេ ថ Petroleum Geo Services [េស កមម ជយ៉ូ េ្របងកត ី ] (PGS) – គឺជ្រកម
ហុ៊នមយួ ែដលកំពុងេធីករ្រ វ្រជវ 2D េ យរញជយួ ែផនដ េនី កនងុ តំបនទ់េន បរបស្់របេទសកមពជ ុ – េហយីេមលីេទ តំបន់
ប ញអុនធណតិ ឺ ិ េនះ មនេគលបំណងនងឹេលកីទកឹចតិ្រកមហុ៊នឯេទ ត េដមបី ី ក់ពកយសុំសមបទនេ្របងកត េនកនងុ ្របេទស
កមពជ។ុ  

                                                  
 
iv  េឈម ះថ ្រកុមហុ៊ន Chevron Overseas Petroleum (Cambodia) Ltd. [េ្របងកតបរេទស េសវរន៉ ់(កមពជុ ) ចំកត]់ ឬ COPCL។ 
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េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ េនះ មនែតលប្រកមិ ិ ស្រមប់ទំព័រប ញ្របបេ់គលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រ
ក់ពកយ ប៉ុែនឯក រែដលផល់ព័ត៌មនអំពីរេប បេដមបី ី ក់ពកយ គឺមនិទន់ផល់ជូនេនេឡយីេទ។ េ យ របកុ សមុ្រទទងំ្របមំយួ 

(A-F) របស់្របេទសកមពជ េហយុ ី នងិសមបទនដេគកី មយួចំននួ េមលីេទ្រតវបនែចក្រ បេ់ហយ េនី កនងុ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨ 

េនះ ករេចញមកៃនតំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ េនះ ជមយួព័ត៌មនេនះ ដូចជយតឺេពកេទេហយ។ី
282 
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Global Witness បនទទលួដណងំ ឹ ថ CNPA កំពុងែតែចក ជញ ប័ណចសេ់ឡងីវញ ស្រមប់ិ តំបន់សមុ្រទទមទរជន់គន  ៃថ-ែខមរ 

(OCA)។283 េ យ ភូគពភវទិូអះ ងថ តំបនែ់ដលមនលទធភពផល់េ្របងេ្រចនីជងេគ សថតិេនេលដីីេគក េហយីេនកនង ុ OCA ករ
ែចកសមបទនទងំេនះ ្រតវចត់ទុកថ ជេរ ងសំខន់ដគ៏រួឲយ ធរណជនចប់ រមមណ៍ ស់។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ 
CNPA នងិរ ភបលិ កមពជ មនុ ិ ទន់ផលព់័ត៌មនអ អំពី កីរែចកធនធនទងំេនះ។ 

 
 
េតីអនក ឈរពេី្រកយេឈម ះ? ករែចករែំលកសមបទនេ្របង នងិឧសមន័ េនកនងុ ្របេទស កមពជុ  
េលកីែលងែត្រកមហុ៊ន េសវរន៉់ មយួេចញ រ ភបលិ កមពជុ មនិបន្របកសជ ធរណៈ នូវេឈម ះៃន្រកមហុ៊នែដលបនទទលួសទធិ ិ
ែសងរុករកេ្របង នងិឧសម័នេឡយ។ េទះី ជមនករ ទ កេ់សទីរយ៉ងេនះក៏េ យ ព័ត៌មនអំពីអនក ែដលកន់សទធិ ិអីខះ បនេលចចូល

កនងុ វស័យិ ធរណៈខះេហយ។ី
284 

 
េនកនងុ សមុ្រទ េមលីេទបកុ សមបទនទងំ្របមំយួបក ្រតវុ បនលក់េទ្រកមហុ៊នេផ ងៗ។ ខះមនេឈម ះលប េនី កនងុ វស័យិ ជវកមមី េ្របង 
និងឧសម័ន េហយីមនបទពេ ធន៍ិ កនងុ ករផល់េ្របង នងិឧសម័ន េទកន់ទីផ រ។ ខះ មនិសូវមនេឈម ះេទ េហយីេមលីេទគម ន
បទពេ ធន៍ិ េនកនងុ វស័យិ ជវកមមី េទ។ Global Witness បនេផតករ្រ វ្រជវរបស់េយង េទី េលី្រកមហុ៊នទងំេនះ េ យមន
បំណងផលព់័ត៌មនបែនថមេទ តអំពី  េទ ធរណជនែខមរ េហយីេដមបី ែីសងយល់ថ េតកីរពក់ព័នធរបស្់រកមហុ៊នទងំេនះេនកនងុ
វស័យិ ឧស ហកមមដ៏កំពុងលូតេឡងីេនះ ចផល់អីខះេទ្របេទសកមពជុ បន។ 
 
បក ុ A 
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កចច្រពមេ្រព ងិ ែចកចយផលតកមម ិ (PSC) ស្រមប់បុក A ្រតវបន្របគលេ់ទ្រកមហុ៊ន េម៉រកងំ េសវរន៉់ េនិ កនងុ ឆន  ំ២០០២។ 
សកមមភពរបស់ េសវរន៉់ េនកនងុ បក ុ A គឺជសកមមភព្របកបេ យចំេណះបេចចកេទសខពសប់ំផុត កនងុ ចំេ ម្រកមហុ៊នេ្របងទងំអស់ 
ែដលកំពុង្របតបតិ ិេនកនងុ ្របេទសកមពជ។ កុ មមវធីិែសងរុករក នងិ យតៃមមយួ េ យអណងូ េ្របង្រប ំ្រតវបនបញចប់េនកនងុ ឆន  ំ
២០០៦។ េ្រកយមកមនករែសងរុករក នងិករ យតៃម មរយៈអណងូ េ្របងបនួេទ ត េនកនងុ ឆន  ំ២០០៧។ េនេដមីឆន  ំ២០០៨ 

លទធផល្រតវបនវភគ។ េនិ េពលសរេសររបយករណ៍េនះ CNPA កំពុងរង់ចទំទលួែផនករអភវឌ ន៍ិ បក ពុ ី្រកមហុ៊ន េសវរន៉់។ 285 
 
ងំពីេពលេនះ មន្រកមហុ៊នពរីេទ ត ទទលួចំែណកហុ៊ន េនកនងុ គេ្រមងែសងរុករក នងិអភវឌ ន៍ិ េនះ។ ឥឡវូ េនះ េសវរន៉់កន់ ៥៥ 

ភគរយ េហយី្រកមហុ៊នជប៉ុន Mitsui Oil Exploration Co. Ltd [្រកមហុ៊នែសងរុករកេ្របង មតស៊ុយ ចំកត់ិ ] (Moeco)286 កន់ ៣០ 

ភគរយ េហយី្រកមហុ៊នកូេរខ៉ងតបង ូ GS Caltex [GS កល់តចិ]287 កន់ ១៥ ភគរយ។288 ្រកមហុ៊នទងំប េមលី ី េទ ជ្រកមហុ៊នរងឹម ំ
េហយីលបេីឈម ះ ែដលមនបទពេ ធន៍ិ ្របកបេ យេជគជយ័ កនងុ ករែសងរុករក នងិេធី ជវកមមី េលីដណក់ំ េ្របង។ 
 

្របអបទ់ ី១២៖ ្រកមហុ៊ន េសវរន៉ ់– បញៃនតមភព 
្រកមហុ៊នេ្របងអនរជត េសវរន៉់  គិ ឺជសមជកិដ៏នមុំខ ៃនគេ្រមងជរុញំ តមភពឧស ហកមមដក្រសង ់ (EITI) ែដលជ្រកមសមព័នធ ៃន
រ ភិបល ្រកមហុ៊ន នងិសងគមសុវល ែដលី ិ គ្ំរទករែកលំអអភបលកចច េនិ ិ កនងុ ្របេទសមនធនធនេ្រចន មី រយៈករបញជ ក់ នងិករ
េបះពុមពទងំ្រសង នូវព័ត៌មនសីពីករបង់្របករ់បស់្រកមហុ៊ន នងិផលចំណូលរបស់រ ភបល មកិ ពីេ្របង ឧសមន័ នងិ ជវីកមមែរ។៉ 

្រកមហុ៊នេនះ កជ៏អនកវនេយគិ ិ ចមបង េនកនងុ សមបទនសមុ្រទបក ុ A របស្់របេទសកមពជ។ុ
289 

 
េទះបីេហតុករណ៍ទងំពេីនះមនិែមនចបំចម់នទំនសក់៏េ យ ក៏ទេងរីបស់ េសវរន៉់ កនងមក េធីឲយមនសំណួរថ េតសីកមមភពៃន
្រកមហុ៊ន សម្រសបនឹងេគលបណំងៃន EITI ឬេទ។ 
 
អនកៃផទកនងុ ឧស ហកមមបនអះ ងថ េសវរន៉់ បនចុះកចច្រពមេ្រព ងិ ជមយួ CNPA កុំឲយបេញចញឲយដងឹព័ត៌មនជ ធរណៈ អំពី

សមបទនរបស់េគេទ។290 Global Witness កតស់ំគលថ់ េនេ្រកមម្រ ទ ី ២៧ ៃន PSC ជគំរូ ្រកមហុ៊ន ែដលចុះកចច្រពមេ្រព ង ិ
្រតវរក ទុក្រគប់ទននន័យ នងិ ិ ព័ត៌មនេផ ងេទ ត ែដលទកទ់ងនងឹ្របតបតករិ ិ េ្របងកត ឬតំបន់កចច្រពមេ្រព ង ជិ េរ ងសមង ត់។291 
 
អនកទងំេនះក៏អះ ងថ េសវរន៉់ រមួជមយួ្រកមហុ៊នេផ ងៗ េទ ត ែដលវនេយគិ ិ េនកនងុ វស័យិ េ្របងកតរបស់្របេទសកមពជ បនុ េធីករ
បង់្របក់ទុកជមុន – េ ថ្របក់រងនចុ់ះហតថេលខ – េទ CNPA េដមបី ទីទលួសមបទនរបស់េគ។ ម្របភពមយួរូបមនែខ រយៈល 

បនឲយដងឹថ្រកមហុ៊នេនះក៏បង់្របក់ ‘េ្រចនី’ េទរ ភបលិ កមពជ ជុ ្រទង់្រទយពនធ រ។292 
 
Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ្រកមហុ៊ន េសវរន៉់ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំព័ត៌មនបែនថមេទ ត អំពីករពក់ព័នធ
របស់េគ េនកនងុ ្របេទសកមពជ។ សំបុ្រតុ េនះក៏បនេសនីឲយ្រកមហុ៊ន េសវរន៉់ ្របបពី់ចំននួ្របក់ ែដលេគបនបង់ឲយរ ភបលិ កមពជ ជុ
្របក់រងនចុ់ះហតថេលខ ្រពមទងំករបង់្របក់ េផ ងេទ ត េទរ ភបលិ កមពជ។ េនុ េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ េយងីមនិទន់
ទទលួករេឆយី តបេទ។ 
 
ទងំករបង់្របក់រងន់ចុះហតថេលខ នងិករចុះកចច្រពមេ្រពិ ងរក ភពសមង ត់ មនិែមនបំពនលកខខណៃនសមជកភពិ របស់្រកមហុ៊ន 
េសវរន៉់ េនកនងុ ្រកមសមព័នធ EITI េទ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនះេធីឲយមនករសង យ័ អំពជីេ្រមៃនករេបជញ របស់្រកមហុ៊ន េសវរន៉់ 
កនងុ ករគ្ំរទតមភព នងិអភបលកចចិ ិ ល េនកនងុ ្របេទសែដលេគេធ្ីរបតបតករិ ិ េនះ។ 

 
បក ុ B 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

សទធិ ិែសងរុករកកំពុងកន់េ យ្រកមហុ៊នៃថ PTTEP International [PTTEP អនរជតិ]
293 េនកនងុ សហ្រគសរមួ ជមយួ Singapore 

Petroleum Company [្រកមហុ៊នេ្របងកត សងបុរិ ]ី (SPC)294 េហយីនងិ្រកមហុ៊នម៉េឡសុ ី Resourceful Petroleum Ltd. 
[េ្របងកត រសូសហលី ុ  ចំកត់]។ ្រកមហុ៊ននមយួៗី មនចំែណកហុ៊នមយួភគប។ ្រកមី ហុ៊នអូ ល ីCooper Energy [ថមពល 

ឃូព័រ]295 បនដកថយេចញ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៧ េហយីបនលក់ភគហុ៊នឲយ្រកមហុ៊នៃដគូរបស់េគ ស្រមប់ៃថ US$១ 

ន។296  
 
ទងំ PTTEP អនរជត នង ិ ិ SPC េមលីេទ ជ្រកមហុ៊នេ្របង នងិឧសម័នដរ៏ងឹមេំនកនងុ ភូមភគិ សុី េគនយ ៍ែដលមន្របតបតករិ ិ េន

កនងុ ្របេទសមយួចំននួេ្រកពីកមពជ។ុ
297 ្រកមហុ៊នទីប េ្របងកត រសូសហល ចំកត់ មនី ី ិុ សូវមនេឈម ះលបេីទ។ ករេសុបី អេងកតរបស់ 

Global Witness រកេឃញីថ្រកមហុ៊នេនះ ជកមមសទធិ ិរបសេ់ កបណត ឆន លប គង ែដលិ ិ ិ ឺ ជទី្របកឹ េសដកចចិ ផទ ល់ របសអ់គគនយក

រដម ន ី ហុ៊ន ែសន។298 Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ េ កបណត ឆន លប ិ ិ ិ គង េនឺ កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េហយីបន
ទទលួចេមយី មកពីេមធវរីបស់េ កបណត េនិ ទី្រកង ហុងកុង គឺ្រកមហុ៊ន Richards Butler Reed Smith LLP [រឆដ បតល់័រ រដ ី ី
សមធ ុ ី LLP]។ ពកួគត់បនសេរសរថ៖ 
 
“េ កបណត ឆន ្រជបិ ិ ដងឹអំពីកចចករិ ដវ៏ជជមនិ របស់អងគករ Global Witness េនកនងុ ករបំភឺដល់ករទស់ែទង ទកទ់ងនងឹធនធន 
ករពុករលួយ នងិករបំពនេលីបរ ថ ន នងិ ិ សទធិ ិមនុស ជុវញំ ិ ពភពេ ក។ េនះិ សុទធជេគលបណំងដ៏មនតៃម ែដលគរួឲយេសុបី អេងកត 
េហយី យករណ៍…េ កបណត ឆន បនិ ិ េសនីឲយេយងីខញំុជ បំ ដល់េ កអនកទងំ យថ គត់ជអនកកន់ភគហុ៊នេ្រចនីជងេគ ៃន្រកម
ហុ៊នេ្របងកត រសូសហល ចំកត់។ ី ុ ជព័ត៌មន ធរណៈ ថ RPL គឺជសមជកិៃនសហគមន៍ ែដលបនបេងកតី េឡងីេដមបី ែីសងរុករក
េ្របង នងិឧសម័ន េនកនងុ សមបទនសមុ្រទ 'បុក B' របស្់របេទសកមពជ។ េយងុ ី បនដងឹែដរថ េនះមនិែមនជសកមមភពេ្របង នងិឧសម័ន
ែតមយួរបស្់រកមហុ៊ន RPL េទ។…RPL េធី ជវកមមី េ្របង នងិឧសម័នេនកែនងេផ ងកនងុ ពភពេ កិ ផងែដរ។ សមជកិៃនសហគមន៍បក ុ
Bជប់ករសនយ េដមបី រីក ភពសមង ត់។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េ កបណត ឆន ជ បិ ិ ំ េយងីថ RPL ្រតវបនអេញជញី េដមបី ចូីលរមួ
កនងុ សហគមនេ៍នះ ជ្រកមហុ៊នវនេយគិ ិ ហរញញវតថ េហយិ ីុ ្រកមហុ៊ន្របតបតិ ិគជឺ្រកមហុ៊ន PTTEP អនរជត ចកំត់ ពិ ី្របេទសៃថ 

(PTTEP)។”299 
 
េ កបណត ឆន លប គង គិ ិ ិ ឺ ជឺមនុស មយួរូបដ៏សំខន់ េនកនងុ ្របេទសកមពជ នងុ ិ ពសេពញភូមភគិ សុ េគនយ។៍ េ កី ្រតវបន
្របគល់ពនរងន់កតយសិ ិ មយួចំននួ ស្រមបក់របេ្រមែីផនកេសដកចច េនិ កនងុ ្របេទស ម៉េឡសុ េហយី ី េ កជនយក្របតបតិ ិចមបង នងិ
ជអនកកនភ់គហុ៊នេ្រចនីជងេគ ៃន្រកមហុ៊ន NagaCorp [ ក ឃព័] គឺជ្រកមហុ៊នែដលជមច សៃ់នកសុណូី ែតមយួ េនទី្រកងភនំ
េពញ េឈម ះ NagaWorld [ ក វូល៉]។ ក វូល មន៉ ជញ ប័ណផច់មុខ ពីរ ភបលិ កមពជ េដមបុ ី ្ីរបតបតិ ិកសុណូី េនកនងុ ទី្រកង
ភនំេពញ រហូតដល់ឆន  ំ២០៣៥។ របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០០៧ របស្់រកមហុ៊នេនះ អះ ងថ ផលចំេណញបនេកនីេឡងីជង ៥០ 

ភគរយ េទជ US$៥១,៩ ន េនកនងុ ឆន ហំរញញវតថិ ុេនះ។
300 

 
្រកមហុ៊ន ក ឃព័ បនចុះបញជ ីទីផ រហុ៊នហុងកុង ងំពីែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ ប៉ុែនដេណរំ ី េទកនទី់ផ រហុ៊នេនះ មនឧបសគគ។ 
្រកមហុ៊នេនះ បនពយយមចូលទីផ រហុ៊នសងបុរ ិ ី [MAS] េនកនងុ ឆន  ំ២០០៣ ប៉ុែនពកយសុរំបស់េគ ្រតវបនបដេសធ េ យិ ជញ ធរ
រូបយវតថិ ុសងបុរ បនិ ី ែថងេនេពលេនះថ “េយងីខញំុមនេយបល់ថ មនិែមនជ្របេយជនដ៍ល់ ធរណជន េដមបី ចុីះបញជ ីប័ណ
្របកសហុ៊នរបស់្រកមហុ៊ន ក ឃព័េទ។  MAS មនកងល់ថ ្របតបតករិ ិ របស្់រកមហុ៊ន ក ឃព័ មនិសថតិ េនេ្រកម្រកបខណ
្រតតពនតយ នងិ ិ ិ ចបប់ដ៏បនអភវឌ  នងិ ិ អនុវតេពញេលញ េដមបី ្ីរតត្រ កសុណូ េហយី ី បងក រសកមមភព ងលុយកខក់ មែដលបន
អនុ សេ យ្រកមករងរស្រមប់សកមមភពហរញញវតថិ ុេនះេទ។ ្រកមហុ៊ន ក ឃព័ កម៏និមនបទពេ ធន៍ិ ជកែ់សង ជមយួករ
្រតតពនតយិ ិ គណនីឯក ជយ េដមបី បីញជ ក់្របសទធភពិ ិ ៃនករ្រតតពនិិតយៃផទកនង េដមបុ ី ទីប់ ក តល់ទធភពៃនសកមមភព ងលុយកខក់

េទ។”301 ្រកមហុ៊នេនះបនែបរេទរកទីផ រហុ៊នហុងកុងវញ ែដលិ េគបនចុះបញជ ីេនទីេនះ េនកនងុ ឆន  ំ២០០៦។
302 

 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

េ កបណត ឆន ក៏ិ ិ ជ្របធនៃន្រកមហុ៊នេទសចរណ៍ នងិអចលន្រទពយមយួ ដ៏ចុះបញជ ីេន្របេទសម៉េឡសុ េឈម ះី ថ Karambunai 

Corp Berhad [្រកមហុ៊ន ក មប៊ូៃណ ែប៊ ដ] ែដលេ កជអនកកន់ចំែណកហុ៊នកន់កប់។303 ្រកមហុ៊នេនះ បនទទលួផល

ចំេណញ ៤៩,២ ន រងហគតី ី ម៉េឡសុ េនី កនងុ ឆន  ំ២០០៧ – គឺ្របែហល US$១៤,៤ ន។304 តបងូ េនកនុងមកុដៃន្រកមហុ៊នេនះ គឺជ 
Nexus Resort Karambunai [ស គររមណយ ន ណកស៊ុស ក ៉មប៊ូៃណី ិ ] េនេកះ ប័រនយ៉ូ ែដលី េនទីេនះ បនទបម់យួ ច

មនៃថដលេ់ទ US$៣៥០ កនងុ មយួយប់។
305 រមណយ នី េនះ ក៏មន លេលងកី កូនេ គ ល ១៨ ្របេ ង ខន តអនរជត ែដិ ល

េនទីេនះអនក្រស ញ់កី កូនេ គ ល អគគនយករដម ន្ីរបេទសកមពជ សេមច ុ ហុ៊ន ែសន បនេលងកូនេ គ លមយួវគគ េនកនងុ ែខ

មថុន ឆន  ំិ ២០០០។306 
 
េមលីេទ មយួភគបីៃនសមបទនសមុ្រទ បក ុ B ្រតវបនកន់កប់េ យ្រកមហុ៊ន មយួ ែដលជកមមសទធិ រិបស់ទី្របកឹ េសដកចចិ មយួរូប 
របស់សេមច ហុ៊ន ែសន។ 
 
បក ុ C 
មករសែមងរបស់រ ភបលិ កមពជ ែដលុ េឃញីេ យ Global Witness ្រកមហុ៊នមយួ េឈម ះ Polytec [ផូលថចី ិ ] កន់សទធ ិ ី ១០០ 

ភគរយ េដមបី ែីសងរុករកេ្របង េនកនងុ បក ុ C។307 របយករណ៍ រព័ត៌មនមយួ េនកនងុ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨ បននយយិ ថ ្រកម

ហុ៊នេនះមនបំណងចបេ់ផមី ខងួេនកនងុ តំបនេ់នះ យ៉ងឆប់។308 
 
ឯក រែដលទទលួបនេ យ Global Witness ចងលុ បងញថ ្រកមហុ៊ន ផូលថចី ិ  ែដលកន់សទធិ ិស្រមប់ បក ុ C គឺជ្រកមហុ៊ន
ដែដលនង ឹ Polytec Asset Holdings Limited [្រកមហុ៊នកន់្រទពយ ផូលថចី ិ  ចកំត់] ែដល្រតវបនេរ បចជំ្រកមហុ៊នផវករ េនូ េកះ

េខម៉ន់ េហយីមនទ ន ក់ករី េនឯទី្រកងហុងកុង។
309 

 
ឯក រែដល Global Witness បនេឃញីេនះ បងញថ Polytec Petroleum Corporation [្រកមហុ៊នេ្របងកត ផូលថចី ិ ] បនចុះ
េឈម ះេនកនងុ ឆន  ំ២០០៦ ជមយួ្រកសួងពណជជកមមិ កមពជ ស្រមប់ុ េគលបំណងែសងរុករកេ្របង។ នយកៃន្រកមហុ៊នែសងរុករកេ្របង 

ដ៏មនមូល នេន្របេទសកមពជុ េនះ គឺេ ក ថមម់  ំជ ជុងី ី  េហយីេ ក អរ័ េវ សុន។៉ ឺ
310 

 
មតំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់្រកមហុ៊នកន់្រទពយ ផូលថចី ិ  ទងំេ ក  ំជ ជុងី  នង េ ក ិ អរ័ េវ សុន៉ ឺ  មនតំែណង្រគប់្រគងថន ក់

ខពស់ េនកនងុ ្រកមហុ៊នេនហុងកុង។ េ ក  ំជ ជុងី  គជឺនយក្របតបតិ ិ
311 េហយីេ ក អរ័ េវ សុន ៉ ឺ បនកន់តំែណងជ្របធនៃន

្រកមហុ៊នកន្់រទពយ ផូលថចី ិ  ងំពីេ កបនទទលួចំែណកហុ៊នកន់កប្់រកមហុ៊ន េនកនងុ ឆន  ំ២០០១។ ឥឡវូ េនះ េ កកន់ភគហុ៊ន 

៥៩,៥ ភគរយរបស់្រកមហុ៊ន។312 
 
Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ្រកមហុ៊នកន់្រទពយ ផូលថចី ិ  ចំកត់ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សីួរអំពីលកខណៈៃនករ
ពក់ព័នធ េនកនងុ ្របេទសកមពជ។ េនុ េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ េយងីមនិបនទទលួចេមយី េទ។ 
 
មព័ត៌មនរបស់្រកមហុ៊នេនះ ្រកមហុ៊នកន្់រទពយ ផូលថចី ិ  េមលីេទមនិមនមុខជនញំ អ េនី កនងុ ជវកមមី េ្របង នងិឧសម័នេទ។ ផទយុ

េទវញ េគិ នយយិ ថ វស័យិ ជនញួំ ចមបងៃន្រកមហុ៊ន គឺជអចលន្រទពយ ទកកក នងឹ ិ ផលតផលិ កក ហរញញវតថ នងិ ិុ ករវនេយគ។ េនិ ិ
បចចបបននុ េនះ ្រកមហុ៊នេនះមនគេ្រមងអភវឌ ន៍ិ អចលន្រទពយ នងិវនេយគិ ិ មយួចំននួ េនកនងុ ែដនដីដ៏តូច នងិមនលុយេ្រចីន 

ម៉កវ។313 ្រកមហុ៊នក៏ជមច សក់មមសទធ ៃន ិ ិ Hong Kong Ice and Cold Storage Company [្រកមហុ៊នទកកក នងឹ ិ ករប្រមងទុក

្រតជក់ ហុងកុង]។314 ្រកមហុ៊នមនិនយយិ អីអំពី្របេទសកមពជ ឬុ ករែសងរុករកេ្របង េនកនងុ របយករណ៍្របចឆំន ចុំងេ្រកយ របស់

្រកមហុ៊នេឡយ។ី
315 ្រកមហុ៊នេនះ បនទទលួផលចំេណញេ្រចនីគរួសម េនកនងុ ឆន  ំ២០០៧ – HK$២២២ ន ឬ US$២៩ 

ន។316 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

 
 
រហូតមកដលឆ់ន  ំ២០០៤ ្រកមហុ៊នកន់្រទពយ ផូលថចី ិ  ្រតវបនេ មេឈម ះ ្រកមហុ៊នកន្់រទពយ គន ដុន ចកំត់ េហយិ ី បនពក់ព័នធ

េនកនុងឧស ហកមមកត់េដរ។ ្រកមហុ៊នេនះមនបញហរញញវតថ រហូតិ ុ ដល់េ ក អ័រ េវ សុន បន៉ ឺ ទទលួកន់កប់។317 េ ក អរ័ ចបស់
ជពណជជករិ ដ៏មនេជគជយ័េ្រចន។ មី ទស នវដ ី Forbes េ កគឺជអនកមនលំ បថ់ន ក់ទ ី ២២ េនកនងុ ទី្រកងហុងកុង េ យ

េ កមន្រទពយសមបតិផទ លខ់ន ួ US$២,៤ ពន់ ន។318 េ កក៏ជសមជកិៃន សននសទិ ី ពេ្រគះិ នេយបយ្របជជនចន ិ (CPPCC) 

ែដលជ ថ ប័ននេយបយដ៏សំខន់ ែដលផល់ដបូនម នំ ដលរ់ ភបលិ ចន អំពិ េីគលនេយបយជត។ិ319 
 
ជករសេងខប សមបទនសមុ្រទ បក ុ C របស់្របេទសកមពជ េមលុ ី េទ ្រតវបនកន់កបេ់ យ្រកមហុ៊នមយួ ែដលគម នបទពេ ធន៍ិ កនង
មក ជមយួករែសងរុករកេ្របង នងិឧសម័ន េហយីែដលមនិបេញចញឲយដងឹអំពីករវនេយគិ ិ េនកនងុ ្របេទសកមពជ េនុ កនងុ របយករណ៍
្របចឆំន រំបស់ េទ។ ចំេពះ Global Witness មនិចបស់ ស់េ ះ ថេហតុអីបនជ្រកមហុ៊នេនះ្រតវបន្របគល់សមបទន ឬថ េតី
្រកមហុ៊នេនះនងឹផល់មុខជនញំ អីេនះេឡយ។ី  
 
បក ុ D 
សទធិ ិែសងរុករកេ្របងេនកនងុ បក ុ D ៃន្របេទសកមពជ ្របែហលុ ជសមបទនដ៏ខះតមភពបំផុត។ មនេសចកី យករណ៍ េនកនងុ ឯក រ
រ ភបល េហយិ ី នងិ្របព័នធផ ពផ យែខមរ ថបកុ ជកមមសទធ ិ ិ ១០០ ភគរយ របស់្រកមហុ៊នចុះេឈម ះេនសងបុរ េឈម ះ ិ ី China 

Petrotech [ឆយ  េប៉្រតតកិ]320 ែដលជអតតី្រកមហុ៊នកមមវធីិកុំពយទ័រ ែដលូ មនមុខជនញំ បេងកីតកមមវធីិែសងរុករកេ្របង ស្រមប់

អតថជន មនិ ិ រមួទងំ្រកមហុ៊នេ្របងកតរដធំៗ របស់្របេទសចន។ិ
321 ក៏ប៉ុែនេនេពលែដល Global Witness ពនតយិ ិ ភស ង េមលុ ី េទ 

មន្រកមឯេទ តៗពក់ព័នធផងែដរ។ េមលីេទ ឆយ  េប៉្រតតក មនិ ិ ែមនជ្រកមហុ៊ន្របតិបតករិ កនង បក ុ ុ D ែតមយួប៉ុេ ះេទ គឺ
បនទញិែផនកៃន្រកមហុ៊នមយួ ែដលកនស់ទធិ ិ្របតបតករ េនិ ិ កនងុ បកុ េនះវញ។ ិ ឆយ  េប៉្រតតក បនិ ផស់បរូ េឈម ះ េទជ Mirach 
Energy [ថមពល ម ៉ចី ] េនកនងុ ឆន  ំ២០០៨។ 
 
មតំបន់ប ញអុនធណិ ឺ ិ តរបស់្រកមហុ៊ន ឆយ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច បនី ឲយដងឹថ PSC ស្រមប់បក ុ D របស់្របេទស

កមពជ ្រតវុ បន្របគល់េទ្រកមហុ៊នមយួដចុ៏ះេឈម ះកនងុ ្របេទសកមពជ េឈម ះុ ថ China Zhen Rong Cambodia Energy [ថមពល 

ឆយ  េចន រ ៉ុង] (CZRCE)322 េនកនងុ ែខេម  ឆន  ំ២០០៦។ មលកខខណៃន PSC ្រកមហុ៊ន CZRCE មនសទធិ ិែសងរុករកេ្របង

ផច់មុខ េនកនងុ បក ុ D ស្រមប់រយៈេពល្របពំរីឆន  ំេហយីសទធិ ិផលតិេ្របង ស្រមប់រយៈេពល ៣០ ឆន ។ំ323 េនះមនន័យថ មចបប់ 
សទធិ ិេដមបី ែីសងរុករកេ្របងេនកនងុ បក ុ D សថតិ េនកនងុ ៃដរបស់ CZRCE មនិែមន ឆយ  េប្៉រតតកិ/ថមពល ម ៉ចី េទ។ 
 
េនកនងុ ែខេម  ឆន  ំ២០០៦ ឆយ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច បនី ្របកសថ បនចុះកចច្រពមេ្រព ងិ េស កមម លេ្របងកត
បរេទសមយួ ជមយួ្រកមហុ៊ន CZRCE។ មលកខខណៃនកចច្រពមេ្រព ងិ េស កមមេនះ ឆយ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច ្រតវី ផល់
េស កមម្របកឹ ែផនកបេចចកេទស នងិ្រគប់្រគងគេ្រមង ស្រមប្់របតបតករិ ិ អភវឌ ន៍ នងិ ិ ផលតិេ្របង ៃនគេ្រមងេ្របងកតសមុ្រទរបស់ 

CZRCE េនកនងុ ្របេទសកមពជ។ុ
324 បីែខេ្រកយមក េនៃថងទ ី ២៦ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៦ ឆយ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច បនី ទញិ

ភគហុ៊ន ៤៨ ភគរយ ៃនCZRCE ែដលេធីឲយេគជអនកកនច់ំែណកហុ៊នេ្រចនីជងេគេនកនងុ ្រកមហុ៊នេនះ។
325 េគបនបង់្របក់ 

US$៥,៨ ន ស្រមបច់ំែណកហុ៊នេនះ។ មលកខខណៃនកចច្រពិ មេ្រព ងេនះ េនេពលករទញិេនះជករេ្រសច ឆយ  េប៉្រតតកិ

/ថមពល ម ៉ច កយី ជ្រកមហុ៊ន្របតបតិ ិផចមុ់ខ ៃនបក ុ D។326 
 
ករទញ ិ CZRCE េ យ ឆយ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច បនី េធីឲយទផ រី ហុ៊នសងបុរិ មីនសំណួរ េហយីេគបនសុឲំយឆយ  

េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច បញជ ក់ី ្របប់ថ CZRCE េធីអីខះ េហយីមនតៃមអ។ី
327 ្រកមហុ៊នបនេឆយី តបថ CZRCE “្រតវបនេរ បចំ

េនកនងុ ្របេទសកមពជ េដមបុ ី កីន់កចច្រពមេ្រព ងិ ែចកចយផលតកមមិ លេ្របង នងិឧសម័ន េ ថ PSC បក ុ D ែដលបន្របគលេ់ យ



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជុ ” េហយីបនេពលបែនថមថ “តៃម្រទពយសកមមសុទធ ៃន CZRCE េនៃថងទ ី ៣០ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៦ គឺជ 

US$៥.០០០។”328 នយយិ មយង៉េទ ត CNPA បនចុះហតថេលខ PSC មយួ ជមយួ្រកមហុ៊នែដលគម នបទពេ ធន៍ិ ជកែ់សង កនងុ ករ
ែសងរុករកេ្របង ឬឧសម័នេទ េហយ ី – ជមយួតៃម្រទពយសកមមសុទធែត US$៥.០០០ ប៉ុេ ះ – គម នសមតថភពហរញញវតថិ ុចបស់ េដមបី ី
ែសងរុករក ឬេធី ជវកមមី េ្របង ឬឧសម័នេឡយ។ី  
 
េ យ រ្រកមហុ៊ន CZRCE មនិមនេឈម ះលបេីទ Global Witness បនពយយមែសងរកព័ត៌មនបែនថម អពីំ្រកមហុ៊ន នងិមច ស់
កមមសទធិ ិរបស់ ។ ឯក រចុះេឈម ះ្រកមហុ៊ន ែដល Global Witness ទទលួបន បងញថ CZRCE ្រតវបនចុះេឈម ះ ជមយួនងឹ

្រកសួងពណជជកមម េនិ ៃថងទ ី ៧ ែខេម  ឆន  ំ២០០៦ េ យមននយកេឈម ះេ ក សយង េ  ហុ៊យ។ុ
329 

 
េនជតិទីបញចបៃ់នឆន  ំ២០០៨ អនកេសុបី អេងកត Global Witness បនេទដល់ សយ នេនកនងុ ទី្រកងភនំេពញ ែដល CZRCE បនចុះ
េឈម ះេនះ។ េនឯ សយ នេនះ គម ន្រកមហុ៊ន មនេឈម ះេនះេឡយ។ី  
 
Global Witness ក៏បន្រ វ្រជវអំពីកំណតេ់ហតុកមមសទធិ រិបស់ CZRCE។ ឆយ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច បនី ឲយដងឹថ េនកនងុ
ែខកកក  ឆន  ំ២០០៦ បនទញិចំែណកហុ៊ន ៤៨ ភគរយ ៃន CZRCE ព្ីរកមហុ៊នចុះេឈម ះេន ្របេទសកមពជ េឈម ះុ ថ Power 

Unicorn Investments Limited [ករវនេយគ េផវរ យូនឃន ់ចំកត់ិ ិ ី័ ]។330 ករលក់ចំែណកហុ៊នេនះ បនបនថយកមមសទធិ ចិំែណកហុ៊ន

របស់ េផវរ យូនឃន់ េន័ ី កនងុ ្រកមហុ៊ន CZRCE េទជ ២៧ ភគរយ។331 ករេសុបី សួរេ យ Global Witness មនិបនផល់ព័ត៌មន
បែនថម អំពសីកមមភពៃន្រកមហុ៊នករវនេយគ េផវរ យូនឃន់ ឬិ ិ ី័ មច ស់ទទលួ្របេយជនរ៍បស់ េឡយ។ី  
 
េសចកី្របកស រព័ត៌មន េ យឆយ  េប៉្រតតក អះិ ងថ េ្រកយពីករទញិចំែណកហុ៊ន ៤៨ ភគរយេនកនង ុ CZRCE េ យ 

ឆយ  េប៉្រតតកិេនកនងុ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៦ ្រកមហុ៊នមយួេឈម ះថ China Finance Fund [មូលនធិិហរញញវតថិ ុចនិ]332 កន់ ៥ 
ភគរយ ៃន CZRCE េហយី្រកមហុ៊នមយួេទ ត េឈម ះ Guangdong Zhen Rong Energy Company Limited [្រកមហុ៊ន ថមពល 

កងំដុង េចន រ ៉ងុ ចំកត]់ កន់ ២០ ភគរយ។333 មូលនធិិហរញញវតថិ ុចន គិ ឺជ្រកមហុ៊នចុះេឈម ះេនហុងកុង េ យមននយកមយួរូប

េឈម ះេ ក លុត ទម េឆង ែដលិ ផលេ់ស កមមហរញញវតថ េទិ ុ អតថជនិ ិ ចនិអនមក។ិ
334 ថមពល កងំដុង េចន រ ៉ងុ គឺជ្រកមហុ៊ន ខ 

ៃន្រកមហុ៊ន Zhuhai Zhen Rong Limited Company [ជូៃហ េចន រ ៉ុង ចំកត]់ ែដលជែផនកមយួេន Zhen Rong Group [្រកម េចន 
រ ៉ុង]។ ្រកម េចន រ ៉ុង ្រតវបនេគ យករណ៍ថសថតិ កនងុ ចំេ ម្រកមហុ៊នរបស់រដចនិដ៏ធំជងេគទងំ្រប្ំរកមហុ៊ន ែដលមន ជញ ប័ណនំ

ចូលេ្របងកតេឆ។335 
 
េនកនងុ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧ CZRCE បនផស់បរូ េឈម ះេទជ China Petrotech Holdings Limited (Cambodia) Co [្រកមហុ៊ន

កន់្រទពយ ឆយ  េប៉្រតតក ចំកត់ ិ (កមពជុ )] – ឬ CPHL កមពជ។ុ
336 

 
េ្រកយពីករខងួែសងរុករកេ្របង េនកនងុ ឆន  ំ២០០៧ ឆយ  េប៉្រតតក បនិ ្របកសថ បក ុ D ចផទកុ េ្របងែដល ចដក្រសង់បន 

ចំននួ ២២,៦ នធុង ឬ ឧសម័នចំននួ ៤៩៦,២ ពន់ នហតីគប។ី
337 េទះជបនអះ ងែបបេនះក៏េ យ ក៏្រកមហុ៊នេនះមន

សំ ងមនិសូវល កនងុ រយៈេពលពរីបីឆន កំនងមកេនះ។ នយកបីរូបបន ែលងតំែណង រ ងែខមន ឆន  ំី ២០០៧ នង ែខិ កុមភៈ ឆន  ំ

២០០៨។338 ភគហុ៊នៃន្រកមហុ៊ន បនបតត់ៃម ៩០ ភគរយ ៃនតៃមេដម ងំី ពីែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧។
339 េនកនងុ ែខេម  ឆន  ំ

២០០៧ ្រកមហុ៊ន្រតតពនតយិ ិ បញជ ីឯក ជយKPMG340 បន្របកសថ មនិ ចផល់មតិអំពីគណនីរបស្់រកមហុ៊នេនះបនេទ េ យ រ
រកភស ងុ អំពីេស កមម នងិអតថជនិ ិ មយួចំននួ ែដលបន យ ក់កនងុ របយករណ៍ហរញញវតថិ ុរបស្់រកមហុ៊នមនិេឃញីេទ។ េសចកី
ែថងងរបស់ KPMG បនអះ ងថ  “មនិ ចទទលួភស ងុ ពនតយិ ិ ្រគប្់រគន់ េដមបី ជីមូល នៃនករផល់មតិពនតយិ ិ គណនបីនេទ។” 

341 KPMG បនដកថយេចញ េនជតិទីបញចបៃ់នឆន  ំ២០០៧ េហយី្រកមហុ៊ន LTC and Associates [LTC នងិសហករ]ី បនទទលួ

ករងរជបនពីេគ។
342 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

 
ដូេចនះ សទធិ ិស្រមប់បក ុ D សថតិកនងុ ៃដៃន្រកមហុ៊នេស កមមកមមវធីិកុំពយទ័រូ រកេ្របងពីសងបុរិ មីយួ េហយីនងិ្រកមហុ៊ន ថកំបងំ៌ មយួ ចុះ
េឈម ះកនងុ ្របេទសកមពជ ែដលុ េរ បចំេឡងីេដមបី កីន់សមបទន េហយីែដលមយួភគៃន្រកមហុ៊នេនះ កន់េ យ្រកមហុ៊ន ថកបំងំ៌

មយួេទ ត ្រកមហុ៊នវនេយគិ ិ ចនិមយួ េហយីនងិ្រកមហុ៊នរដចនិនចូំលេ្របងកតេឆមយួ។ 
 
Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ្រកមហុ៊នទងំអសេ់នះ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំឲយេគផល់ករអធបបយ ប៉ុែនិ េន
េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ េយងីមនិបនទទលួករេឆយី តបអីេទ។ 
 
បក ុ E 
េនកនងុ ឆន  ំ២០០៦ ្រកមហុ៊នេ្របងឥណេណសុ ូ ី PT Medco Energi Internasional [ថមពល PT មុដកូ អនរជតិ ិ] (មុដកូិ ) បន

ទទលួចំែណក ៩០ ភគរយេនកនងុ បក ុ E េហយី្រកមហុ៊ន JHL Petroleum [េ្របងកត JHL]343 បនទទលួ ១០ ភគរយ។344 េនកនងុ
ឆន  ំ២០០៧ មុដកូ បនិ លក់ ៣១ ភគរយ ៃនចំែណក  េទ្រកមហុ៊នមយួ េឈម ះ Kuwait Energy [ថមពល គូែវត៉]។345 េ្រកយមក

េទ ត េនកនងុ ឆន ដំែដលេនះ ្រកមហុ៊នស៊ុយែអត Lundin Petroleum [េ្របងកត លូនឌនិ]346 បនទញិចំែណក ៣៤ ភគរយ ៃនបកុ
េនះ ពី្រកមទងំប ី – គ មុដកូ េ្របងឺ ិ កតJHL នងិថមពល គូែវត។៉  
 
ដូេចនះ សពៃថងេនះ សមបទន បក ុ E របស្់របេទសកមពជ ្រតវុ បនែចកគន  ដូចតេទេនះ៖ 
មុដកូ ិ (្រកមហុ៊នកន់ PSC)   - ៤១,៣ ភគរយ 
ថមពល គូែវត ៉    - ២០,៦ ភគរយ 
េ្របងកត JHL    - ៤,១ ភគរយ 
េ្របងកត លូនឌនិ   - ៣៤ ភគរយ 
 
Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ្រកមហុ៊នទងំបនួ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សីួរអំពីលកខណៈៃនករពក់ព័នធរបស់  េន
កនងុ បក ុ E។ មនែត្រកមហុ៊ន លូនឌនិែតមយួ ែដលបនេឆយី តប។ ្រកមហុ៊នេនះបនែណន ំGlobal Witness ឲយេមលីតំបន់ប ញ
អុនធណតិ ឺ ិ របស់េគ េដមបី រីកព័ត៌មនបែនថម េហយីបនែថងថ៖ 
 
“ មបនែថងេនកនងុ េសចក្ីរបកស រព័ត៌មនរបស់េយង ចុះី ៃថងទ ី ២៩ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៧ ែដលមនេនកនងុ តំបន់ប ញ
អុនធណតិ ឺ ិ របស់េយង េ្របងកត លូនឌន បនី ិ ទញិចំែណកមនិ្របតបត ិ ិ ៣៤ រយ េនកនងុ សមបទនសមុ្រទកមពជ បក ុ ុ E ពី្រកមហុ៊ន 
េ្របងកតអនរជត មុដកូ ចំកត់ ថមពល គូែវត នង េ្របងកត ិ ិ ិ៉ JHL។” 
 
“េ្រកយពីករទញិចំែណកសមបទនេនះ ្រកមហុ៊នេ្របងកត លូនឌន បនិ ចូលរមួជភគីកនងុ កចច្រពមេ្រព ងិ េ្របងកត ស្រមប់បក ុ E 
ជមយួ្រកមហុ៊ន មុដកូ ិ KEC [ថមពលគូែវត៉] នងិេ្របងកត JHL ្រពមទងំ ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជ។ មុដកូ គុ ិ ឺជ ‘្រកមហុ៊ន
្របតបតិ ិ’ ៃនសមបទន បក ុ E…” 
 
“េនេពល្រកមហុ៊ន េ្របងកត លូនឌន ្រតវិ បនបេងកតី េឡង េយងី ី បនអនុម័តេគលករណ៍ែណនសំកមមភព េហយីបនបេងកតី ្រកប
ខណស្រមបក់រទទលួខុស្រតវរបស់្រកមហុ៊ន ស្រមបប់ញអភសមចរ ែដលិ ចេលចេឡង េនី កនងុ ករអនុវតសកមមភពរបស់
េយង។ី ” េគបនបែនថមថ “េទះបីេ្របងកត លូនឌន មនិ ិ បនរមួចំែណកជផវូ ករ េនកនងុ គេ្រមងជរុញំ តមភពឧស ហកមមដក្រសង ់

(EITI) ក៏េ យ ក៏េយងីគ្ំរទេគលករណ៍តមភព ែដល EITI េលកីសទយ។ួ ”347 
 
ក៏ប៉ុែន ្រកមហុ៊ន លូនឌន មនិ ិ បនេឆយី តបនងឹសំេណីរបស់ Global Witness េដមបី ្ីរបបច់ំននួទកឹ្របក់ ឬ្របក់រងន់ចុះហតថេលខ
ែដលបនបង់េទរ ភបលិ កមពជុ េឡយ។ី  
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មុដកូ លូនឌន នង ថមពល គូែវត សុទធិ ិ ិ ៉ ែតជ្រកមហុ៊នេ្របងកតដ៏លបេីឈម ះ ប៉ុែន េយងីមនិបនដងឹេ្រចនីប៉ុនម នអំពី្រកមហុ៊នេ្របងកត 
JHL េទ។ ករេសុបី អេងកតបែនថមេ យអនកេសុបី អេងកត Global Witness បនរកេឃញីព័ត៌មនែដលបន ក់នងឹទផ រី ហុ៊នហ ករ  
េនែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ េ យ មុដកូ ែដលិ បនែថងថ៖ 
 
“្រកមហុ៊នេ្របងកត JHL (JHL) ពី្របេទសប ម៉ គឺជ្រកមហុ៊នេ្របង នងិឧសម័ន ែដលជកមមសទធិ ិរបស្់រកមហុ៊នមយួចំននួ ែដល
្របតបតិ ិកនងុ ្របេទសឥណេណសុ េហយូ ី ី ែដលបនចូលរមួកនងុ សំេណីេ្របង នងិឧសម័នអនរជតិមយួចំននួ ែដលមនរមួទងំសំេណីទញិ

សមបទន បក ុ L (សមុ្រទ នងិដេគកី ) េហយីនង បក ិ ុ M (ដីេគក) ៃន្របេទស្រប៊យេណ។”348 
 
Global Witness ក៏បនទទលួសំេ ឯក រចុះេឈម ះ្រកមហុ៊ន ែដលបញជ ក់ពីប័ណេរ បច្ំរកមហុ៊ន JHL េនកនងុ ្របេទស ប ម៉ 
េនៃថងទ ី ២២ ែខមក  ឆន  ំ២០០៤។ ក៏ប៉ុែន Global Witness រកមនិេឃញីេទ នូវព័ត៌មនលំអតិបែនថម សពី េតី ី្រកមហុ៊នអីខះ ែដលជ

មច ស់ JHL។349 
 
ដូចជ្រកមហុ៊ន CZRCE េនកនង បក ុ ុ D ្រកមហុ៊ន JHL េមលីេទមនិមនបទពេ ធន៍ិ កនងមក កនងុ ករ្រគប់្រគងសមបទនេ្របងេឡយ។ ី
ដូេចនះ េហតុផលៃនករែចកចំែណកសមបទន េទ្រកមហុ៊នេនះ គឺមនិចបស់ ស់។ 
 
បកុ  F 
មនព័ត៌មនតចិ ស់ អំពកីរ្រគប់្រគងសមបទនសមុ្រទ បក ុ F របស្់របេទសកមពជុ េទ។ កប៏៉ុែន ឯក ររ ភបល នងិ ិ របយករណ៍

កែសត350 ផល់ព័ត៌មនថ ្របែហល្រកមហុ៊នែដលកន់សទធិ េិនះ គឺជ្រកមហុ៊នេ្របងរបសរ់ដចន េឈម ះ ិ Chinese National Offshore 

Oil Corp [្រកមហុ៊នេ្របងសមុ្រទជតិចនិ] (CNOOC)។351 ទភន ក់ងរី ព័ត៌មនចន សុន  អះិ ី ងថ CNOOC បនចុះកចច្រពមេ្រព ងិ
ស្រមប់ បក ុ F េនកនងុ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ េហយីបនសែមងចំ ប់ រមមណ៍េលកីរចុះកចច្រពមេ្រព ងិ មយួេទ ត ស្រមប់សមបទន

ដីេគក បក ុ XIII។ ក៏ប៉ុែន ករអះ ងេនះ មនិទនបនបញជ កេ់ទ។352 

 
 Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ CNOOC េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី េីសនឲីយេគបញជ ក់ថ េតពី័ត៌មនែដលបន
យករណ៍េនះពត ឬិ មនិពតិេទ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ CNOOC មនិបនេឆយី តបេទ។ 

 
បក ុ XII 
្រកមហុ៊នឥណេណសុ មុដកូ គូ ី ិ ជឺ្រកមហុ៊នកន់សទធិ ិភគេ្រចន ស្រមប់ី ករែសងរុករកេ្របង េនកនងុ បក ុ XII។ បកុ េនះ កំពុង្រតវបនសទង់

េ យ្រកមហុ៊នន័រែវស  េឈម ះ ៉ PGS ែដល្រតវបនេគេជ  ថជ្រកមហុ៊នទទលួេម៉ករបនរបស់ មុដកូ។ិ
353 

 
ភគីែដលវនេយគិ ិ ទុនស្រមប់ករែសងរុករកកនងុ បក ុ XII គ មុដកូ ែដលឺ ិ កន់ ៥២,៥ ភគរយ CNPA ែដលកន់ ៤០ ភគរយ េហយីនង ិ
េ្របងកត JHL ែដលកន់ ៧,៥ ភគរយ។354 (ស្រមប់ព័ត៌មនលំអតិបែនថមអំព្ីរកមហុ៊ន េ្របងកត JHL សូមេមលីែផនកមុន មន

ចំណងេជង ី បក ុ E)។ កចច្រពមេ្រព ងិ បីឆន េំនះ – ជមយួលទធភពបនកចច្រពមេ្រព ង ិ – ្រតវបនចុះេនៃថងទ ី ២៨ ែខកញញ  ឆន  ំ

២០០៧។355 
 
បក ុ X នង ិ XV 
្រកមហុ៊ន ATI Petroleum [េ្របងកត ATI] (ATIP)356 គឺជ្រកមហុ៊នែសងរុករកេ្របងកត។ មតំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់  បន

ឲយដងឹថ កំពុង្របតបតករិ ិ េនកនងុ ្របេទស កូតឌវរ េវ ត ម នងី ិ័ ទុយនសីុី។
357 ្រកមហុ៊នេនះក៏អះ ងថ បនយល់្រពមគន  ជមយួ

រ ភបលិ កមពជ េដមបុ ី ែីសងរុករកេ្របងដីេគក េនកនងុ បក ុ X នង ិ XV ែដលមនទី ងំេន មមត់សមុ្រទកមពជ េហយុ ី នងិែផនកខង
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ឦ នៃនបងឹទេន ប។ តំបនប់ ញអុនធណតិ ឺ ិ ៃន្រកមហុ៊នេនះ ែថងថ កចច្រពមេ្រព ងិ េនះនង ឹ “ជយួសងផ់វ មនទរេពទយ នងូ ី ិ
េរ ន េហយីេលកីសទយួ ក្រមតិជវភពី ៃន្របជជនកមពជ។ុ ” 358 

 
ក៏ប៉ុែន េនេពលេនះ មនិទន់ចបស់ សថ់ េត ី ATIP បនទទលួសទធិ ជិផវករ េដមបូ ី ែីសងរុករកេ្របង នងិឧសម័ន េនកនងុ បកុ ទងំេនះ ឬ
េទ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ព័ត៌មនអំព្ីរកមហុ៊នេនះ េហយីនងិសកមមភពែដល ចនងឹេកតីមនេឡងី មនិែដលផលឲ់យ
ធរណជនែខមរដងឹេឡយ។ី  

 
បកុ េផ ងៗេទ ត 
្រកមហុ៊នមយួេទ ត ែដលេមលីេទ បនទមទរធនធនដេគកី េនកនងុ ្របេទសកមពជ គុ ឺជ Guangdong Chenguan Enterprise 
Investment Group [្រកមសហ្រគសវនេយគ កងំដុង ឆនកន់ិ ិ ិ ]– គឺជ្រកមហុ៊នឯកជន ពីេខតកងំដុង ្របេទសចន។ របយករណ៍ិ
ព័ត៌មនវស័យិ ឧស ហកមម បនឲយដងឹថ កងំដុង ឆនកន់ បនិ ចុះកចច្រពមេ្រព ង េដមបិ ីី ែសងរុករកេ្របង នង ឧសម័ន េនិ កនងុ បកុ ដីេគក
បនួកែនង។ Global Witness មនិទន់បញជ កប់នេទ ថេតីេនះជករពតិ េហយីេបីពតិែមន េតីបកុ េនកែនង ខះ។ របយករណ៍
ព័ត៌មនេនះបនឲយដងឹថ ្រកមហុ៊នអះ ងថ បកុ នមយួៗ មនី តៃម US$១០ ន េហយី នងឹពចរិ េធីកចចិ សហករ ជមយួ្រកម
ហុ៊នេ្របង នងិឧសម័នរបសរ់ដចន េដមបិ ីី ែសងរុករកេនកនងុ បកុ ទងំេនះ។ របយករណ៍ដែដលអះ ងថ ្របធន្រកមហុ៊ន េ ក ចងំ 

កូហុ៊យ359 កជ៏្របធនៃនគណៈកមមករវនេយគិ ិ សហ្រគសចនិ-កមពជ។ុ
360 

 
មងេទ ត មនិចបសថ់ ្រកមហុ៊នអភវឌ ន៍ិ អចលន្រទពយ ចផល់សមតថភពែសងរុករកេ្របង នងិឧសម័នអ កនងី ុ ករអភវឌិ នស៍មបទនដី
េគកបនេឡយ។ី  
 
្របករ់ងនចុ់ះហតថេលខកនងុ ្របេទសកមពជ ុ – អនក ចុះហតថេលខ អនកេនះទទលួ្របករ់ងន់ 
 
“អនក ចុះហតថេលខ អនកេនះទទលួ្របក់រងន់។” 
ករអធបបយិ អំពីលកខណៈ ៃន្របក់រងនចុ់ះហតថេលខកនងុ ្របេទសកមពុជ េ យ្របភពមយួរូប ែដលជតិសនទធិ នងឹ្របតបតករិ ិ របស់

ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជ។ុ
361 

 
្របក់រងនចុ់ះហតថេលខ គជឺករបង់្របកទុ់កជមុន ែតមយួដង ែដលបង់េ យ្រកមហុ៊នេ្របង េទរ ភបលិ មយួ េដមបី ទីទលួសទធិ ិ
ែសងរុករក ឬេធី ជវកី មមេ្របង េហយីបនកយជេរ ងធមម  េនកនងុ វស័យិ ឧស ហកមមេនះ េនែផនកជេ្រចនីៃនពភពេ ក។ ចំននួិ ៃន
្របក់រងន់ ចមនតៃមៃថែមនែទន សំ ងេលីចំ ប់ រមមណ៍ៃន្រកមហុ៊ននន េនកនងុ តំបន់សមបទន។ ឧទហរណ៍ ្រកមហុ៊ន BP 
បនបង់្របករ់ងន់ចុះហតថេលខ េទរ ភបលិ អងេ គ  ជ់ ចំននួUS$១១១.៦៨៩.០០០ េដមបី ទីទលួសទធិ ិេលសីមបទនេ្របងកត 

បក ុ ៣១ េនកនងុ ឆន  ំ១៩៩៩។
362 

 

្របភព្រកមហុ៊នេ្របង នងិរ ភបល បនិ ទទលួ គ លជ់ទូេទ ថ្របក់រងន់ចុះហតថេលខ ្រតវបនបង់ឲយCNPA។363 ឯក រ

រ ភបលិ បញជ ក់ថ រងនចុ់ះហតថេលខ្រតវបនទមទរជធមម  េហយីថ  ‘ ចចរចបន’។364 េទះបីចំននួ្របក់ គឺតច េបិ េី្រប ប
េធ បនងឹ្របេទសអងេ គ់ េនះក៏េ យ ប៉ុែនស្រមប្់របេទសកមពជ ចំននួុ ្របក់េនះ េនែតមនតៃមៃថ។ កប៏៉ុែន ដូចជព័ត៌មនអំពី
ករែចករែំលកសមបទនែដរ ព័ត៌មនអំពីករបង់្របក់រងនចុ់ះហតថេលខ គឺក្រមមន ស់។ 
 
្រកមហុ៊នមយួ ែដលមនតមភព េនកនងុ ទំនក់ទំនងជមយួ CNPA គឺជ្រកមហុ៊នេ្របងឥណេណសុ ថមពល ូ ី PT មុដកូ អនរជត ិ ិ
(មុដកូិ ) ែដលនបចចុបបននេនះកន់ ៤១,៣ ភគរយ ៃនសមបទនសមុ្រទបក ុ E របស្់របេទសកមពជ េហយុ ី នង ិ ៥២,៥ ភគរយ ៃន

សមបទនដីេគក បក ុ XII របស់្របេទសកមពជ។ុ
365 

 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

េនៃថងទ ី ១ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ មុដកូ បនិ ្របកសេនកនងុ តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់  ថ បនទទលួសទធិ ិែសងរុករក េនកនង បក ុ ុ
E េនកនងុ សមុ្រទកមពជ។ េនុ កនងុ េសចកែីថងដែដលេនះ មុដកូ បនិ ែថងថ េគបនបង់្របក់ US$៤,៥ ន ជ ‘មូលនធិគិេ្រមង
អភវឌ ន៍ិ សងគម’ េទ្រពះ ជ ច្រកកមពជ។ុ

366 
 
េនៃថងទ ី ២៨ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧ មុដកូ បនិ ្របកសមងេទ ត ថ បនទទលួសមបទនមយួព ី CNPA – គឺបក ុ XII ជតំបន់ដីេគក

ជប់នងឹបងឹទេន ប។367 មរបយករណ៍្របចឆំន រំបស់ មុដកូ ្របក់ិ រងនចុ់ះហតថេលខ ែដលបនបង់ស្រមបស់មបទនេនះ គ ឺ
US$៣ ន។368 
 
Global Witness បនែឆកេឆរបញជ ក់ករបង់្របក់េនះ េ យឯក រ ‘Tableau des Opérations Financières de l'Etat’ (TOFE) 

របស់្រកសួងេសដកចច នងិ ិ ហរញញវតថ ែដលិ ុ ផល់ព័ត៌មនអំពី្របកច់ំណូល្របចឆំន  ំៃនរដកមពជ។ុ
369 លទធផលគឺគរួឲយបរមភែមន។ េនកនងុ ឆន  ំ

២០០៦ ្រកសួងេនះបនអះ ងថ ទទលួផលចំណូលមនិែមនពនធ រ US$១៩.៣០០ ពធីនធនេ្របង នងិឧសម័ន។ េនកនងុ ឆន  ំ
២០០៧ ឯក រេនះែចងថ រដទទលួ US$២២.០០០។ េនកនងុ ្រគដែដលេនះ មុដកូ អះិ ងថ បនបង់្របក់ US$៧,៥ ន ជ

ៃថេផ ងៗ នងិ្របក់រងន់ េទរ ភបលិ កមពជ។ុ
370 េបី្របកេ់នះមនេនកែនងេផ ង េនកនងុ ង TOFE េនះ មនិចបសថ់កែនង

េទ។ េនះេធីឲយមនសំណួរថ េតកីរបង់្របក់របស់ មុដកូ បនិ េទ ។ Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ មុដកូ េនិ កនងុ ែខ
តុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី េីសនសុីំឲយ្រកមហុ៊នបញជ ក់ថ បនបង់្របក់េទអនក ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ្រកមហុ៊នមនិបន
េឆយតបី េទ។ 
 
មនេសចកី យករណ៍អះ ងថ ្រកមហុ៊នដៃទេទ ត្រតវបនេសន េដមបី ីី បង់្របក់េ្រកចបប់ េដមបី ទីទលួសទធិ ិែសងរុករកេនកនងុ
សមបទន។ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៥ ្រកមហុ៊ន Indocan Resources Inc.[ធនធន ឥណកនូ ] េនទី្រកង ន់គូវរ ្របេទស៉ ័

ក  បន្របកសថ បន ក់ពកយជមយួរ ភបលិ កមពជ សុំុ សទធិ ិែសងរុករក េនកនងុ តំបន់ដីេគក នងិសមុ្រទ។371 ្រកមហុ៊ន
េនះ មនិែដលបញចប់ដេណរកំ ី រ ក់ពកយសុំែសងរុករកេទ េហយីេនេពលកែសត Bangkok Post បនសមភ ស្របធន្រកមហុ៊ន 
Jeffrey Bruhjell [េច ហ ្របចលី ិ ] មយួឆន េំ្រកយ េ កមន្រប សនថ៍ ឥណកន បនូ បុនិ ប៉ងទទលួ ជញ ប័ណពរ ប៉ុែនី ្រតវបន
្របប់ថ អនកមនតំែណងខពស់ េនកនងុ រ ភបលិ កមពជុ ទមទរ “្របកច់ំននួេ្រចនី ស់ ជ្របក់សំណូក។” គត់បនបែនថមពកយថ 

្រកមហុ៊នេ ក “្រតវបនេសនីឲយបង់្របក់ចំននួេ្រចនី ស់ ស្រមប់ ជញ ប័ណែដលមនិែដលេឃញីេឡយ។ី ”372 
 
Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទ្រគប់្រកមហុ៊ន ែដល្រតវបនេជ ថ ទទលួបកុ សមបទនែសងរុករក េនកនងុ ្របេទសកមពជ េដមបុ ី ី
សួរថ េតពីកួេគមនបង់្របករ់ងន់ចុះហតថេលខឬេទ េហយីេបីមន េតបីង់េ្រចនីប៉ុ  េហយីបង់េទអនក ? េនេពលេបះពុមព
របយករណ៍េនះ មនិមន្រកមហុ៊ន េឆីយតបេទ។ 
 
ករែសងរកុរកេនេលដីេីគក េនកនងុ េខតបតដ់បង នងំ ិ េពធ ត ់
ចំ ប់ រមមណ៍ភគេ្រចន េលី ីករែសងរុករកេ្របង នងិឧសម័ន េនកនងុ ្របេទសកមពជ គុ េឺផតេលីបកុ សមុ្រទ ប៉ុែនករែសងរុករកេលដីី
េគក កប៏នចប់េផមី ជុវញំ ិ ងទេន ប – គឺជតំបន់យ៉ងធំេធងជុវញំ ិ បងឹទេន ប ែដលជែផនកមយួៃនបកុ ដីេគក្របពំរីកែនង គ ឺ
េលខ XI េទ XVII។373 ករសទងដ់ីេនកនងុ ឆន  ំ១៩៩៦ េ យ Japanese National Oil Corporation [្រកមហុ៊នេ្របងកតជតជិប៉ុន] 
បងញតំបនែ់ដល ចមនេ្របង នងិឧសម័ន េនខងតបង នងូ ិ ខងលច ៃនិ បងឹទេន ប ប៉ុែន្រតវមនេតសតប៍ែនថមេទ ត េដមបី កីំណត់ថ 

េតីមនអីខះេនពីេ្រកមបងឹធំ នងិ លែ្រសរបស់្របេទសកមពជ។ុ
374 

 
បងឹទេន ប គជឺលកខណៈធមមជតិដ៏សំខនប់ំផុតមយួ របស្់របេទសកមពជុ  េបីនយយិ អំពីេស បរ ថ ន នងិ ិ ជវភព ែដលី បងឹេនះផល់។ 
បងឹេនះគឺជបងឹទកឹ បដ៏ធំជងេគ េនកនងុ ភូមភគិ សុ េគនយ ៍េហយី ី ្រតវបនែញកេចញជឋបនយីជវមណលី មយួ េ យ 

UNESCO375 េហយី្រតវបនេលកីេឈម ះ ស្រមប់ ថ នភពជេបតកភណិ ពភពេ ក។ិ
376 

 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

េទះបីតំបន់េនះ្រតវបនករពរ េ យ ជ្រកតយឹ សីពីករបេងកត នងី ិ ករ្រគប្់រគងឋបនយីជវមណលី បងឹទេន បក៏េ យ377 ប៉ុែនតំបន់ដ៏

សំខន់ខងលកខណៈជវៈចំរុះី េនះ ្រតវបនគំ មកំែហងេ យក បងកេឡងីេ យមនុស  ជេ្រចនីក ។ បញ្របជជនរសេ់នេ្រចនីេពក 

គឺជបញធងន់ េ យ្របជជន្របមណ ១,២ ននក់ រសេ់នេលដីីទំនបទកឹជន់
378 េហយីមនអ្រ ភព្រកី្រកខពស់បំផុត េនកនងុ

្របេទសកមពជ មុ ព័ត៌មនរបស់អងគករAsian Development Bank [ធនគរអភវឌ ន៍ិ សុី]។
379 ករចុះដុន បៃន្របព័នធបរ ិ ថ នៃន

ទេន ប ចបេ់ផមី ជក់ែសងេហយ៖ គុណភពី ដ នងី ិ ទកឹបនចុះ េហយីមនករភ័យខចថ ចំននួ្រតីេនកនងុ បងឹកំពុងចុះែដរ។
380 

លទធផលៃនករចុះដុន បេនះ ចបេងកតី បញសនសុខិ រពសេពញ្របេទសកមពជ េ យុ រ្រតចីំននួ ២៣០.០០០ េ ន ែដល
េន ទបនពីបងឹទេន ប ល់ឆន  ំផល្់របមណជ ៤០ – ៧០ ភគរយ ៃនជតិ្របេតអុនី ែដល្របជ សបរេភគិ កនងុ មយួឆន  ំេហយីជ

្របភពៃន រ នងិជវភពី ដ៏ចបំច់ ស្រមប្់របជ សកមពជ ្របមណុ ពរី ននក់។381 
 
េទះជមនកងល់អំពីេហតុប៉ះពល់ដលប់រ ថ និ ក៏េ យ ករ៏ ភបលិ កមពជុ បនចប់េផមី ែចក ជញ ប័ណែសងរុករកេ្របង េនកនងុ ង
ទេន ប់។ 
 
េនកនងុ េដមីឆន  ំ២០០៨ ្រកមហុ៊នន័រែវស  េស កមម៉ េ្របងកត ជយ៉ូ ី (PGS) បនេធីេតសតស៍ទង ់ 2D េន មផវូ ថនល់ េនកនងុ េខតបត់
ដបង នងំ ិ េពធ ត់។ PGS បនេធីករកនងុ នមជ្រកមហុ៊នទទលួេម៉ករបនពី្រកមហុ៊នឥណេណសុ ថមពល ូ ី PT មុដកូ អនរជត ិ ិ
(មុដកូិ ) ែដល ដូចបនពនយលខ់ងេល គី ជឺ្រកមហុ៊នកនច់ំែណកសទធិ ែិសងរុករកេ្រចនីជងេគ ស្រមបប់ក ុ XII។ 
 
មព័ត៌មនែដល Global Witness ទទលួបន ករសទង់ដីេនកនងុ េខតបតដ់បង នងំ ិ េពធ ត់ បនេធេីឡងីេនកនងុ ្រសកបណន់ 

សែងក េមងឫស  គស់ី ្រកឡ េហយីនងិនងឹឃុពំរ េនី កនងុ ្រសក យដូនែកវ។382 ក៏ប៉ុែនេតសតរ៍ញជយួ ែផនដ ចី ព្រងកីវស័យិ ធំហសួពី
េនះេទេទ ត។ ករសទងដ់ីភគេ្រចន បនី េកតីេឡយីឆង យផុតពីបងឹទេន ប – ែដលសថតិ ចមង យ ៤០ គ.ម. ពីផវូ ជតិេលខ ៥ – ប៉ុែន

ម នី្រកមហុ៊ន PGS មយួរូប បនមន្រប សន៍ថ “បងឹក៏គរួឲយចប់ រមមណ៍ែដរ។”383 
េតសត៍សទងដ់ មនី ពក់ព័នធនូវែខ េភងី ្របែវង ៥ គ.ម. ែដលសនធងឹ េទ មដងផវូ ជតិេលខ ៥ េហយីនងិផវូ តូចជង ែដលែបកេចញពីផវូ
ជត។ ្រប ប់ិ ប់ដ៏តូច ្រតវបនស៊កចូលកនងុ ដ មី ចេនះ ១០—២០ ែម៉្រត។ េនេពលែខ  នងិ្រប ប់ ប់្រតវបនេរ បអស់េហយ ី
‘្រប បេ់គះ’ មយួែដលជប់គូថ នដកឹទំនញិតូចមយួេ្រគ ង បនេបកីបរេទមុខយ៉ងយត េហយឺ ី ឈបេ់ន្រគប់្រប ប់ ប់ េដមបី េីគះ

ដីេ យដុំែដកដ៏ធំ ង្រក ។384 វធិីដ៏មនេហតុប៉ះពល់តចិេនះ ផល់ទននន័យ ែដលិ ្របបថ់ េតីមនដណក់ំ េ្របងកតេនេ្រកមដ ឬី

េទ។ 
 
េទះបីមនិែដលមនករ្របកសលទធផលផវូ ករក៏េ យ មនកររេំភបីចតិកនងុ ចំេ មអនក្រសក េ យគតិថ កររកេឃញីេ្របងកត
យ៉ងេ្រចន ជតី ិ េកតីេឡងីេនតំបន់េនះ។ េមឃុមំយួរូប េនកនងុ េខតេពធ ត់ ែដលបនកំដរ្រកមអនរជត ែដលិ េធីេតសតស៍ទង់ដ ្រតវី
បនអនកតំ ង្រកមហុ៊នមយួរូប្របប់ថ នងឹមនករវនេយគ ិ ិ US$១ ពន់ ន េនកនងុ តំបន់េនះ រមួទងំផវូ ថម។ី

385 ម នេីនកនងុ តំបន់ 
ែដលបននយយិ ជមយួ Global Witness បន គមនច៍ំេពះកររកេឃញីេ្របងកត េ យគតិថ នងឹេធីឲយេ្របង ងេថកជង 
េហយីផលក់រងរស្រមប្់របជជន។ 
 
េទះបីរ ភបលិ ពក់ព័នធកនងុ ករស្រមលដល់សកមមភពែសងរុករក េនក្រមតិជត េខត ្រសក នងិ ិ ឃុកំេ៏ យ េមលីេទមនករពេ្រគះិ
តចិ ស់ ជមយួសហគមន៍។ អនក្រសកខះបរមភថ ករខងួ ចបងកកររញជយួ ែផនដ ី េហយីបនមកត ៉នងឹេមឃុ។ំ ពកួេគ្រតវបនលួង
េ ម្របប់ថ ធតុ វ ែដលយកេចញពីកនងុ ែផនដ នងី ឹ ្រតវបនបរូ េ យទក េហយឹ ី ថនងឹគម នេហតុប៉ះពល់ដលប់រ ថ និ េទ។ 
 
ដ ក់កលំ ៃនករេធីេតសតប៍នទ ប់មកេទ ត មនរមួករខងួចូលកនងុ ដ េហយី ី ម នីរ ភបលិ កមពជុ បនផល់ករអនុញញ តឲយ PGS បន
ករសទងរ់បស់េគ ចូលកនងុ លែ្រស េនេពលរដូវ្រចតកត់ចបេ់ហយ េនី កនងុ ចុងឆន  ំ២០០៨។

386 េនពក់ក លឆន  ំ២០០៨ មនិែដល



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

មនករពេ្រគះិ ជមយួអនកកនងុ សហគមន៍ អំពេីហតុករណ៍េនះេទ ប៉ុែនេមឃុមំយួរូប បនគតិថ នងឹមនេវទកិ ធរណៈេនេពល
មយួ កនងុ េពលអនគត។ 
 
េ យ រ្របព័នធបរ ថ និ ខះសថរភព ករិ បេងកតី េហ រចនសមពន័ធដ៏សមគុ ម ញ ែដល្រតវករេដមបី ដីកយក នងិដកឹជញជនូ េ្របង នងិឧសម័ន 
ចបងកេ្រគះថន ក់យ៉ងធងន់ ដល់ ងទេន ប។ ក៏ប៉ុែន េទះជ្រកមករពរបរ ថ និ មនករខល់ខយក៏េ យ ក៏រ ភបលិ េមលីេទ 

ទ ក់េសទរី កនងុ ករយកចតិទុក ក់នងឹេហតុប៉ះពល់ដលប់រ ថ ន។ិ
387 ម នទីទលួបនទកុ ែផនកដណក់ំ េ្របងទេន ប បនអះ ងថ 

រ ភបិល “នងឹបញជ ក់ថ គម នករបំពុលេទ” េនកនងុ ដេណរំ ី ករែសងរុករក។
388 

 
Global Witness បរមភថ CNPA មនិមនសមតថភព ឬបទពេ ធន៍ិ លមម េដមបី បីញជ កថ់ ករែសងរុករក នងិករេធី ជវកមមី េលីធន
ធនេ្របង ឬឧសម័ន េនកនងុ ងទេន បេនេពលអនគត ្របកបេ យសុវតថភព នងិ ិ ្របសទធភពិ ិ េនះេទ។ េនកនងុ ្របេទសដៃទេទ ត 
ដូចជ្របេទសនេហ រយ៉ លទធផលី ី ៃនករ្រគប់្រគងេ យអសមតថភព បននឲំយមនវបតិ ិធំ ដលប់រ ថ ន។ េ យិ រអភបលកចចិ ិ េលី
ឧស ហកមមេ្របងរបស់្របេទសកមពជ មនុ ភពទន់េខ យកនងមកេហយ បញី ៃនកចចករពរិ បរ ថ ន េនិ កនងុ តំបន់ែដលសំខន់ស្រមប់
សុខភព្របេទសជតិកមពជុ ទងំមូលែបបេនះ គឺ្រតវែតេ ះ្រ យជបនទ ន់។ 
 
ដូេចនះ ជករសេងខប ករលក់សមបទនេ្របង នងិឧសម័ន្របេទសកមពជ កំពុងុ ឈនេទមុខេពញទំហង េ យឹ ្រគប់សមបទនសមុ្រទទងំ
អស់ េហយីនងិសមបទនដីេគកមយួចំននួ ្រតវបនែចកឲយ្រកមហុ៊នេ្រសចេហយ។ កងល់ី របស់ Global Witness គឺថ េនកនងុ ្របេទស
មយួដ៏លបេីឈម ះ េ យ រករពុករលួយ មនព័ត៌មនតចិេពក អំពីអនក ែដលជមច សទ់ទលួ្របេយជនៃ៍ន្រកមហុ៊នខះ េហយីចំេពះ
្រកមហុ៊នមយួចំននួ មនិចបស់េ ះថ េត្ីរកមហុ៊នផលមុ់ខជនញ ឬំ សមតថភពអីខះ េដមបី ជីយួអភវឌ ន៍ិ ឧស ហកមមេ្របង នងិឧសម័ន
របស់្របេទសកមពជ ដុ ៏េនែតេកមងខច។ ដូចី ជវស័យិ ជវកមមី ែរែ៉ដរ មនេ្រគះថន ក់្រតង់ថ ករខះខតព័ត៌មនមូល នែបបេនះ េធីឲយធន
ធនសំខនរ់បស់្របេទសជតិស៊ូរងេ្រគះថន ក់ៃនករចបយ់កេ យបុគគល ស្រមប់្របេយជនផ៍ទ ល់ខន ជនសួួ ំ ្របេយជនជ៍ត។ិ 
 

ជពូកំ ទ ី ៤៖ ទយករបស់្របេទសកមពជ ុ – េតីេគេធីករេដមបី អីនក ? 

“អភបលកចចិ ិ លគឺជករចបំច់ ស្រមបក់រអភវឌ ន៍ិ ដ៏ស័យ្រទ្រទង។ េគលនេយបយ់ រងឹម ំ ថ ប័ន្របជធបេតយយិ ដ៏រងឹម ំែដលេឆយី
តបនងឹេសចក្ីរតវករៃន្របជជន េហយីនងិេហ រចនសមព័នធដ៏លេឡង គី ជឺមូល នៃនករលូត សេ់សដកចចិ បនបនទ ប់ ករកមច ត់
េចលភព្រកី្រក េហយីនងិករបេងកតីករងរ…ករ្របឆងំអំេពីពុករលួយ េនកនងុ ្រគប់ថន កក់្រមត គិ ឺជសកមមភពមន ទភព។ ករិ ពុក
រលួយគឺជឧបសគគដ៏ធំ ស់ េនកនងុ ករេ្របី្របស់ នងិែចករែំលកធនធនេ យ្របសទធភព េហយិ ិ ី បែងរធនធនេចញពីសកមមភព
ែដលចបំច់ ស្រមប់ករកមច ត់េចលភព្រកី្រក នងិករអភវឌ ន៍ិ េសដកចច េ យិ ស័យ្រទ្រទង។់” 
សំដីដក្រសងព់ីករ្រសបមតិគន េនទី្រកងម៉ុនេតេរ ៉េនកនងុ សននសទិ ី អនរជត សពិ ី កីរផលធ់នធនហរញញវតថិ ុស្រមប់ករអភវឌ ន៍ ែខិ មន ី
ឆន  ំ២០០២។389 

“រមួជមួយនងឹករផល់ជនួយ មនំ ភរកចចិ េដមបី បីញជ ក់ថ ជនួយំ េនះជួយដល់្របជជន។ … មនិ្រគប់្រគន់េទ 
ែដលពងឹែផកេលីជនួយំ បេចចកេទស ឬករអភវឌ ន៍ិ សមតថភព ឬែដលេ បញជ ក់ករេគរព មសនធសញញ  នងិ ិ
ពធករិ ី សទធមនុស  ិ ិ (េទះជ សំខន់បុ៉ ក៏េ យ)។ ចបប់ថម ឬី ថ ប័នបេងកតីថម ក៏ី មនិែមនជដេ ះំ ្រ យដ៏
កលេនះេទ ពេី្រពះរ ភបលិ េធ្ីរពេងយីកេនយីនងឹចបប់ ឬ េ យករេ្របីចបប់ខុសឆគង ែបរ េទបេ្រមី

្របេយជន៍ៃនបក ខនួ ឯងវញ។ិ " 
សំដីដក្រសងព់ីេសចកីែថង ឆន  ំ២០០៦ េទកន់្រកម្របកឹ សទធិ ិមនុស  េ យអនកតំ ងពេសសិ របសអ់គគេលខធករិ ស្រមប់សទធិ ិ
មនុស ្របច្ំរបេទសកមពជ េ ក យ៉ស ក យ។ុ
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្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

រេប បែដលជនយួំ អភវឌ ន៍ិ អនរជតិ្រតវបនផល់ឲយ កំពុងែតផស់បរ។ ឥូ ឡវូ េនះ មនករ្រសបមតិគន ជទូេទ េនថន កអ់នរជត ថិ
អភបលកចចិ ិ ល គឺជករចបំច់ ស្រមបក់រអភវឌ ន៍ិ ដ៏ស័យ្រទ្រទង េហយ់ ី ថករ្របឆងំអំេពីពុករលួយ េន្រគប់ថន ក់ក្រមតិទងំអស់ គឺ
ជកចចករិ ្រតវមន ទភព េដមបិ ីី បេងកនី ្របសទធិ ភិពៃនជនយួ។ េ យំ រទភន ក់ងរី ជនយួំ ភគេ្រចន ទងំី របស់រ ភបល នងិ ិ ពហុភគី
ផង ឥឡវូ េនះអះ ងថ ករបនថយភព្រក្ីរក នងិភពមនិេសមគីន  គឺជខម រឹ ៃនេគលបំណងរបស់ខនួ េនះ បញៃនអភបលកចច នងិ ិ ិ
អំេពីពុករលួយ គរួគបបជីមូល នៃនករអនុវត នងិករែចកចយ នូវជនយួំ អភវឌ ន៍។ិ

391 
 
ក៏ប៉ុែន សហគមន៍ទយកេនកនងុ ្របេទសកមពជ េមលុ ី េទ មនបនិ េ្រត មខន ឬួ ក៏មនករ ទ ក់េសទរ េដមបី ីី អនុវតេគលនេយបយេនះ។ 
ផទយុ េទវញ មនិ ករ ចគ់ន  រ ងករេបជញ ែដលបនេធីេឡងីេនថន ក់អនរជត នងិ ិ សកមមភពរបស់ទយករបស់្របេទសកមពជ េនុ ថន ក់
ជត។ សហគមន៍ិ ទយករបស្់របេទសកមពជុ ប ជយ័ជេទ ងទត់ កនងុ ករឲយរ ភបលិ ទទលួខុស្រតវ ចំេពះករបំពនយ៉ងជក់ែសង 
នូវករសនយរបស់ខន េដមបួ ី កីរពរសទធិ មិនុស របស់្របជជនកមពជ ្របឆងំុ អំេពីពុករលួយ េហយីេធីឲយ្របកដថ ដីធ នងី ិ ធនធន
ធមមជត ្រតវិ បនករពរ។។ 
 
“េនកនងុ ្រកបខណៃនកចចិ ្របងឹែ្របង ងសង់ជតិេឡងីវញ ជនយួិ ំ េសដកចចិ គរួែតផល់្របេយជន៍ដល់្រគបែ់ផនកៃនសងគមកមពជ ជុ ពេសសិ
អនកែដលខះធនធន េហយីជយួដល់្រគបថ់ន ក់ក្រមតិៃនសងគម។” 

ចំណុចទី ៤ ៃនេសចកី បកស សីពីដំេណ រករសមបទ និងករ ងសង់េឡងវញិ បេទសកមពជ ុ
របស់អងគករសហ បជជតិ ៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន ំ ១៩៩១។392 

េ យបនសនយឲយឧបតថមភដេណរំ ី ករសមបទ្របេទសកមពុជេ្រកយពីស ងគ ម ទយកអនរជតរិបស់្របេទសេនះ បនផល្់របមណ ៥០ 
ភគរយៃនថវកិ្របចឆំន រំបស់រ ភបល អស់ិ ជងមយួទសវត េហយ។ ជនយួី ំ េនះបនឈនដល់កំពូលេនកនងុ ឆន  ំ២០០៨ េ យមន

ករសនយផល់ជនយួំ ជត ិ US$១ពន់ ន។393 ្របក់េនះ ពតិជបនជយួេ្រចន កនងី ុ ករ ងសង់េហ រចនសមពន័ធរបស់្របេទសេឡងី
វញ េហយិ ី ផល់េស កមមចបំច់ ប៉ុែន្របសទធភពិ ិ របស់ មនក្រមត េ យ រិ អភបលកចចិ ិ មនិល នងិករពុករលួយ។ 

“ករែកទ្រមង មន់ ិ ែមនជពកយដ៏ ក់េឡយ។ី ”   
សំដីដក្រសងព់ីសនទរកថរបស់សេមច ហុ៊ន ែសន េទកន់ទយកអនរជតរិបស់្របេទសកមពជ េនុ កនងុ ឆន  ំ២០០៤ ២០០៥ នង ិ
២០០៧។394 
 
េនកនងុ ទសវត  ១៩៩០ ករែបរមុខេចញពអីភបលកចចិ ិ មនិល នងិអំេពីពុករលួយ ្រតវបនទយកេ ះ រ េ យ រមនេសចកី
្រតវករេដមបី បីញជ ក់ឲយមន ‘សថរភពិ ’។ សថរភពិ ជរុញំ ករអភវឌ ន៍ិ េសដកចច េហយិ ី ពហុភគនយមិ នងឹេកតីមកជបនបនទ ប់។395 
រយៈេពលដប់្របមំយួឆន កំនងមកេនះ បនបងញកំហុសៃនករគតិែបបេនះ។ លេ់ពលែដលសហគមនទ៍យក ក់ខនកនងុ ករសួរ
សំណួរដ៏ពបក នងិ ិ ្រប្រពតឹេ យសមេហតុសមផល ចំេពះករប ជយ័របស់របប្រគប់្រគង កនងុ ករេគរពពកយសនយរបស់ខន នងួ ិ
អភបលិ កចចិ លេនះ អនកែដល្រតវទទលួខុស្រតវ បនបេងកនី អំ ចនេយបយ ្រទពយសមបតិផទ ល់ខន េហយួ ី នងិេសរភពី ពីករទទលួ
េទសៃពរ។៍ លទធផលចុងេ្រកយ គឺថ្របជជនែខមរធមម  មនករលំបកកន់ែតេ្រចន កនងី ុ ករទមទរឲយរ ភបលិ ទទលួខុស្រតវ េហយី
ផល្របេយជនៃ៍នករអភវឌ ន៍ិ ្របេទសកមពជ េនុ ែតសថតិ កនងុ ៃដៃនមនុស ែតបនចិ បនចួ ប៉ុេ ះ។ 
 

្របអបទ់ ី១៣៖ បតខ់ន ួ – ចបប្់របឆងំអេំពីពុករលយួរបស្់របេទសកមពជុ  
ឧទហរណ៍ដ៏ជក់ែសងមយួ ៃនអសមតថភពរបស់ទយក េដមបី េី ះ្រ យបញៃនករមនិ្រពម ប់របសរ់ ភបល គិ ជឺចបប់្របឆងំ
អំេពីពុករលួយ ែដល្រតវបនរង់ចយ៉ំងយូរអែងង។ ចបបេ់នះ្រតវបន្រពងេឡងីេនកនងុ ឆន  ំ១៩៩៤ េហយី្រតវបនផកជេគលេ រ ង

ទយក នងិរ ភបល េនិ កនងុ ឆន  ំ២០០២
396 េហយីរ ភបលិ បនេជគជយ កនង័ ុ ករ កខ់នអនុម័តចបប់េនះ ល់ឆន  ំអសរ់យៈេពល 

១៤ ឆន កំនងមកេនះ េហយីេចតករយតឺយ៉វ កនងុ ករបេងកតី ចបប់្រពហមទណដ៏ទន់សម័យ ជមូលេហតុ។397 េទះជមន ក់ខនេរ ង



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

ល់ឆន  ំកនងុ ករឈនេទមុខជមយួចបបេ់នះកេ៏ យ ទយករបស់្របេទសកមពជ េនុ ែតបនផល់្របក់ េ យមនិ្រពមទមទរឲយករ
អនុម័តចបបេ់នះ ជលកខខណរផច់ករ ស្រមប់ករែចកថវក េ្រកិ ពីជនួំ យមនុស ធម៌េនះេឡយ។ី  
 
េនកនងុ ែខស  ឆន  ំី ២០០៨ អនកតំ ងរ ភបល ឯកិ ឧតម េខ វ កញញ រទធិ  បន្របកសថ ករែតងចបប្់រពង្របឆងំអំេពីពុករលួយ 
ែដលរងច់យ៉ំងយូរអែងងេហយ ្រតវី បនបញចប់ េហយីនងឹ្រតវបន្របគលេ់ទសភជត េនិ កនងុ រយៈេពលប៉ុនម នែខខងមុខ – ប៉ុែនលុះ
្រ ែតចបប្់រពហមទណ្រតវបនអនុម័តសន។ ចបប់ិ ្រពហមទណ្រពងេនះ កំពុង្រតវបនពនតយិ ិ េ យ្រកម្របកឹ រដម ន។ ក៏ី ប៉ុែន េនកនងុ ែខ

កញញ  ឆន  ំ២០០៨ មនែត ៤០ ម្រ  កនងុ ចំេ ម ៧០០ ម្រ  ្រតវបនពនតយិ ិ េ យ្រកម្របក ។ឹ
398 េទះជរ ភបលិ បនេធីករ

សនយជេ្រចន េនី កនងុ រយៈេពលដប់បនួឆន េំនះក៏េ យ កក៏រអនុម័តចបប់្របឆងំអំេពីពុករលួយ េនែតឆង យ ស់េទមុខ។ 
 

 
អនុមត័ ឬមនិអនុមត័? គេ្រមងជរញុំ តមភពឧស ហកមមដក្រសង ់(EITI)v 
កងះខត នូវករតបតរមួគន េ យទយក េដមបី េី ះ្រ យករពុករលួយថន ក់ខពស់ មរយៈលកខខណៃនករបរចច គិ ្របករ់បស់ទយក 
េនះ ចេមលីេឃញីជកែ់សង េនកនងុ រេប បែដលទយក្របឈមមុខនងឹអភបលកចចិ ិ េទេលីឧស ហកមមដក្រសង់របស្់របេទសកមពុជ។ 
េនកនងុ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៧ Global Witness បនេធីករ្របជុំជមយួសមជកិៃនសហគមនទ៍យក ែដលកនងុ ករ្របជុេំនះ េយងី្រតវ

បន្របបថ់ ករអនុម័ត EITI េ យរ ភបល គិ ឺជេគលេ ដ៏ផច់ករ េដមបី ទីទលួជនយួំ ថវកិផទ ល់។399 េនកនងុ ែខវចឆកិ ិ  ឆន  ំ២០០៧ 
Global Witness បនចូលរមួករ្របជុំមយួ ែដលកនងុ េនះ ទយកដែដលបនទទលួ រភពថ ត្រមវករេដមបី អីនុម័តEITI ្រតវបន

បនទន់េទជ ‘ករយល្់រពម េដមបី គីតិពចរិ អំពីករអនុម័ត EITI’ វញ។ិ 400 េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ មនេសចកី្របកសថ 

រ ភបលិ បនសេ្រមចមនិឲយរមួចំែណកកនងុ េ្រគង EITI េទ។401 Global Witness បនេលកីបញេនះេឡង ពភកី ិ ជមយួសមជកិៃន
សហគមនទ៍យក េហយី្រតវបន្របប់ថ រ ភបលិ កំពុងេធីករេឆព ះេទរកេគលករណ៍ហរញញវតថិ ុទូេទៃនគេ្រមងេនះ ប៉ុែនករេ្របី
ពកយEITI ចនឲំយមនទំនស់នេយបយ េហយីពកួេគខចថ ករគប់សងកត់រ ភបលិ ខងំេពក អំពីេរ ងេនះ នងឹេធីឲយេគេដរីេចញ

ពីតុ។
402 

                                                  
 
v  គេ្រមងជរញុំ តមភពឧស ហកមមដក្រសង ់(EITI) ជ្រកុមសមពន័ធ ្របកបេ យរ ្ឋ ភបល ្រកុមិ ហុ៊ន ្រកុមសងគមសុវល អនកី ិ វនេយគ នងិ ិ ិ អងគករអន្តរជត។ គេ្រមិ ងេនះ

គ្ំរទករែកលំអអភបលកចច េនិ ិ កនងុ ្របេទសមនធនធនេ្រចន ម រយៈករបញជ ក ់នងិករេបះពុមពទងំ្រសុង នូវពត័ម៌នស្ដីពីករបង្់របករ់បស់្រកុមហុ៊ន នងិ ផល

ចំណូលរបស់រ ្ឋ ភបល មកិ ពីេ្របង ឧសម័ន នងិ ជវកមមី ែរ។៉ ពត័ម៌នអំពីគេ្រមងជរញុំ តមភពឧស ហកមមដក្រសង ់មនផ្ដល់ជូនេនឯ៖ 

www.eitransparency.org។ 
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ងទ ី៤ ៖ រេប បេដមបី ែីចក្របក ់េ យេនែតគម ន នុភព 
ឆន  ំ ករែកទ្រមងែ់ដលបនយល្រពម ករឈនេទរក

េគលេ ែកទ្រមង ់
ករអធបបយិ របស់ទយក ករអធបបយិ របស់ NGO ករអធបបយិ របស់្របពន័ធផ ពផ យ ករអធបបយិ របស់

រ ភបលិ កមពជុ  
ជនយួំ ែដលបន
េសនសីុំេ យ
រ ភបលិ  
 

ជនយួំ ែដល
បនផល់ឲយ 
េ យ

ទយក403 

 

'០២ 
 

បន កក់នងុ ឆន  ំ២០០១
404 

- អនុម័តចបប់្របឆងំអំេពីពុករលួយ 
- អនុម័តចបប់ៃ្រពេឈ នងី ិ បេងយី កចចចរចិ ជមួយសមបទនកិ 
- អនុម័តចបប់ភូមបលិ  
 

- ចបប់្របឆងំអំេពពីុក
រលួយ មនិបនអនុម័ត
េទ។405 
- ករមនិ ក់េទសៃពរ ៍
បនបនទ ប់ េនថន ក់

ខពស់។406 

- ករ្រគប្រគងធនធន
ៃ្រពេឈ/ីធមមជត ដិ ៏

្រចបូក្រចបល់។407  

អងេគស ់ – “ករចេ្រមនីគួរឲយខក
ចត ជិ ទូេទ េលីចំណុច
សកមមភព ែដលបនយល់្រពម
េនកនងុ  [ករ្របជុំ] ឆន  ំ២០០១។ 
មនិ្រតវបនករបេងកនី ជនួយំ

ទយកជស័យ្របវតេិទ។ ្រតវ
បញជ កថ់រ ភបលិ េធី ម
កតពកចចិ របស់ខន។ ួ […] េនែត
រង់ចកំរអនុម័តចបប់្របឆងំ

អំេពីពុករលួយ។”408 

េវទក ិ NGO – “ករចេ្រមនីេឡងី
ែផនកេគលនេយបយ មនិបន
កយជករចេ្រមនីលទធផល
េឡយ ី […] ករពុករលួយ នងិ
ករមនិ ក់េទសៃពរ ៍េនែតមន

ជទូេទ។”409 

 

- “[អនកវភគិ ] បន្រពមន [ថ] ដំេណរី
យត ៃនឺ ករែកទ្រមង ករ់ ពុករលួយ
ទូេទ េហយីករខកខនកតេ់ទសអនក
ដកឹនែំខមរ្រកហម កលបងករអតធ់មត់
ៃនទយក េហយី ចមនលទធផល ក់
លកខខណេលីករផល់ជនួយ ជំ េលកី

ដបូង។ំ ”410 

 

ហ៊ុន ែសន–“ ជ
រ ភបលិ េបជញ ឲយ
បេងកតី ចបប់្រពង
ៃនចបប្របឆងំ
អំេពីពុករលួយ មុន
ទីបញចបៃ់នែខ
មថុន ឆន  ំិ
២០០៣។” 411 
 

US$៤៨៥ 
ន 

 

US$៥៣០,៩ 
ន 

 

'០៣ 
 

គម នករ្របជុំ       US$៥៣៩.៥ 
ន 

'០៤ 
 

បន កេ់នកនងុ ឆន  ំ២០០២
412 

ករ្របឆងំអេំពពីុករលួយ 
- ‘ករណីៃនករពុករលួយ ្រតវេសុបី អេងកត េហយីផនទ  េនេ្រកម្រកបខណចបប់
បចចបបនន។ុ ’ ៃថងកំណត់៖ ភម 
- ‘ចបប់្របឆងំអំេពីពុករលួយ កជ់មួយសភជតិ’ េពលកំណត់៖ ៃថងទ ី ៣០ 
ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៣។ 
សមបទន 
- ‘ករបេញចញព័ត៌មនជ ធរណៈ នងិឱកសស្រមបអ់នកជនញំ ឯក ជយ
អធបបយិ អំពីេគលនេយបយ្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី យស័យ្រទ្រទង នង់ ិ ដេណរំ ី
ករ យតៃមេហតុប៉ះពល់បរ ថ ន នងិ ិ សងគម មុនបញចប់ករពនតយិ ិ របស់
រ ភបល។ិ ’ 
ករបេញចញពត័ម៌ន 
- ‘លកខខណកចច្រពមេ្រព ងិ រ ភបល មនិ តមភពែថមេឡង។ី ’ េពលកំណត់៖ 
ភម 

- ចបប់្របឆងំអំេពពីុក
រលួយ មនិបនអនុម័ត

េទ។413 

- សកមមភពតចិ ស់ 

អំពកីរពុករលួយ។414 

- ករពយរួទុកសមបទន
ៃ្រពេឈ ប៉ុែនី ករកប់

េឈខីុសចបបប់ន។415 

- ករអនុវតយ៉ងអន់ 
ចំេពះេគល
នេយបយ នងិចបប់

ែដលមន្រ ប់។416 

ធនគរពិភពេ ក – “អំេព

ពុករលួយមនទូេទ […] 

ចំនួនៃន បក់ជំនួយេទភគី 

និងពហុភគី តវែត ស័យ

លកខខណៃនកិចចករែកទ មង់

គប់ គន់របស់កមពជ។ុ ”417 

 

េវទក ិ NGO “NGO គតិថ 
ែផនករ េគលនេយបយ នងិ
យុទធ សេចះែតេកនីេឡង។ ី
បញេនេពលេនះ គឺ្រតវបញជ ក់
ថែផនករទងំេនះ្រតវបន
អនុវត […] េតីទយកមនទំនុក
ចតិប៉ុ  ថ្របក្រតវបនេ្របី
េ យ្របសទធភព េហយិ ិ ី មន
េហតុប៉ះពល់ដ៏វជជមន េលិ ីករ
ែកលំអជវភព ជនួសី ំ ករេ្របី
ស្រមបជ់នួយំ បេចចកេទសដ៏មនិ
ចបំច់ ករជរុញំ អំេពពីុករលួយ 
េហយីព្រងកីចេនះវសមភពិ
សគម?”418 

- “ េទះបី រ ភបលិ ក់ខន
បំ េពញេគលេ ែដល ក់ពី មុនក៏
េ យ  ទយកអនរជតិសនយផល់
្របក់  US$៥០៤ ន េទកមពជុ ឆន ំ
េ្រកយ ប៉ុែន្រពមនថ ជនួយំ ន
អនគត្រតវ ្រស័យេលីករផស់បរូ ពត ិ
េនកនងុ ឆន  ំ២០០៥ […] ‘េនះជករខចប់
រេឡងីវញ នូិ វ្របព័នធចស់ ែដលមនិ

បនេកតីផលពមុនី ,’ ្រប សនៃ៍នអនក
ករទូត្របចភំនំេពញ ែដលចូលរមួកនងុ
ករ្របជុ ំ CG។”419 

 

សុខ ន – “ចបប់
[្របឆងំអំេពីពុក
រលួយ] នងឹ ក់
េទសភជត នងិ ិ
្រពទធសភ យ៉ងឹ
បនទ ន់។”420 

ហ៊ុន ែសន – 

“ករែកទ្រមង មន់ ិ
ែមនជពកយដ៏ ក់

េឡយ។ី ” 421 

US$៥០០ 

ន422 

US$៥៥៥,៤ 
ន 

 

'០៥ 
 

គម នករ្របជុំ       US$៦១០ 
ន  



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កប់ឧស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

ឆន  ំ ករែកទ្រមងែ់ដលបនយល្រពម ករឈនេទរក
េគលេ ែកទ្រមង ់

ករអធបបយិ របស់ទយក ករអធបបយិ របស់ NGO ករអធបបយិ របស់្របពន័ធផ ពផ យ ករអធបបយិ របស់
រ ភបលិ កមពជុ  

ជនយួំ ែដលបន
េសនសីុំេ យ
រ ភបលិ  
 

ជនយួំ ែដល
បនផល់ឲយ 
េ យ

ទយក403 

 

'០៦ 
 

បន កេ់នកនងុ ឆន  ំ២០០៤
423 

ករ្របឆងំអេំពពីុករលួយ 
- ‘ករណីៃនអំេពពីុករលួយ ្រតវយកេទតុ ករ េដមបី េីសុបី អេងកត នងិេធី
សវនករ។’ 
- ‘ចបប់្របឆងំអំេពីពុករលួយ្រពងបចចបបនន ្រតវុ ស្រមប មកបនួ្របតបតិ ិ
អនរជតដិ៏លបំផុត។’ 
សមបទន 
- ‘អនុវតម្រ ទ ី ១៨ ៃនចបបភ់ូមបល ែដលិ ថ ករលកដ់ូរដីឯកជន េលីដីរដ
ជករខុសចបប់។’ 
- ‘បេងកនី តមភពៃនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេ យរដ មរយៈករ
បេញចញឲយដងឹជ ធរណៈភម អំពកីចច្រពមេ្រព ងិ ែដលមន្រ ប់ េហយីនងិ
ថ នភព្រសបចបប់ (ៃថឈនល នងួ ិ លកខខណសំខនឯ់េទ ត) ៃនកចច្រពមេ្រព ងិ

សមបទនដីេសដកចច សមបទនិ ែរ ៉សមបទនេន ទ្រត នងី ិ ករបេញចញព័ត៌មន
ជបន អំពី ថ នភពៃនករពនតយិ ិ សមបទនៃ្រពេឈ។ី’ 
- ‘RGC  ្រតវ្របបទ់ី ងំ ថ នភព្រសបចបប ់េហយីនងិដេណរករំ ី ស្រមបក់រ
ផច់ ៃនសមបទនែរ ៉េយធភូមភគ សមបទនិ ដេីសដកចច នងិ ិ ករេរ បចអំភវឌ ន៍ិ

េផ ងេទ ត េនកនងុ ដីៃ្រពេឈ ឬី េនកនងុ តំបន់ករពរ េហយីែដលមនិ្រសប
នងឹចបប់ែដល្រគប្រគងតំបនទ់ងំេនះ។’ 
ករបេញចញពត័ម៌ន 
- ‘ម នី ធរណៈ្រតវផស់បរូ ករអនុវតបចចបបនន េ យុ បងញចតិេ្រត មជ
េ្រសច េដមបី ែីចកព័ត៌មនជមួយ ធរណជនទូេទ។’ 

- ចបប់្របឆងំអំេពពីុក
រលួយ មនិបនអនុម័ត

េទ។424 

- ករបេញចញព័ត៌មន
ខះ អំពីសមបទន ប៉ុែន

ខះព័ត៌មនលំអត។ិ 425 

- ករកបេ់ឈខីុស
ចបប់ នងិករចប់យក
ដីខុសចបប់ បន

បន។426  

លម៉ង ឺ ់ – “បញែដលមនិទន់
េ ះ្រ យ ៃនករចប់យកដធី ី
នងិបរកបបិ ដ គី គឺួរឲយខល់ខយ

ស់ […] េយងីសងឃមឹថ 
ព័ត៌មនែដលបនផល់អំពី
សមបទនដីេសដកចច នងិ ឹ ្រតវបន
ម នយ៉ងេល ន េ យករ

បេញចញព័ត៌មនកន់ែតេពញ

េលញ។”427 

សំបុ្រតរបស់ NGO េទកន់អនក
ចូលរមួករ្របជុ ំ CG – “មនករ
េកនីេឡងីៃនករេ្របធីនធន
ធមមជត នងិ ិ ្រទពយ ធរណៈ
ខុសឆគង េ យ្រគ រវរជន នងិ
្រកមហ៊ុនបក ពួកនយម។ិ ”428 
 

- "សំេណ គី ឺស្រមប់ US$៥១៣ ន 
ប៉ុែន្របកស់នយផល់ គ ឺUS$៦០១ 
ន" ្រប សន៍ៃនរដម នីហរញញវតថ ិ ុ

គត ឈន់។429 […] "ទយកបន

សរេសរីសមទធផលិ េនេ្រកមអគគនយក

រដម ន ហ៊ុន ែសន។ី "430 

 

ហ៊ុន ែសន – 
“ចបប្រពង ៃន
ចបប់្របឆងំអំេពី
ពុករលួយ […] 
កំពុងេនកនងុ
ដ ក់ំ កលចុង
េ្រកយៃនករ
ពចរ  េនិ កនងុ
រ ភបល មុនិ
ចូលសភជត។ិ” 
- “ករែកទ្រមង ់

មនិែមនជពកយដ៏

ក់េឡយ។ី ”431 

US$៥១៣ 
ន 

 

US$៧១៣,
២ ន 
 



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កប់ឧស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

ឆន  ំ ករែកទ្រមងែ់ដលបនយល្រពម ករឈនេទរក
េគលេ ែកទ្រមង ់

ករអធបបយិ របស់ទយក ករអធបបយិ របស់ NGO ករអធបបយិ របស់្របពន័ធផ ពផ យ ករអធបបយិ របស់
រ ភបលិ កមពជុ  

ជនយួំ ែដលបន
េសនសីុំេ យ
រ ភបលិ  
 

ជនយួំ ែដល
បនផល់ឲយ 
េ យ

ទយក403 

 

'០៧ 
 

បន កេ់នកនងុ ឆន  ំ២០០៦
432 

ករ្របឆងំអេំពពីុករលួយ 
- ‘បេងយ េហយី ី អនុមត័ចបប្របឆងំអំេពពីុករលួយ សំ ងេលីករអនុវតជកបនួ
្របតបតិ អិនរជតដិ៏លបំផុត។’ េពលកំណត់៖ ចុងែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៦។ 
សមបទន 
- ‘បេញចញព័ត៌មនជេទ ងទត ់
អំពសីមបទនដេីសដកចចិ ’។ 
- ‘[បេញចញ] ព័ត៌មន្រគបវ់ស័យ អំពិ ីសកមមភពៃនទភន ក់ងរី រ ភបល រមួិ ទងំ
ព័ត៌មនអំពីសមបទនែរ ៉នងិេយធភូមភគ ក៏ិ ដូចជទយក នង ិ NGO េ យបទិ
្របកសជេទ ងទត់ េលីតំបនប់ ញអុនធណតិ ឺ ិ ៃន្រកមករងរបេចចកេទស-
ៃ្រពេឈ នងី ិ បរ ថ ន។ិ ’ េពលកំណត៖់ ចុង្រតីមសទ ី ៤ ឆន  ំ២០០៦ 
- ‘ព្រងងឹករអនុវតៃនចបប់ៃ្រពេឈ ជី ពេសសិ ករ្របឆងំករកបរ់ុក ន នងិ
កប់ៃ្រពេឈ’ី 
ករបេញចញពត័ម៌ន 
- ‘បេងកតី ្រកបខណេគលនេយបយចបស់ ស់ អំពីករផល់ព័ត៌មន’។ េពល
កំណត់៖ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៦ 

- ចបប់្របឆងំអំេពពីុក
រលួយ មនិបនអនុម័ត

េទ។433 

- តមភពតច កនងិ ុ ករ
្របគល់កចចិ ្រពមេ្រព ង 

ELC។434 

- ករ្រគប្រគងធនធន

ធមមជតយិ៉ងអន់។435 

អនកតំ ងធនគរពភពិ េ ក 
– “េយងីខល់ខយ ស់ ថ
លកខខណៃនករេដញៃថេ យ
តមភពេលីកចចិ ្រពមេ្រព ង ELC 

្រតវបនេជ ស ង។”436 

 

្របធនៃនអងគករសទធិ ិមនុស ែខមរ 
លកដូ ី – "ករ្របជុេំនះ បន
កយជទមប់។ េយងីដងឹថ 
គម នអផីស់បរូ េទ។ រ ភបលិ
នងឹេធីករសនយ – ករសនយដូច
ឆន មំុនេបះបត ិ – េហយីេ្រកយពី
ករ្របជុចំប់េហយ អី ីៗ េនែត
ដែដលជបន។”437 
 

- “ខញំុបរមភថ  ្របែហលេពលេវ
េដមបី ីតងឹ រ ងឹជមួយរ ភបលិ បន
កនងហួសេហយ។ី ” ្រប សនរ៍បស់
្របភពមួយរូប មនបទពេ ធន៍ិ េ្រចនី
ជមួយករ្របជុំរ ងទយក នងិ
រ ភបល ែដលិ អនកេនះេសនីសុំឲយេន
អនមក។ ិ “ខញំុបរមភថ សហគមន៍
ទយកបនខកខនឱកសរបសេ់គ
េហយ។ី […] មួយឆន េំទ តេហយ េហយី ី
ចបប់្របឆងំអំេពពីុករលួយ េនែតជ
ទ្រមង្រពង ករែកទ្រមង់តុ ករ
ឈនេទមុខ មេលប នយតឺយ៉វ 
េហយីករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
េ យរ ភបលិ ្រតវបនរះិគនព់ី្រគប់

ទសិទ។ី”438 

ហ៊ុន ែសន – “ ជ
រ ភបលិ េបជញ
េ យមនិ ទ ក់
េសទរ េដមបី ីី ្របឆងំ
អំេពីពុករលួយ 
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្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

 
 
ករសមគុ ម ញៃនភពជៃដគូ 
អស់េ្រចនីឆន េំនះ ទយករបស់្របេទសកមពជ បនុ េលកីករេ ះ រជេ្រចនី្របករ អំពីករែដលខនួ មនិបនទមទរជ ច់ខត ថ
រ ភបលិ អនុវតករែកទ្រមង ែដល់ សម្រសបនងឹ្របេយជនៃ៍ន្របជជនកមពជុ េទ។ េពលថមីេនះ េគបនេលកីេហតុផលថ ករ ងំេគល
ជហរំ ខងំជងេនះ នងឹរុញ្របេទសកមពជ កន់ែតុ េ្រជេទកនងុ េ េប៉របស់ទយកធំជងេគរបស់េគ – គឺ្របេទសចន។ ក៏ិ ប៉ុែនករែដល
ទយកបសចមិ ្របេទសបុនិ េលកីមកេ្របីករេ ះ រេនះ គឺ្រពេងយីនងឹេហតុករណ៍ថ ្របេទសចន េទះិ បីមនចតិទូ យប៉ុ ក៏េ យ 
មនិ ចផលឲ់យរ ភបលិ កមពជុ ភ នូវភពគរួឲយេគរព េនេលីឆកអនរជត ែដលិ េគែសងរកេនះបនេទ។ មករពត ិ ‘ក ្របេទស
ចនិ’ បនកយជពកយនយយិ កត់ េដមបី េីជ ស ងករេលកីមកនយយិ អំពីក នេយបយ នងិក ករយធបេតយយិ ិ មយួចំននួ ែដល
ទទលួ ទភពិ ជជងេសចក្ីរតវករេដមបី ែីកលំអអភបលកចច។ិ ិ  
 
េសចកីពត គថ េនិ ឺ េពលែដលភពេខចផ រ ៃនរបបែខមរ្រកហមចប់េផមី រលុបេចញបនចិ មងៗ ពីគំនតិៃនពកួេជងី រអំ ច ្របេទស
កមពុជរអលិចុះកន់ែតេទ ប េនកនងុ ងវបតិ ិពភពេ ក។ អនកិ ករទូតែដល្រតវបនបញជនូ េទភនំេពញ ដងឹថ េគនងឹមនិទទលួអំណរ
គុណពីេមរបស់ខនួ េទ េបេីគេធីឲយឃេីឃងដល់ទូកៃនករទូត េហយីទមទរេពលេវ ៃនេមរបស់ខន េនួ ទ ន ក់ករី ឯេ ះ។ មយង៉
េទ ត ្របេទសកមពជុ មនិែមនជ្របេទសមន ទភពិ េ្រចនីជងេគេទ ស្រមបអ់នកករទូតជេ្រចនីនក់ ែដលទទលួបនទលុ េលី សុី
េគនយទ៍ងំមូល – គឺជតំបនម់នរដដ៏មនេសចកី្រតវករជេ្រចន។ ្របេទសី កមពជ េហយុ ី នងិកររងទុកខៃន្របជជនកមពជ ជុ េរ យៗ 

្រតវបន ក់យ៉ងេទ ប េនកនងុ បញជ ីកចចករិ ែដលមន ទភព គិ ឺសថតិ ពីេ្រកមអំេពីេឃរេឃៃនរ ភបលិ េយធរបស្់របេទសភូម 
េហយីនងិេ្រគះធមមជតិែដលបន យលុកេលី្របេទសឥណេណសុ។ូ ី  
 
 
េសចកសីនន និ  
ដល់សពៃថងេនះ ករពភិក ជេ្រចន អំពី ីឧស ហកមមដក្រសងរ់បស់្របេទសកមពជ ែដលុ កំពុងែតលូតេឡង បនី យកចតិទុក ក់េលី
ចំននួ្របក់ ែដលរដនងិទទលួ េ យ រសកមមភពទងំេនះ េហយីេលរីេប បែដល្របកទ់ងំអស់េនះ ចជយួេលកី្របជជនជនន់ំ េនះ 
ឲយផុតពីភព្រកី្រក។ ក៏ប៉ុែនគំនតិទងំេនះ ្រសយ័េលកីរសនន និ ដ៏ខុស ថផលចំណូលែដលេកតីមកពី ជវកមមី ែរ ៉េ្របង នងិឧសម័ន 
នងិកយេទជ្របក់ស្រមបក់រអភវឌ ន៍ ជិ ស័យ្របវត។ ករិ ពេ ធន៍ិ របស់ Global Witness ជមយួករ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិ
េនកនងុ ្របេទសកមពជ េហយុ ី េនកែនងេផ ង បងញរូបភពដ៏ខុសគន ។ េនកនងុ ្របេទសមនធនធនធមមជតដិ៏សមបរូ ជេ្រចន ែដល ី
Global Witness ធប់្រ វ្រជវ ករេធី ជវកមមី េលីធនធនបនេធីឲយមនភព្រកី្រកកន់ែតេ្រចន មនី ិ ែមនកន់ែតតចិេនះេឡយ។ េនី
កនងុ ករណីទងំអស់េនះ រេប បែដលសមបទន្រតវបនែចករែំលក េហយីរេប បែដលសទធិ េិ្របីធនធន្រតវបន្របគល់ េនះកំណត់ននន ករិ
ៃនករ្រគប្់រគងធនធនេនះឯង នេពលអនគត។ 
 
បទពេ ធន៍ិ កនងមក ជមយួវស័យិ ៃ្រពេឈរីបស់្របេទសកមពជ មនុ ិ ែមនជបទពេ ធន៍ិ ដ៏េលកីទកឹចតិេឡយ។ ៃ្រពី េឈរីបស់្របេទស
ជត ិ – ែដលធនគរពភពេ កិ ធប់េ ថ “ធនធនធមមជតដិ៏សំខនប់ំផុតស្រមបដ់េណរករំ ី អភវឌ ន៍ិ ” – ្រតវបនបងខចូ ជបនបនទ ប់ 
អស់មយួទសវត កនងមកេនះេហយ។ មនី ផលចំណូលតចិ ស់ មកពីករកប់េឈេីនះ ចូលេទកនងុ ហបិរបស់រដ។ ផទយុ េទវញ ិ បន
បេងកនី ្រទពយសមបតិផទ លខ់នួ របស់ពកួវរជនែដល្រគប់្រគង្របេទស ែដលបនលួចបន់ េហយីកប់ៃ្រពេឈ េ យី គម នករ ក់េទសៃពរ ៍
េ ះ។ 
 
មនិ្រតវករអនកជនញំ ខងអភបលិ កចចិ េឡយ េដមបី ីី យលេ់ឃញីថ សញញ ដបូងំ ៃនករ្រគប់្រគងធនធនែរ ៉នងិេ្របងរបស្់របេទសកមពជ ុ
គឺគរួបរមភយ៉ងខងំ។ រ ភបលិ ខះឧបករណ៍្រតមឹ្រតវ េដមបី ី ក់ក្រមតិេលីករែសងរុករក នងិករេធី ជវកមមី ធនធន េហយីកនងុ ករណី
ខះរ ភបលិ បនេធីវទធង និ េ យេចតន េលឧីបករណ៍ែដលមនជេ្រសច។ ពកួេជងី រអំ ចដ៏ធំខពស់ ែដល្រគប្់រគងរដ បនលក់
សមបទនដ៏ធំ មរេប បែដលខះតមភព េហយីគរួឲយសង យ័ខងំ ស់។ ភព្រសបចបប់ នងិសមតថភពៃន្រកមហុ៊នខះ ែដលបន



្របេទសជតិលក់ – រេប បែដលពកួវរជនកមពជ បនុ ចប់កបឧ់ស ហកមមដក្រសង់ធនធនរបស់្របេទស 
 

ទញិសមបទនទងំេនះ គឺមនិចបស់ ស់េឡយ។ ទនទមី ឹ នងឹេពលេនះ េ្រគះថន ក់ដលប់រ ថ ន នងិ ិ ្របជជនែដលរសេ់នេលីទកឹដ គី ឺធំ
ស់។ ្រគបល់កខណៈ ៃនរេប បែដលសទធិ ិេ្របីធនធនទងំេនះ្រតវបនែចករែំលក នងិ្រគប់្រគងេពលកនងមក គឺបងញឲយេឃញីករ

ព្រងងឹគំរូកនងមក ៃនករេធី ជវកមម ែដលី មនបំណងផលផ់លចំេណញេទម ន នងី ិ ្រកមហុ៊ន ជនសួំ ករបនថយភព្រកី្រកៃន្របជជន។ 
 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ថ នភពមនិគរួឲយអស់សងឃមឹេទ។ ករដក្រសង់ធនធនទងំេនះមនិទន់ចប់េផមី យ៉ងេពញេលញេទ េហយី
រហូតដលេ់ពលេនះ មនឱកសដ៏ខីេសងី មយួ េដមបី ែីកត្រមវបញេនះ។ ជ នំ ទីមយួ គ្ឺរតវែតមនករពយរួទុកបេ ះ សនន េលកីរ
្របគល់សមបទនថម ករី ពនតយិ ិ ្រគប់សមបទនែដលមនជេ្រសច េហយីនងិតមភពទងំ្រសង កនងុ ករែចកចយ នងិករ្រគប់្រគង នូវ
ធនធន ធរណៈទងំេនះ។ ក៏ប៉ុែនករជសួជុលបេចចកធបេតយយ ្រគន់ិ ែតជដេ ះំ ្រ យមយួភគប៉ុេ ះ។ បញដ៏ធជំងេគ គឺជ
ករបេងកតី ឆនទៈនេយបយ កនងុ ចំេ មទយកអនរជតិរបស្់របេទសកមពជ េដមបុ ី ្ីរបឈមមុខនងឹអនកែដលមនឫសយ៉ងេ្រជ ែដល
កំពុងទទលួ្របេយជន៍ផទ លខ់ន េ យួ រ ថ នភពបចចបបនន ុ – គឺជឆនទៈនេយបយែដលបនខះខតយ៉ងខងំកនងមក។ 
 
 
ករប ជយ័ដ៏េទ ងទត់ េ យទយករបស្់របេទសកមពជ កនងុ ុ ករទមទរករែកទ្រមង់ខងែផនកអភបលកចច ជិ ិ លកខខណេដមបី ទីទលួ
ករែចក្របក់ជំនយួ ្រគនែ់តបនព្រងងឹដលដ់េណរករំ ី ៃនករចប់លួចធនធនរដប៉ុេ ះ។ ករខះតមភពចំេពះព័ត៌មន ដូចជអនក
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ADB  - ធនគរអភវឌ ន៍ិ សុី 
BPAMP - គេ្រមង្រគប់្រគងជវៈចំរុះ នងី ិ តំបន់ករពរធមមជតិ 
CDC  - ្រកម្របកឹ អភវឌ ន៍ិ កមពជុ  
CDCF  -  េវទកិកចចសហករិ អភវឌ ន៍ិ កមពជុ  
CG  - ្រកមពេ្រគះិ  
CNPA  -  ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពជុ  
CPP  - គណបក ្របជជនកមពជុ  
EITI  - គេ្រមងជរុញំ តមភពឧស ហកមមដក្រសង ់
ELC  - សមបទនដីេសដកចចិ  
ESIA  - ដេណរករំ ី យតៃមេហតុប៉ះពល់េសដកចច នងិ ិ សងគម 
FA  - រដបលៃ្រពេឈ ី
ហ.ត.  - ហក រិ  
IMF  -  មូលនធិិរូបយវតថិ ុអនរជតិ 
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គ.ម.  - គឡែម៉្រតី ូ  
MAFF  - ្រកសួងកសកមម រុកខិ ្របមញ់ នងិេន ទ 
MIME  - ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពល 
MoE  -  ្រកសួងបរ ថ និ  
MoEF  - ្រកសួងេសដកចច នងិ ិ ហរញញវតថិ ុ 
MP  - កង វុធហតថ 
NGO  - អងគករេ្រករ ភបលិ  
NORAD -   ទីភន ក់ងរសហ្របតបតករិ ិ អភវឌ ន៍ ៃនិ ្របេទសន័រែវស៉  
PSC  -  កចច្រពមេ្រព ងិ ែចកចយផលតកមមិ  
RCAF  - កងេយធពលេខមរភូមនទិ  
RGC  - ជរ ភបលិ កមពជុ  
SEZ  - តំបន់េសដកចចិ ពេសសិ  
SRP  - គណបក  សម រង ុ ី
UN  - អងគករសហ្របជជតិ 
UNDP  - កមមវធីិអភវឌ ន៍ិ ៃនអងគករសហ្របជជតិ 
UNOHCHR - ករយល័យិ អងគករសហ្របជជត ៃនិ អគគសនងករស្រមបស់ទធិ ិមនុស  
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114  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន BHP ប៊លលតុន េនិ ិ កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ 

ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន េហយីបនទទួលចេមយ។ េដមបី ីី េមលីព័ត៌មនបែនថមអំពីចេមយី េនះ សូមេមលីទំព័រ ##។ ស្រមប់សំេ មួយចបប់េពញេលញ ៃន
ចេមយី េនះ សូមទក់ទងមក  Global Witness ម mail@globalwitness.org។ 
115  The Cambodia Daily, ‘Gov’t gets $2.5 Million for Mine Exploration Contract’, ៃថងទី ២២ ែខឧសភ ឆន ំ ២០០៧។ 
116  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទឯកឧត្ដម លម គនឹ េ  េនកនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ ក អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍
េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹេ ក។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។ 
117  The Cambodia Daily, ‘Gov’t gets $2.5 Million for Mine Exploration Contract’, ៃថងទ ី ២២ ែខឧសភ ឆន ំ ២០០៧; បទសមភ សន៍ជមួយសមជកិសភ ឆន  ំ

២០០៨។ 
118  សំបុ្រតពី្រកមហុ៊ន BHP ប៊លលតុន េទិ ិ កន់ Global Witness, ៃថងទ ី ១៣ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨។  
119  ្រកសួងេសដ្ឋកចច នងិ ិ ហរញញវតថិ ុ, ‘Tableau des Opérations Financières de l'Etat’, ផលចំណូលមនិែមនពនធ រ មកពីសមបទនែរ,៉ ឆន  ំ២០០៦។ 
120  Kenertec, ‘Kenertec takes over Rovieng iron mine in Cambodia’, ៃថងទ ី ១៤ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨។ 
121  បទសមភ សន៍របស់ Global Witness ជមួយអនកតំ ង្រកមហុ៊នមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨។ 
122  John C Wu, ‘The Mineral Industry of Cambodia’ េនកនង ុ U.S. Geological Survey Minerals Yearbook, ឆន  ំ២០០៧, 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2007/myb3-2007-cb.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១២ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
123  បទសមភ សន៍ជមួយអនកតំ ង្រកមហុ៊នមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨។  
124  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទេ ក ចយ េនកនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ ក អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដល
ពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹេ ក។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មិនបនទទួលចេមយី េទ។  
125  បទសមភ សន៍ជមួយអនក្រសកមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨; បទសមភ សន៍ជមួយអនកតំ ង្រកមហុ៊នមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨។  
126  ករសេងកតេន មកែនង, ឆន  ំ២០០៨; បទសមភ សន៍ជមួយអនកតំ ង្រកមហុ៊នមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨។ 
127  បទសមភ សន៍ជមួយអនក្រសកមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨; ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអនកេធីករអងគករ, ឆន  ំ២០០៨។ 
128  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទេ ក គត គមេ ះ េនឹ កនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ ក អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ 

ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹេ ក។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។ 
129  បទសមភ សន៍ជមួយអនក្រសកមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨; ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអនកេធីករ NGO, ឆន  ំ២០០៨។ 
130  ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអនកេធីករអងគករ, ឆន  ំ២០០៨។  
131 ទំនក់ទំនងផទ ល់ ជមួយអនកេធីករខងសទធិ ិមនុស  ឆន  ំ២០០៨; Suon Kanika, ‘Land Disputes in Kampong Thom’, ៃថងទ ី ២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨; Yun 

Samean, ‘Casino Planned on Minority Land in Ratanakiri’, The Cambodia Daily, ៃថងទ ី ៨ ែខមន ឆន  ំី ២០០៧; Kenneth Fernandes, ‘Cambodia 
Eviction Monitor’, េលខ ១, ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៧, http://www.cohre.org/store/attachments/Eviction%20Monitor%20Jan-Dec%202006.pdf (បនេមលី
េលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨); Pascal Khoy, ‘Vers de casinos dans le nord-est du pays’, La Lettre du Cambodge, ែខេម  ឆន  ំ

២០០៧, http://ccfcambodge.org/lettre/LettreDuCambodge05.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨); Kuch Naren, ‘Koh Tonsay 
Families Say Relocation Will Ruin Them’, The Cambodia Daily, ៃថងទ ី ២ ែខស  ឆន  ំី ២០០៦។ 
132  James Welsh នង ិ Prak Chan Thul, ‘Lakeside Owners in Dark Over Development Plans’, The Cambodia Daily; ទំនក់ទំនងផទ ល់ ជមួយអនក

យករណ៍ព័ត៌មន ឆន  ំ២០០៨។  
133  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន វ កូមន េនី ិ កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដល
ពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន វ កូមន េហយី ិ ី បនទទួលចេមយ។ េដមបី ីី េមលីព័ត៌មនបែនថមអំពីចេមយី េនះ សូមេមលីទំព័រទ ី ##។ ស្រមប់សំេ មួយចបប់េពញ
េលញ ៃនចេមយី េនះ សូមទក់ទងមក Global Witness ម mail@globalwitness.org។ 
134  ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអនក យករណ៍ រព័ត៌មន ឆន  ំ២០០៨; ‘Viet Nam, Cambodia Sign Mineral Exploration Deal’, VNS, ៃថងទ ី ៣ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៧ 
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/showarticle.php?num=01ECO030707 (បនេមលី េលកីចុងេ្រកយ េនៃថងទ ី ១៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨); ‘Vinacomin 
to Explore Metal Ore in Cambodia’, Vietnamese Diplomatic Missions, 

http://www.mofa.gov.vn/vnemb.be/vi/vnemb.vn/cn_vakv/ca_tbd/nr040824144816/ns070703034527/ (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ េនៃថងទ ី ១៥ ែខកញញ  
ឆន  ំ២០០៨); Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊នែរ ៉មុំ ហគដ ក់ េនូ កនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ
របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊នេនះ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិ បនទទួលចេមយី េទ។ 
135  ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអនក យករណ៍ រព័ត៌មន, ឆន  ំ២០០៨។ 
136  សំបុ្រតពី្រកមហុ៊ន វ កូមន េទី ិ កន់  Global Witness, ៃថងទ ី ៥ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨។ 
137  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទេ កជទវ បុ៊ន ៉ ន េនំ ី កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ កជទវ អំពំ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ
របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹេ កជទវ។ េនំ េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។ 
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138  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទេ ក្រស ជង សុភព េនី ឹ កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ ក្រស អំពី ីេរ ង ៉ វេនកនងុ
របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹេ ក្រស។ េនី េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។ 
139  រូបភពពីព័ត៌មនទូរទស ន៍េន្របេទសកមពជ ឆន ំុ  ២០០៤ ទទួលយកេ យ Global Witness; បញជ ីអនកចូលរមួសននសទិ ី កំពូលស្ដីពីពណជជកមម នងិ ិ ករវនេយគ ចនិ ិ ិ -

៊ ន http://www.cabiforum.org/foreign.html។ 
140  កំណត់េហតុពីករ្របជុំរបស់្រកសួងកសកមម ិ េនឯទីបញជ ករទូេទៃន RCAF ៃថងទ ី ៣ ែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៩៧។ 
141  ករសេងកតេន មកែនង ឆន  ំ២០០៣ ២០០៤ នង ិ ២០០៥; បទសមភ សន៍ជមួយអនក្រសក ឆន  ំ២០០៣ នង ិ ២០០៤។ 
142  Solana Pyne នង ិ Yun Samean, ‘Hun Sen says Global Witness lied in Report’, The Cambodia Daily, ៃថងទ ី ៧ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៤។ សេម្ដច ហុ៊ន 
ែសន េហយីនងិម នីជន់ខពស់មួយចំនួនេទ ត បនេធីករ យ្រប រេ យសំដីជេ្រចនីដង ែដល្រតវបន យករណ៍យ៉ងសុះ យ អស់រយៈេពលបុ៉នម នឆន េំហយ។ី  
143  ករចុះបញជ ី្រកមហុ៊ន Wuzhishan LS Group Ltd. [្រកម វូជ ន ចំកត់ី ] របស់្រកសួងពណជជកមម ៃថងិ ទ ី ២៤ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៤ (ឯក រេនះ ក់េឈម ះអនក
កន់ហុ៊ន វូជ ន បី ីរូប គ េល វ េវ េ  េម៉ងឃន នង សុ គងឺ ី ិ ី៉ ់្រទវី); កចច្រពមេ្រព ងិ ផ្ដល់សមបទនដីេសដ្ឋកចច ទំហ ំិ ១៧៦.០៦៥ ហ.ត. េនកនងុ េខតកំពង់ឆន ងំ ចុះ
ហតថេលខេ យរដ្ឋម ន ី MAFF ឯកឧត្ដម ឈ សុង ៃថងទ ី ៨ ែខមក  ឆន  ំ២០០០; កចច្រពមេ្រព ងិ ផ្ដល់សមបទនដីេសដ្ឋកចច ទំហ ំិ ១៣៨.៩៦៣ ហ.ត. េនកនងុ េខត
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គណៈរដ្ឋម ន គី ឺឯកឧត្ដម សុ៊ ម៉នត នង េន កណុន ទិ ិ ី្រកងភនំេពញ ៃថងទ ី ៨ ែខមថុន ឆន  ំិ ១៩៩៨; ក្រមងទននន័យ ិ GIS របស់្រកសួងេរ បចំែដនដ នគរូបនយកមម នងី ី ិ
សំណង ែដល់ បងញសមបទនដីេសដ្ឋកចចិ ទងំពរ េនី កនងុ េខតបនទ យមនជយ នង័ ិ បត់ដបង ឆន  ំំ ២០០៤; DFDL, ‘Weekly Law Update’, ៃថងទ ី ១ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ
២០០៦; Kay Kimsong, ‘High Hopes for New Economic Zone in S'ville’, The Cambodia Daily, ៃថងទ ី ៣០ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៦; ទំនក់ទំនងផទ ល់ ជមួយ
បុគគលកិៃន UNOHCHR ឆន  ំ២០០៧; World Rainforest Movement, The Death of the Forest – A Report on Wuzhishan’s and Green Rich’s Tree 

Plantation Activities in Cambodia, WRM Series on Tree Plantations េលខ ៤ ឆន  ំ២០០៦ ទំព័រទ ី ២១។ 

144  Global Witness បនគណនថ ្រកមហុ៊ន ភពមុច កន់ី ិ កប់ដ ី ១.៣៣៣.៩៣១ ហ.ត. ជសមបទនៃ្រពេឈ នងី ិ សមបទនដីេសដ្ឋកចច។ ទំហំិ ៃផទដីសរុបរបស់្របេទស
កមពជ គ ុ ឺ ១៨.១០៤.០០០ ហ.ត.។ 

145  ្រកសួងពណជជកមម ឯក រិ ចុះេឈម ះ្រកមហុ៊នស្រមប់្រកមហុ៊ន ជ ថមពល សុណូ នង េប៉្រត កជំន។ី ិ ី  
146  ជរ ្ឋ ភបលិ កមពជ ជញ ប័ណុ ែសងរុករកធនធន េលខ ៧២៧ ៃថងទ ី ៨ ែខស  ឆន  ំី ២០០៨; លខតិ ិ បញជ ក់កមមសទធិ ិ្រកមហុ៊នរបស់្រកសួងពណជជកមម េលខ ិ
២៣១៥/០៥E ស្រមប់ ចុង សុន ៃថងី ទ ី ២៤ ែខមន ឆន  ំី ២០០៥; លខតិ ិ បញជ ក់កមមសទធិ ិ្រកមហុ៊នរបស់្រកសួងពណជជកមម េលខ ិ ២៣៥៦/០៥E ស្រមប់ហុងហូ៊-្រទ ភព ី
ៃថងទ ី ២០ ែខេម  ឆន  ំ២០០៥។ 
147  ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយ្របភពសមង ត់ ឆន  ំ២០០៨; James Welsh នង ិ Prak Chan Thul, ‘Lakeside Owners in Dark Over Development Plans’, The 
Cambodia Daily។  
148  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទេ កអភបលិ ្រកងភនំេពញ េនកនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ ក អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ
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ែដលយកបនេនកនងុ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៨។  
180  ក្រមងឯក ររបស់្រកសួងងបរ ថ ន ក់ិ េផញីេទតុ ករេខតេពធ ត់, ៃថងទ ី ៧ ែខមន ឆន  ំី ២០០៨។ 
181  ្របភពដែដល។ 
182  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទេ ក ៊ ង សុខ យ េនកនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ ក អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍
េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹេ ក។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។  
183  ក្រមងឯក ររបស់្រកសួងងបរ ថ ន ក់ិ េផញីេទតុ ករេខតេពធ ត់, ៃថងទី៧ ែខមន ឆន  ំី ២០០៨; បទសមភ សន៍ជមួយអនកេធីករ NGO មួយរូប, ឆន  ំ២០០៨។  
184  បទសមភ សន៍ជមួយ្របភពសមង ត់បីរូប, ឆន  ំ២០០៨។  
185  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទេ ក ជង គមងួន េនី ឹ កនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយិ របស់េ ក អំពីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ 
ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹេ ក។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។   
186  បទសមភ សន៍ជមួយ្របភពសមង ត់ពរីរូប, ឆន  ំ២០០៨។ 
187  បទសមភ សន៍ជមួយ្របភពសមង ត់ពរីរូប, ឆន  ំ២០០៨។  
188  Global Witness, ‘ែខ ្រស យអនកលួចជតិ,’ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៧, ជពូកំ ទ ី II នង ិ III។  
189  Yun Samean នង ិ Douglas Gillison, ‘Gov’t seeks to clear name with Global Witness probe’, The Cambodia Daily, ៃថងទ ី ៤ ែខមថុន ឆន  ំិ ២០០៧; 

Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតេទសេម្ដចអគគនយរដ្ឋម ន ហុ៊ន ែសន េនី កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សីួរថ េតីរ ្ឋ ភបលិ បនចត់វធនករណ៍ េដមបិ ី េីសុបី
អេងកតអំពីករសនន ្ឋ ន េនិ កនងុ របយករណ៍ ែខ ្រស យអនកលួចជត។ េនិ េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។ 
190  Yun Samean, ‘Timber Company Owner Denies Illegal Logging,’ The Cambodia Daily, ៃថងទ ី ៩ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៧។ 
191  បទសមភ សន៍ជមួយ្របភពសមង ត់ពរីរូប, ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨។  
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192  ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយ្របភពសមង ត់មួយរូប, ឆន  ំ២០០៨។  
193  កចចករិ េន មទីកែនង របស់ Global Witness, ឆន  ំ២០០៨; ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអនកជនញំ ខងវស័យិ ដកឹជញជនូ មកប៉ល់, ឆន  ំ២០០៨; Global Witness 
បនសរេសរសំបុ្រតេទ្របធនៃន ជញ ធរ គរ នងិសំណង េហយ់ ី នងិ្របធនៃន្រកសួងអភវឌ ន៍ិ ជត ៃនិ រ ្ឋ ភបលិ ្របេទសសងបុរ េនិ ី កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំ
ករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹរ ្ឋ ភបលិ សងបុរ។ ិ ី Global Witness បនទទួលចេមយី មកពី្របធន ជញ ធរ គរ នងិ
សំណង។ ស្រមប់់ ព័ត៌មនបែនថមអំពីអីែដលបនសរេសរេនកនងុ សំបុ្រតេនះ សូមេមលីទំព័រទី##។ 
194  បទសមភ សន៍របស់ Global Witness ជមួយអនកតំ ង្រកមហុ៊នមួយរូប, ឆន  ំ២០០៨។  
195  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន សុម៉ងត៍ សី -អរុណ េនកនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ 
ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន សុម៉ងត៍ សី -អរុណ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។ 
196  កចចករិ េន មទីកែនង របស់ Global Witness, ឆន  ំ២០០៨។  
197  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន សុម៉ងត៍ ឧត្ដម េនី កនងុ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដល
ពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន សុម៉ងត៍ ឧត្ដម។ី  េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។   
198  បទសមភ សន៍ជមួយ្របភពសមង ត់ពរីរូប, ឆន  ំ២០០៨។ 
199  ករសេងកតេន មកែនង របស់ Global Witness, ឆន  ំ២០០៨។ 
200  ករសេងកតរបស់ Global Witness, ឆន  ំ២០០៨; សុម៉ងត៍ សី -អរុណ [Saroon Concrete] ្រតវបន្របកបអក រខុសៗ គន  េនកនងុ ទីរមួ្រកងេកះកុង នងិតំបន់ជុវញ ំ ិ
មនរមួទងំ Sor Aroon Concrete នង ិ S-Aroon Concrete Part Ltd។  
201  បទសមភ សន៍ជមួយអនកតំ ង្រកមហុ៊ន, ឆន  ំ២០០៨។  
202  កចចករិ េន មទីកែនង របស់ Global Witness, ឆន  ំ២០០៨។ 
203  បទសមភ សន៍ជមួយកមមករខ ច់, ឆន  ំ២០០៨។  
204  រ ្ឋ ភបលិ សងបុរិ ,ី Yearbook of Statistics, ឆន  ំ២០០៨, ទំព័រទ ី ១៧, http://www.singstat.gov.sg/pubn/reference/yos/statsT-prices.pdf (បនេមលីេលកី
ចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។  
205  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្របធនៃនគណៈមជឈមិេយធ ៃនកងទ័ពរេំ ះ្របជជន ៃន ធរណរដ្ឋ្របជជនចន េនិ កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ 
េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹកងេយធ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួល

ចេមយី េទ។   
206  ករេសុបី អេងកតរបស់ Global Witness, ឆន  ំ២០០៨។  
207  សថតិ ិរបស់រ ្ឋ ភបលិ សងបុរិ ,ី http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/hist/popn.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១៥ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨); 

Reuters, ‘Singapore finds it hard to survive without sand’, ៃថងទ ី ១៤ ែខេម  ឆន  ំ២០០៥។ 
208  United Nations Commodity Trade Statistics Division, ឆន  ំ២០០៧, http://comtrade.un.org (បនេមលីេលកី ចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
209  Singapore Ministry of National Development/Building Construction Authority Media Release, ‘Indonesian Sand Export Ban is Unlikely to Slow 

Construction in Singapore’, ៃថងទ ី ២៤ ែខមក  ឆន  ំ២០០៧, http://www.bca.gov.sg/newsroom/others/pr240107.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១៦ 
ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
210  BBC News, ‘Indonesia Bans Sand to Singapore’, ៃថងទ ី ១២ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6353633.stm (បនេមលីេលកី
ចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
211  WALHI, ‘The Sand’s Dredged, the Country’s in the Dirt’, ៃថងទ ី ២៧ ែខមន ឆន  ំី ២០០៧, 
http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/tambang/galianc/070327_sand_mining_cu/ (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
212  Ian M. Dutton, ‘If Only Fish Could Vote…’, េនកនង ុ Budy P. Resosudasmo, អនកេរ បចំេបះពុមព, ‘The Politics and Economics of Indonesia’s Natural 

Resources’, ឆន  ំ២០០៥។ 
213  រ ្ឋ ភបលិ ្របេទសសងបុរ សំបុ្រតិ ី ពី្របធន ជញ ធរ គរ នងិសំណង េទ ់ Global Witness, ៃថងទ ី ១៩ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៨។  
214  សមបទនដីេសដ្ឋកចច៖ ិ MAFF, េសចក្ដីសេងខបស្ដីព ី Koh Kong Plantation Company Ltd [្រកមហុ៊ន ចមក រេកះកុង ចំកត់], 
http://www.maff.gov.kh/elc/comprofiles/kkplantation.html (បនេមល ៃថងី ទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨); MAFF, េសចក្ដីសេងខបស្ដីព ី Koh Kong Sugar Company 

Ltd [្រកមហុ៊នសករ េកះកុង], http://www.maff.gov.kh/elc/comprofiles/kksugar.html (បនេមលី ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨); Licadho, ‘Cambodian military 
police mobilised to protect land concession of ruling party Senator’, ៃថងទ ី ៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧, 
http://www.licadho.org/articles/20070208/51/index.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨); Kang Kallyan, ‘Des familles de Koh Kong 

manifestent’, Cambodge Soir, ៃថងទ ី ៨ ែខមន ឆន  ំី ២០០៧។ 
លខតិ ិ អនុញញ ត េដមបី សីង នង់ ិ ្របតបតិ ិកសុណូ៖ ទំនក់ី ទំនងផទ ល់ជមួយម នីមួយរូប, ឆន  ំ២០០៧; ទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយសមជកិមួយរូប ៃនសហគមន៍ពណជជកមមិ
របស់្របេទសកមពជុ ; Agence France Presse, ‘Cambodia maps out plan to lure tourists to Khmer Rouge sites,’ ៃថងទ ី ១៣ ែខេម , ឆន  ំ២០០៥ 

http://www.fourelephants.com/travel.php?sid=286; តំបន់ប ្ដ ញអុនធណត ិ ឺ ិ Phnom Penh Hotel, http://www.phnompenhhotel.com/recreation.php; 
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របស់្រកមហុ៊ន Moeco, http://www.moeco.co.jp/english/project/cambodia.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៨); តំបន់ប ញ

អុនធណតិ ឺ ិ របស់្រកមហុ៊ន GS កល់តចិ, http://www.gscaltex.com/Domain/gs_Exploration.asp (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។ 
289  ករ្របកស រព័ត៌មនេ យ្រកមហុ៊ន េសវរន់៉, ‘Chevron Signs Joint Study Agreement with the Kingdom of Cambodia’, ៃថងទ ី ៦ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៦, 
http://www.chevron.com/news/press/Release/?id=2006-07-06 (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៨ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។ 
290  បទសមភ សន៍ជមួយអនកវភគិ វស័យិ ឧស ហកមម, ឆន  ំ២០០៨; ្រពះ ជ ច្រកកមពជុ , ‘Petroleum Agreement’, ឆន  ំ២០០៤។ 
291  ម្រ ទ ី ២៧, ្រពះ ជ ច្រកកមពជុ , ‘Petroleum Agreement’, ឆន  ំ២០០៤។ 
292  បទសមភ សន៍របស់ Global Witness ជមួយអនកករទូតមួយរូប, ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨។ 
293  Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតពរីចបប់ េទ្រកមហុ៊ន PTTEP េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដលពក់

ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន PTTEP។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។   
294  Global Witness បនសរេសរសំបុ្រតពរីចបប់ េទ្រកមហុ៊ន SPC េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដលពក់
ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន SPC។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។   
295  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊នថមពល ឃូព័រ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដល
ពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊នថមពល ឃូព័រ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។   
296  Susan Postlewaite, ‘Overlapping Claims Complicate Gas Hunt’, The Phnom Penh Post, ៃថងទ ី ២៩ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨; Global Witness 
communications with Cooper Energy, ឆន  ំ២០០៨; Nagacorp Annual Report, ឆន  ំ២០០៧, ទំព័រទ ី ២៣; តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់្រកមហុ៊ន SPC; 

http://www.spc.com.sg/investorcentre/press_details.asp?id=1419 (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៨ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។ 
297  តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់្រកមហុ៊ន SPC, http://www.spc.com.sg/ourbusiness/exploration_production.asp (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៨ ែខធន ូ
ឆន  ំ២០០៨); តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់្រកមហុ៊ន PTTEP, http://www.pttep.com/en/ourBusiness_EAndPprojects.aspx (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី
៨ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។ 
298  NagaCorp Annual Report ឆន  ំ២០០៧, http://www.nagacorp.com/PDF/Annual%20Report%202007.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៤ ែខកញញ  
ឆន  ំ២០០៨)។  
299  សំបុ្រតព ី Richards Butler Reed Smith ែដលបនេផញីជនួសំ េ កបណត ឆន លប គង េទ ិ ិ ិ ឺ Global Witness, ៃថងទ ី ៣១ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨។  
300  NagaCorp Annual Report ឆន  ំ២០០៧, http://www.nagacorp.com/PDF/Annual%20Report%202007.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៤ ែខកញញ  
ឆន  ំ២០០៨)។ 
301  េសចកី្របកស រព័ត៌មនរបស់ MAS, ‘MAS Intends to Refuse Registration of NagaCorp’s Limited’s Prospectus’, ៃថងទ ី ៨ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៣, 

http://www.mas.gov.sg/news_room/press_releases/2003/MAS_Intends_to_refuse_registration_of_Nagacorp_Ltd.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ 
ៃថងទ ី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
302  េសចកី្របកស រព័ត៌មនរបស់ MAS, ‘MAS Refuses Registration of NagaCorp’s Limited’s Prospectus’, ៃថងទ ី ២១ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៣, 

http://www.mas.gov.sg/news_room/press_releases/2003/MAS_Refuses_Registration_of_Nagacorp_21_Oct_03.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី
២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨); ព័ត៌មនអំពី្រកមហុ៊នែដលចុះបញជ ីជមួយផ រហុ៊នហុងកុង, 
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http://www.hkex.com.hk/invest/index.asp?id=company/profile_page_e.asp?WidCoID=03918&WidCoAbbName=&Month=&langcode=e (បនេមលី

េលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៥ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។ 
303  NagaCorp Annual Report ឆន  ំ២០០៧, http://www.nagacorp.com/PDF/Annual%20Report%202007.pdf, ទំព័រទ ី ២៣ (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី
២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ http://www.nagacorp.com/PDF/Annual%20Report%202007.pdf។ 
304  ្រកមហុ៊ន ក មបូ៊ៃណ ែប៊ ដ, ‘Annual Report 2007’, http://www.karambunaicorp.com/Annual_Report/KBUNAI-AnnualReport2007(3MB).pdf 
(បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ អ្រ បរូ ្របក់្រតមឹ្រតវ េនៃថងទ ី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨។ 
305  តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ របស់ ណកសុ៊ិ ស ក មបូ៊ៃណ, http://www.nexusresort.com/new/ (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ១ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨), ៃថ នង ិ
អ្រ បរូ ្របក់្រតមឹ្រតវ េនៃថងទ ី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨។ 
306 តំបន់ប ញអុនធណត កមពជិ ឺ ិ ុ ទស នៈថមី, ‘Biography of Hun Sen’, http://www.cnv.org.kh/personInfo/biography_of_hun_sen.htm (បនេមលីេលកីចុង
េ្រកយ ៃថងទ ី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
307  ករសែមងេ យេ ក ែត ដួង  េនឯសននសទ ិ ី Cambodia Outlook Conference, ឆន  ំ២០០៧ ‘Petroleum Resource Management – Standard 

Reserves Classification’, ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧, http://www.cdri.org.kh/webdata/download/oc07/day2/Session%204%20(PM)%20-
%2023%20Feb%2007/H.E.%20Te%20Duong%20Tara%20(Director%20General%20CNPA).pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៥ ែខកញញ  ឆន  ំ
២០០៨)។ 
308  Susan Postlewaite, ‘Overlapping Claims Complicate Gas Hunt’, The Phnom Penh Post, ៃថងទ ី ២៩ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៨។ 
309  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន បូ៉លតក ហុងី ិ កុង េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនុងរបយករណ៍េនះ 
ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន បូ៉លតក។ េនី ិ េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ; តំបន់ប ញអុនធណត ិ ឺ ិ Polytec 
Asset Holdings, http://www.polytecasset.com/CorpInfo.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។  
310  ឯក រចុះេឈម ះមច ស់កមមសទធិ ិ្រកមហុ៊ន របស់្រកសួងពណជជកមម ស្រមប់ិ ្រកមហុ៊ន េ្របងកត បូ៉លតក ី ិ (កមពជុ ), ឆន  ំ២០០៦។ 
311  តំបន់ប ញអុនធណត ិ ឺ ិ Polytec Asset Holdings, Management Team, http://www.polytecasset.com/MTeam.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ 
ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។  
312  Polytec, ‘Annual Report 2007’, http://www.polytecasset.com/Doc/AnnualReport/2007AR_17MAR08_E.pdf , ទំព័រទ ី ១៦ (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ 
ៃថងទ ី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
313  Polytec, ‘Annual Report 2007’, http://www.polytecasset.com/Doc/AnnualReport/2007AR_17MAR08_E.pdf , ទំព័រទ ី ៧-៨ (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ 
ៃថងទ ី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
314  Polytec Asset Holdings, ‘Annual Report 2007’, http://www.polytecasset.com/Doc/AnnualReport/2007AR_17MAR08_E.pdf (បនេមលីេលកីចុង
េ្រកយ ៃថងទ ី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
315  ព័ត៌មនហរញញវតថិ ុ្រកមហុ៊ន បូ៉លតកី ិ , http://www.polytecasset.com/Financial.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
316  Polytec Asset Holdings, ‘Annual Report 2007’, http://www.polytecasset.com/Doc/AnnualReport/2007AR_17MAR08_E.pdf, ទំព័រទ ី ៦, (បនេមលី
េលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ អ្រ បរូ ្របក់្រតមឹ្រតវេនៃថងទ ី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨។  
317  តំបន់ប ញអុនធណត ិ ឺ ិ Polytec Asset Holdings, http://www.polytecasset.com/CorpInfo.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។  
318  បញជ ីអនកមនៃនទស នវដ ី Forbes – ទី្រកងហុងកុង, េលខ ២២ Or Wai Sheun, ៃថងទ ី ១៦ ែខមក  ឆន  ំ២០០៨, 

http://www.forbes.com/lists/2008/82/biz_08hkrichest_Or-Wai-Sheun_R7DT.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៩ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
319  តំបន់ប ញអុនធណតិ ឺ ិ ៃន CPPCC, http://cppcc.people.com.cn/GB/6927535.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៧ ែខមក  ឆន  ំ២០០៩)។  
320  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច េនី កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ
របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ/ថមពល ម ៉ច។ី  េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី
េទ។   
321  េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ‘China Petrotech Record 38% Rise In Net 

Profit To RMB41.6 Million’, ៃថងទ ី ២៤ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៥, 
http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/China.Petrotech.Holdings.Press.Release.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨); 
ករសែមងេ យេ ក ែត ដួង  េនសននសទ ិ ី Cambodia Outlook Conference, ឆន  ំ២០០៧, ‘Petroleum Resource Management – Standard Reserves 
Classification’, ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៧។  
322  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ CZRCE េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់
ទងនង ឹ CZRCE។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។  
323  េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ‘China Petrotech Acquires 48% effective interest in a Cambodia offshore oil and gas 

block,’ ៃថងទ ី ២៦ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៦, http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL.Cambodia.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ូ
ឆន  ំ២០០៨); េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ, ‘Replies to the SGX’s request for additional information as required under Rule 
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1010 of the Listing Manual on Press Release - China Petrotech Acquires 48% effective interest in a Cambodia offshore oil and Gas Block’, ៃថងទ ី
២៨ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៨, http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL.Replies.to.SGX.Cambodia.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខ
ធន ឆន  ំូ ២០០៨)។ 
324  េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ‘China Petrotech clinches milestone first overseas oilfield service contract’, ៃថងទ ី ១៧ ែខ
េម  ឆន  ំ២០០៦, http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL.Cambodia.Oilfield.Service.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ
២០០៨)។  
325  េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ‘China Petrotech Acquires 48% effective interest in a Cambodia offshore oil and gas 
block,’ ២៦ ែខកកក  ឆន  ំ២០០៦, http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL.Cambodia.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ
២០០៨)។ 
326  ្របភពដែដល។ 
327  េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ‘Replies to the SGX’s request for additional information as required under Rule 1010 of 

the Listing Manual on Press Release - China Petrotech Acquires 48% effective interest in a Cambodia offshore oil and Gas Block’, ៃថងទ ី ២៨ ែខ
កកក  ឆន  ំ២០០៨, http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL.Replies.to.SGX.Cambodia.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ
២០០៨)។ 
328  ្របភពដែដល។ 
329  ្រកសួងពណជជកមម ឯក រិ ចុះេឈម ះ្រកមហុ៊ន ស្រមប់CZRCE, ៃថងទ ី ៧ ែខេម  ឆន  ំ២០០៦; េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ៃថងទ ី
១៧ ែខេម  ឆន  ំ២០០៦, http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL.Cambodia.Oilfield.Service.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខ
ធន ឆន  ំូ ២០០៨)។  
330  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន េផវរ យូនឃន់ េន័ ី កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដល
ពក់ព័នធ ឬទក់ទងនង េផវរ យូនឃន់។ េនឹ ី័ េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។  
331  China Petrotech, ‘Full year financial statement for year ending December 31 2007’, ទំព័រទ ី ៥, 
http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL_31_12_2007_4Q.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨)។  
332  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន មូលនធិិហរញញវតថិ ុចន េនិ កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ 
ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន មូលនធិិហរញញវតថិ ុចន។ិ  េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិ បនទទួលចេមយី េទ។  
333  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊នថមពល កងំដុង ចន រ ៉ុង ចំកត់ ិ េនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ
របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មិនបនទទួលចេមយី េទ; េសចកី្របកស រព័ត៌មន 

របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតិក, ‘China Petrotech Holdings Limited Acquires Interest In China Zhen Rong Cambodia Energy Co Ltd,’ ៃថងទី ២៦ ែខ

កកក  ឆន ំ ២០០៦, http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/CPHL.Cambodia.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨) 
334  ឯក រចុះេឈម ះ្រកមហុ៊នរបស់ហុងកុង ស្រមប់្រកមហុ៊នមូលនធិិហរញញវតថិ ុចនិ, បនេមលីេនកនងុ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨; China Petrotech, ‘Replies to SGX’s 
query regarding China Petrotech signs agreement with Canada-based Liburdi to set up Asia Venture,’ 
http://mirachenergy.listedcompany.com/newsroom/China_Petrotech_Replies_to_SGX_Query210207.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ
២០០៨)។  
335  តំបន់ប ញអិុនធឺណិត្រកមហុ៊ន Zhuhai Zhen Rong, http://www.zhzrgs.com.cn/en/index.asp (បនេមលេលកចុងេ្រកយ ៃថងទី ៧ ែខធន ឆន ំ ូ ២០០៨); 

េសចកី្របកស រព័ត៌មនៃន្រកមហុ៊ន Sunny Global Holdings Limited, ‘Sunny Global entered into MOU for the cooperation with Zhen Rong Group, one 

of the largest crude oil importers in China to develop the crude oil, fuel oil and natural gas business,’ ៃថងទី ៧ ែខធន ឆន ំ ូ ២០០៧, 

http://www2.synchronic.com.hk/sc_upload/images/Sunny%20Global_MOU_English.pdf (បនេមលេលកចុងេ្រកយ ៃថងទី ៩ ែខធន ឆន ំ ូ ២០០៨)។ 
336  េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ‘Change of Name of China Zhenrong (Cambodia) Energy Co. Ltd.’, ៃថងទ ី ១២ ែខេម  ឆន  ំ
២០០៧, www.chinapetrotech.com/irm (បនេមលីេលកី ចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
337  េសចកី្របកស រព័ត៌មន របស់្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ , ‘China Petrotech Completes 3-D Seismic Survey for 360 SQKM in Cambodia’, ៃថងទ ី ១៦ 
ែខេម  ឆន  ំ២០០៧, www.chinapetrotech.com/ir.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
338  េសចកី្របកសស្រមប់អនកវនេយគិ ិ ្រកមហុ៊ន ៃឆ  េប៉្រតតកិ, ៃថងទ ី ៣០ ែខមន ឆន  ំី ២០០៧ នង ិ ២៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៨, 

http://www.chinapetrotech.com/ir.html (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។  
339  ទននន័យិ ភគហុ៊ន ស្រមប់្រកមហុ៊ន ថមពល ម ៉ី ច ចំកត់, http://markets.ft.com/tearsheets/performance.asp?s=SG%3AMIEL, (បនេមលីេលកីចុង
េ្រកយ ៃថងទ ី ២៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨), ព័ត៌មនលំអតិអំពីភគហុ៊ន ្រតម្រតវឹ េនៃថងទ ី ២២ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨។ 
340  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន KPMG សងបុរ េនិ ី កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដល
ពក់ព័នធ ឬទក់ទងនង ឹ KPMG។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។   
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341  KPMG, ‘Independent Auditor’s Report’, ៃថងទ ី ១ ែខេម  ឆន  ំ២០០៧, 

http://chinapetrotech.listedcompany.com/newsroom/CPHL.independent.auditors.pdf (បនេមលីេលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៨)។ 
342  េសចកី្របកស រព័ត៌មន, ‘Notice of Extraordinary General Meeting’, ៃថងទ ី ១៩ ែខវចឆក ឆន  ំិ ិ ២០០៧, www.chinapetrotech.com/ir.html (បនេមលី
េលកីចុងេ្រកយ ៃថងទ ី ២៥ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧); Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន LTC នងិសហករ េនី កនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករ
អធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊ន LTC នងិសហករ។ េនី េពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបន

ទទួលចេមយី េទ។  
343  Global Witness បនសេរសរសំបុ្រតមួយេទ្រកមហុ៊ន េ្របងកត JHLេនកនងុ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៨ េដមបី សុីំករអធបបយ អំពិ ីេរ ង ៉ វេនកនងុ របយករណ៍េនះ ែដល
ពក់ព័នធ ឬទក់ទងនងឹ្រកមហុ៊នេនះ។ េនេពលេបះពុមពរបយករណ៍េនះ Global Witness មនិបនទទួលចេមយី េទ។   
344  ្រកមហុ៊ន PT មុដកូិ , របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០០៦, http://www.medcoenergi.com/userfiles/file/annual_report/2006/ar2006.pdf (បនេមលីេលកីចុង
េ្រកយ ៃថងទ ី ៩ ែខធន ឆន  ំូ ២០០៨); ្រកមហុ៊ន PT មុដកូ ទូរ រិ ែដលបនេផញីេទផ រហុ៊នទី្រកង ហ ករ , ៃថងទ ី ៤ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៦។ 
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