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សាវតា 
 
តបំៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស (ត.ស.ព) គឺជាទីតាងំភ៊ូមិសាស្តសរដដ្លរដ្ឋឋ ភិបាលកំណត់សដ្ីមបជីួយសម្មួលដ្ល់សកមមភាពឧសាហកមម
តាមរយៈការសលីកទឹកច្ិតរដននកសារសពីពៃធៃិងបទបបញ្ញតរិ ៃិងការម្ទម្ទង់ដននកសហដ្ឋឋ រច្នាសមព័ៃធ1 សហយីសៅកនុងសនាោះ ម្គៃច្ាប់
ដ្ឋច្់សដ្ឋយដែកមួយសម្ម្គប់ម្គប់ម្គងសកមមភាពវៃិិសោគ ៃិងអាជីវកមម។ កនុងករណីមួយច្ំៃួៃ សគ បាៃបសងកីតសាា ប័ៃរដ្ឋបាល
ៃិងអភិបាលកិច្ច ក៏ដ្៊ូច្ជាម្កបខ័ណឌ ៃីតិបបញ្ញតរិដ្ឋច្់សដ្ឋយដែក សដ្ីមបជីួយសម្មួលដ្ល់ការវៃិិសោគ ៃិងសជៀសវាងភាពយតឺោ៉ា វ
ដននកការោិធិបសតយយ។ 
 
ការបសងកីតៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស គឺជាច្ំណុច្សន៊ូលនៃយុទធសាស្តសររបស់រដ្ឋឋ ភិបាលជាសម្ច្ីៃសៅអាសីុអាសគនយ ៍សដ្ីមបី
ពម្ងីកសហដ្ឋឋ រច្នាសមព័ៃធ ៃិងសដ្ីមបទីាក់ទាញការវៃិិសោគពីបរសទស។ ខណៈសពលដដ្លម្បសទសសម្គជិកអាសា ៃភាគសម្ច្ីៃ2 
ដដ្លរួមម្គៃកមពុជា សាធារណៈរដ្ឋម្បជាធិបសតយយម្បជាម្គៃិតឡាវ មីោ៉ា ៃ់ម្គ៉ា  នៃ ៃិងសវៀតណាម (សៅកាត់ថា 'CLMTV') 
សម្ជីសសរសីតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសសដ្ីមបសីធវីជាយុទធសាស្តសរទាក់ទាញវៃិិសោគិៃ បសងកីតការងារ ៃិងបសងកីៃម្បាក់ច្ំណ៊ូ លពីការនាសំច្
ញ។ ជាក់ដសរង ម្គៃភសរុតាងជាសម្ច្ីៃ ដដ្លបងាា ញថា តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស មិៃសុទធដតនាមំកៃ៊ូវនលម្បសោជៃ៍ដននកសសដ្ឋ
កិច្ចសុទធដ្ល់រដ្ឋម្គច ស់នទោះទាងំអស់សនាោះសទ។3  
 
សោលការណ៍ដណនាមំួយច្ំៃួៃ ពិភាកាអំពីការបសងកីតតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ៃិងតំបៃ់ឧសាហកមមម្សសដ្ៀងោន សនេងៗសទៀត 
សដ្ឋយបញ្ជា ក់ោ៉ា ងច្ាស់ថា អភិបាលកិច្ច ការអៃុសោមតាមសិទធិមៃុសេ ការអៃុវតរការងារម្សបច្ាប់ ការការពារៃិងអភិរកេប
រសិាា ៃ ក៏ដ្៊ូច្ជាការច្៊ូលរមួៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍សហគមៃ៍ គឺជាកតារ សន៊ូលនៃការសាា បនាៃិងម្បតិបតរិការរបស់តំបៃ់ទាងំសៃោះ ។4  

សោលការណ៍ដណនាមំួយច្ំៃួៃ ពិភាកាអំពីការបសងកីតតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ៃិងតំបៃ់ឧសាហកមមម្សសដ្ៀងោន សនេងៗសទៀត 
សដ្ឋយបញ្ជា ក់ោ៉ា ងច្ាស់ថា អភិបាលកិច្ច ការអៃុសោមតាមសិទធិមៃុសេ ការអៃុវតរការងារម្សបច្ាប់ ការការពារៃិងអភិរកេប
រសិាា ៃ ក៏ដ្៊ូច្ជាការច្៊ូលរមួៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍សហគមៃ៍ គឺជាកតារ សន៊ូលនៃការសាា បនាៃិងម្បតិបតរិការរបស់តំបៃ់ទាងំសៃោះ ។ 

 
1 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ‘World Investment Report 2019: Special Economic Zones’, UN, 
2019, សៅទំព័រ 128, ម្គៃសៅកនុងសគហទពំ័រ៖ https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf  
2  សម្ម្គប់ព័ត៌ម្គៃបដៃាម, ស៊ូមសមីលកនុងសគហទពំ័រ៖ https://asean.org/about-asean/member-states/  
3 ស៊ូមសមីល UNCTAD’s World Investment Report 2019, supra note 1 
4 ជាក់ដសរង ស៊ូមសមីល UNCTAD’s World Investment Report 2019, supra note 1; UNIDO, ‘Leveraging a New Generation of Industrial Parks 
and Zones for Inclusive and Sustainable Development: Strategic Framework’, 2018, ម្គៃសៅកនុងសគហទពំ័រ៖ 
https://hub.unido.org/sites/default/files/publications/UNIDO_Strategic%20Framework_WEB.pdf. 
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ោ៉ា ងណាមិញ សៅកមពុជា ឡាវ មីោ៉ា ៃ់ម្គ៉ា  នៃ ៃិងសវៀតណាម ដដ្លសុទធដតជាភាគីនៃសៃធិសញ្ជញ សិទធិមៃុសេអៃររជាតិមួយច្ំៃួៃ 
កនុងសនាោះរមួម្គៃកតិកាសញ្ជញ អៃររជាតិសរីពីសិទធិសសដ្ឋកិច្ច សងាម ៃិងវបបធម៌ (សៅកាត់ថា ICESCR) – ការបសងកីតតំបៃ់សសដ្ឋ
កិច្ចពិសសសកនុងករណីភាគសម្ច្ីៃ ម្តូវបាៃនារភាា ប់សៅៃឹងការៃយចុ្ោះនៃការធានាសដ្ឋយច្ាប់សម្ម្គប់ការការពារសិទធិមៃុសេៃិង
បរសិាា ៃ។ ជាការពិតណាស់ សដ្ឋយសារខវោះការការពារសដ្ឋយនល៊ូវច្ាប់ ៃិង/ឬការអៃុវតរឲ្យបាៃម្គប់ម្ោៃ់ របាយការណ៍នៃការ
រសំោភសិទធិមៃុសេៃិងការរសំោភសិទធិសសដ្ឋកិច្ច សងាម ៃិងវបបធម៌ គឺជាសរឿងដដ្លឧសាហ៍សកីតសែីង សៅកនុងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ច
ពិសសសដដ្លម្គៃទីតាងំសៅតំបៃ់ដ្ីសណរ ទសៃលសមគងា។ 

បទដ្ឋឋ ៃៃិងច្ាប់អៃររជាតិពាក់ព័ៃធ 
 
សៅកនុងបរបិទនៃតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស បញ្ជា ទាងំម្សុងទាក់ទងៃឹង សិទធិសីុវលិ សិទធិវបបធម៌ សិទធិសសដ្ឋកិច្ច សិទធិៃសោបាយ 
ៃិងសិទធិសងាម ទទួលរងឥទធិពលសៅសពលដដ្លកងវល់របស់បុគាលៃិងសហគមៃ៍ មិៃម្តូវបាៃសគយកមកពិចារណាឲ្យបាៃ
សពវម្គប់ម្ជុងសម្ជាយសដ្ឋយច្ាប់ៃិងអនកតាក់ដតងសោលៃសោបាយ។ 
 
សិទធិទាងំសៃោះ រមួម្គៃសិទធិទទួលបាៃបទដ្ឋឋ ៃនៃការរស់សៅសមរមយដដ្លធានាសដ្ឋយកតិកាសញ្ជញ  ICESCR កនុងសនាោះរមួម្គៃ
អាហារ សសមលៀកបំពាក់ លំសៅដ្ឋឋ ៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍លកខខណឌ រស់សៅជាបៃរបនាទ ប់។ សគ បំផ្លល ញការសម្បីម្បាស់សិទធិទាងំសៃោះ 
សដ្ឋយការមិៃឲ្យម្បជាពលរដ្ឋម្គៃលទធភាពទទួលបាៃមសធោបាយនានាសដ្ីមបដីសវងរកអាហារ រមួទាងំសិទធិទទួលបាៃដ្ីធលី ៃិង
ធៃធាៃនានាដដ្លមិៃអាច្ខវោះបាៃសម្ម្គប់ម្បកបជីវភាពរស់សៅរបស់ពួកសគនងដដ្រ។ បណារ ម្បសទស CLMTV ក៏ម្គៃ
កាតពវកិច្ចសៅសម្កាមសៃធិសញ្ជញ សិទធិមៃុសេជាសម្ច្ីៃ រមួទាងំកតិកាសញ្ជញ  ICESCR នងដដ្រ សដ្ីមបសីច្ៀសវាងៃិងទប់សាក ត់ការប
សណរ ញសច្ញសដ្ឋយបងខំ។ សគ អាច្សធវីការបសណរ ញពួកសគសច្ញបាៃជាមសធោបាយចុ្ងសម្កាយ លុោះម្តាដតសគបាៃអៃុវតរៃិង
សោរពៃ៊ូវការការពារតាមៃីតិវធិីសមម្សប ៃិងសៅសពលដដ្លសគ អស់ជសម្មីសសហយី។ 
 
កតិកាសញ្ជញ  ICESCR ក៏បាៃកំណត់អំពីសិទធិរបស់មៃុសេម្គប់រ៊ូបកនុងការទទួលបាៃបទដ្ឋឋ ៃសុខភាពនល៊ូវកាយៃិងនល៊ូវច្ិតរកនុង
កម្មិតខពស់បំនុតតាមដដ្លអាច្សសម្មច្បាៃ ដដ្លកនុងសនាោះរមួម្គៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃ៊ូវម្គប់ទិដ្ឋភាពទាងំអស់នៃអនាម័យដននកប
រសិាា ៃៃិងឧសាហកមម។ សៅសម្កាមច្ាប់សរីពីសិទធិមៃុសេ រដ្ឋ ក៏ម្គៃកាតពវកិច្ចជាម៊ូលដ្ឋឋ ៃ ទាក់ទងៃឹងការទទួលបាៃបរសិាា
ៃដដ្លម្គៃៃិរៃររភាព  សុវតាិភាព អនាម័យ ៃិងសុខភាពលអ ដដ្លរដ្ឋ ម្គៃកាតពវកិច្ចកនុងការសធវីការវាយតនមលជាមុៃអំពីលទធ
ភាពនៃនលប៉ាោះពាល់ដននកបរសិាា ៃបណារ លមកពីគសម្ម្គងៃិងសោលៃសោបាយដដ្លបាៃសគដ្ឋក់សសនី។ 
 
សិទធិទទួលបាៃការងារ ៃិងសិទធិសៅកដៃលងសធវីការ ម្តូវបាៃការពារសម្កាមកតិកាសញ្ជញ  ICESCR ។ បទដ្ឋឋ ៃអៃររជាតិសរីពីសិទធិ
ការងារ រួមទាងំសិទធិកនុងការបសងកីតៃិងច្៊ូលរួមសហជីព ក៏ម្តូវបាៃធានាសដ្ឋយលិខិត៊ូបករណ៍មួយច្ំៃួៃសទៀត រួមម្គៃអៃុ
សញ្ជញ ៃិងលំខិត៊ូបករណ៍ជាអៃុសាសៃ៍ ដដ្លម្តូវបាៃអៃុម័តសម្កាមការជួយសម្ជាមដម្ជងរបស់អងាការពលកមមអៃររជាតិ (សៅ
កាត់ថា ILO) នងដដ្រ។5  

 
5កមពុជា គឺជាភាគីនៃ C087, C098, C029, C105, C100, C111, C138 and C182; ឡាវ គឺជាភាគីនៃ C029, C100, C111, C138, C182, C155 and 
C187; មីោ៉ា ៃ់ម្គ៉ា  គជឺាភាគីនៃ C087, C029, C138 and C182; នៃ គឺជាភាគីនៃ C029, P029, C105, C100, C111, C138,  C182 and C187; សវៀតណាម 
គឺជាភាគីនៃ C098, C029, C105, C100, C111, C138, C182, C155 and C187. សម្ម្គបព់័ត៌ម្គៃបដៃាមស៊ូមសមីលសគហទពំ័រ៖ 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:10011:::NO:10011:P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:10011:::NO:10011:P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F
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ច្ាប់អៃររជាតិសរីពីសិទធិមៃុសេ ក៏កំណត់ឲ្យរដ្ឋម្គៃកាតពវកិច្ចមួយសដ្ីមបីធានាថាសហគមៃ៍ៃិងសាធារណៈជៃភាគសម្ច្ីៃ
ដដ្លរងនលប៉ាោះពាល់ អាច្ទទួលបាៃព័ត៌ម្គៃៃិងឱកាស សដ្ីមបីច្៊ូលរួមកនុងសសច្ករីសសម្មច្នានាដដ្លប៉ាោះពាល់ពួកោត់នង  
ដដ្រ។ 
 
ទាក់ទងៃឹងម្កុមហ ុៃសាជីវកមម សោលការណ៍ដណនារំបស់អងាការសហម្បជាជាតិសរីពីធុរកិច្ចៃិងសិទធិមៃុសេ (សៅកាត់
ថាUNGPs) ដដ្លជាបទដ្ឋឋ ៃសកលសរីពីធុរកិច្ចៃិងសិទធិមៃុសេ បាៃដច្ងថាម្កុមហ ុៃសាជីវកមមម្គៃទំៃួលខុសម្តូវកនុង "ការ
សោរព" "សិទធិមៃុសេដដ្លសគទទួលសាា ល់ជាអៃររជាតិ" ដដ្លសគយល់ "សៅកនុងកម្មិតអបបបរម្គ” ដ្៊ូច្ដដ្លបាៃដច្ងសៅកនុង
ច្ាប់អៃររជាតិសរីពីសិទធិមៃុសេ ដ្៊ូច្ជាសសច្ករីម្បកាសជាសកលសរីពីសិទធិមៃុសេ កតិកាសញ្ជញ អៃររជាតិសរីពីសិទធិពលរដ្ឋ ៃិង
សិទធិៃសោបាយ ៃិង កតិកាសញ្ជញ  ICESCR ៃិងអៃុសញ្ជញ សន៊ូលទាំងម្បាំបីរបស់អងាការ ILO ដដ្លម្គៃដច្ងកនុងសសច្ករី
ម្បកាសសរីពីសោលការណ៍ម្គឹោះ ៃិងសិទធិសៅកដៃលងសធវីការ។ 
 

 

ព័ត៌ម្គៃដដ្លបងាា ញកនុងកំណត់សម្គា ល់សៃោះ ទទួលបាៃពីសម្គជិកនៃអងាការសងាមសីុវលិដដ្លបាៃច្៊ូលរួមកនុងកិច្ចម្បជុំតាម
ម្បព័ៃធអុីៃធឺដណតដដ្លសរៀបច្ំសដ្ឋយគណៈកមមការអនកច្ាប់អៃររជាតិ (សៅកាត់ថា ICJ) អងាការ EarthRights International 
ៃិងអងាការ Land Watch Thai សៅនៃៃទី ១៩ ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២២។6  

ម្កុមសងាមសីុវលិកនុងតំបៃ ់បាៃរាយការណ៍ពីការរសំោភសិទធិសសដ្ឋកិច្ច សងាម ៃិងវបបធម៌ រមួទាងំសិទធិទទួលបាៃលំសៅដ្ឋឋ ៃៃិង
ជីវភាពរស់សៅសពញសលញ; ករណីនៃនលប៉ាោះពាល់អវជិាម្គៃសលីបរសិាា ៃ; ការរសំោភសិទធិការងារ; ក៏ដ្៊ូច្ជាករណីនៃការខកខាៃ
កនុងការធានាឲ្យម្គៃតម្គល ភាព ការពិសម្ោោះសោបល់ ៃិងគណសៃយយភាព នងដដ្រ។ របាយការណ៍ទាងំសៃោះ ម្តូវបាៃពណ៌នា
កាៃ់ដតលមអិតសៅកនុងដននកខាងសម្កាម។ ក៏ម្គៃរបាយការណ៍ដដ្លច្ងម្កងៃ៊ូវឧទាហរណ៍នានាអំពីសាា ប័ៃទទួលបៃទុកដននក
អភិវឌ្ឍៃ៍ដដ្លសគវៃិិសោគសៅកនុងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ដដ្លបណារ លឲ្យម្គៃការរសំោភសិទធិមៃុសេ ៃិងករណីនានានៃការ
ខកខាៃរបស់សាា ប័ៃដ្៊ូច្ោន សៃោះកនុងការអៃុវតរវធិាៃការឲ្យបាៃម្គប់ម្ជុងសម្ជាយ សដ្ីមបសីដ្ឋោះម្សាយការរសំោភទាងំសៃោះ។7  

 

 
6 សមធាវចី្ៃំួៃ 24 រ៊ូបដដ្លជាសម្គជិកនៃអងាការសងាមសីុវលិ ៃិងអនកសិកាមកពីម្បសទសកមពុជា ឡាវ មីោ៉ា ៃម់្គ៉ា  នៃ ៃងិសវៀតណាម បាៃច្៊ូលរមួកនុងកចិ្ចម្បជុំ
សៃោះ។ អនកច្៊ូលរមួ បាៃដសវងយល់ពនីលប៉ាោះពាល់អវជិាម្គៃនាសពលបច្ចុបបៃនៃងិនលប៉ាោះពាល់ដដ្លអាច្ៃឹងសកតីម្គៃនាសពលអនាគតសលីសិទធមិៃុសេ ដដ្លសកីត
សច្ញពីការអៃុវតរម្កបខណ័ឌ ច្ាបស់រពីីតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសកនុងម្បសទសសរៀងៗខលួៃ។ 
7 ជាក់ដសរង សៅកនុងករណីនៃតបំៃ់សសដ្ឋកចិ្ចពិសសស Thilawa នៃម្បសទសមីោ៉ា ៃម់្គ៉ា , ស៊ូមសមីល៖ UN Forum on Business & Human Rights, ‘Thilawa 
Special Economic Zone, Myanmar’, 2015, ម្គៃសៅកនុងសគហទពំ័រ៖ 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/ForumSession4/ThilawaSpecialEconomicZoneMyanmar.pdf. ស៊ូម
សមីលនងដដ្ល៖ Business & Human Rights Resource Centre, ‘Myanmar: Thilawa economic zone launches complaint mechanism, NGO 
says it falls short of intl. standards; inc. responses from company & other agencies’,  2018, ម្គៃសៅកនុងសគហទំព័រ៖ 
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-thilawa-economic-zone-launches-complaint-mechanism-ngo-says-it-
falls-short-of-intl-standards-inc-responses-from-company-other-agencies/   

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/ForumSession4/ThilawaSpecialEconomicZoneMyanmar.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-thilawa-economic-zone-launches-complaint-mechanism-ngo-says-it-falls-short-of-intl-standards-inc-responses-from-company-other-agencies/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/myanmar-thilawa-economic-zone-launches-complaint-mechanism-ngo-says-it-falls-short-of-intl-standards-inc-responses-from-company-other-agencies/
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ការរសំោភបំពាៃសិទធិកនុងការទទួលបាៃការសាន ក់សៅៃិងជីវភាពសមរមយ 

ការរសំោភបំពាៃសិទធិកនុងការទទួលបាៃលំសៅដ្ឋឋ ៃៃិងជីវភាពសមរមយ 

ការអភិវឌ្ឍៃ៍តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ជាទ៊ូសៅទាមទារឲ្យម្គៃការដ្កម្បជាជៃដដ្លរស់សៅទីសនាោះសច្ញ សដ្ីមបអីៃុញ្ជញ តឲ្យអាជីវ
កមមៃមីផ្លល ស់ទីច្៊ូល។ ការសនទរដ្ីពីសហគមៃ៍សៅជាសាា ប័ៃអាជីវកមម ជាសរឿយៗម្តូវបាៃអៃុវតរសដ្ឋយ  រដ្ឋឋ ភិបាល ៃិង/ឬម្កុមហ ុៃ
នានា សដ្ឋយោម ៃការពិសម្ោោះសោបល់សពវម្ជុងសម្ជាយ។ ម្គៃរបាយការណ៍អំពីការបសណរ ញសច្ញម្ទង់ម្ទាយធំ8 ដដ្លជួៃកាល
ម្គៃការជ៊ូៃដ្ំណឹងតិច្តួច្ឬោម ៃការជ៊ូៃដ្ំណឹងសសាោះ សដ្ឋយបាៃរសំោភសលីបទដ្ឋឋ ៃសិទធិមៃុសេអៃររជាតិដដ្លហាមឃាត់មិៃ
ឲ្យម្គៃការបសណរ ញសច្ញសដ្ឋយបងខំ។ ដ្ីមួយច្ំៃួៃដដ្លសគ ទទួលបាៃសម្ម្គប់សកមមភាព ឧសាហកមមជាដននកមួយនៃតំបៃ់
សសដ្ឋកិច្ចពិសសសមួយច្ំៃួៃ ម្តូវបាៃសគរាយការណ៍ថាមិៃលកខណោះសមរមយសម្ម្គប់សកមមភាពទាងំសនាោះសែីយ។ ជាក់ដសរង 
តំបៃ់ដដ្លបច្ចុបបៃនសគសម្បីម្បាស់សម្ម្គប់សធវីដម្សច្ំការតាមដបបម្បនពណី ម្តូវបាៃបំដបលងពីតំបៃ់ជៃបទៃិងកសិកមមសៅជា
ឧសាហកមម។ 9 សលីសពីសៃោះ សិទធិកាៃ់កាប់ដ្ីធលីតាមទម្គល ប់ ដបបសម៊ូហភាព ឬដបបម្បនពណី របស់សហគមៃ៍ដដ្លរងនលប៉ាោះ
ពាល់ ម្តូវបាៃរសំោភបំពាៃជាញឹកញាប់សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលឬអនកអភិវឌ្ឍៃ៍សៅតំបៃ់សនាោះ (ជាទ៊ូសៅ សកមមភាពដបបសៃោះ មិៃម្តូវ
បាៃទទួលសាា ល់សមរមយទាងំម្សុងសៅកនុងច្ាប់កនុងម្សុកនៃរដ្ឋម្គច ស់នទោះសែយី)។ សដ្ឋយមិៃគិតពីកមមសិទធិដ្ីម្សបច្ាប់ សំណង
ដដ្លនរល់ដ្ល់សហគមៃ៍ ៃិងបុគាលដដ្លរងនលប៉ាោះពាល់ ជាសរឿយៗ មិៃម្គប់ម្ោៃ់ មិៃសីុសងាវ ក់ោន  សហយីជួៃកាលអាម្ស័យ
សលីលទធនលនៃការច្រចាដដ្លម្គៃលកខណោះលសមអៀង។ 

ការោមំ្ទពីនដ្គ៊ូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងរដ្ឋឋ ភិបាលជាសរឿយៗ ម្គៃលកខណោះមិៃម្គប់ម្ោៃ់សទ។ ជាលទធនល សហគមៃ៍ជៃសភៀសខលួៃ ជួប
ការលំបាកកនុងជីវភាពរស់សៅ ម្បឈមៃឹងកំសណីៃនៃបំណុល សហយីបុគាលមួយច្ំៃួៃកាល យជាជៃោម ៃនទោះសដមបង ។ ច្ំណាត់ការ
ម្ពហមទណឌ  ម្តូវបាៃសធវីសែងីច្ំសពាោះម្បជាពលរដ្ឋដដ្លតវា៉ា ម្បឆ្ងំៃឹងការទិញដ្ីឬដដ្លមិៃម្ពមចាកសច្ញពីដ្ីដដ្លខលួៃម្គៃ ជួល 
ឬសាន ក់អាម្ស័យ។ 

នលប៉ាោះពាល់ធៃៃ់ធៃរច្ំសពាោះបរសិាា ៃ 

របាយការណ៍នានា បងាា ញថាម្កុមហ ុៃសាជីវកមមដដ្លពាក់ព័ៃធៃឹងការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការបសងកីតតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសសៅកនុងប
ណារ ម្បសទស CLMTV ជាសរឿយៗមិៃសោរពតាមច្ាប់ ៃិងបទបបញ្ញតរិសរីពីការការពារបរសិាា ៃសទ។ ការអភិវឌ្ឍៃ៍សៅកនុងតំបៃ់
សសដ្ឋកិច្ចពិសសស បាៃបងកនលប៉ាោះពាល់ដ្ល់បញ្ជា បរសិាា ៃដដ្ល សហគមៃ៍ដកបរសនាោះ ជួបម្បទោះ រមួម្គៃ៖ 

1. ការបំពុលខយល់សច្ញពីសរាងច្ម្ក 

2. សម្ោោះរាងំសៃួតដដ្លបណារ លមកពីកងវោះទឹក ៃិងភាពតាៃតឹងរវាងសហគមៃ៍ៃិងឧសាហកមម 

3. ការចាក់កាកសំណល់ឧសាហកមមសចាលខុសច្ាប់ដដ្លបណារ លឲ្យម្គៃការបំពុលទឹកៃិងដ្ី 

 
8 ជាក់ដសរង សៅកនុងករណីនៃតបំៃ់សសដ្ឋកចិ្ចពិសសស Kyauk Phyu កនុងម្បសទសមោី៉ា ៃ់ម្គ៉ា , ស៊ូមសមីល៖ ICJ, ‘Special Economic Zones in Myanmar: the 
State Duty to Protect Human Rights’, 2017, ទពំ័រ 49-68.  
9 ជាក់ដសរង ស៊ូមសមីល៖ ICJ, ‘The Human Rights Consequences of the Eastern Economic Corridor and Special Economic Zones in 
Thailand’, 2020, សៅទពំ័រ 54។ 
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4. ទឹកកាកសំណល់ហ៊ូរសច្ញពីតំបៃ់ឧសាហកមមច្៊ូលកនុងម្បឡាយកនុងម៊ូលដ្ឋឋ ៃៃិងតំបៃ់លំសៅដ្ឋឋ ៃ ៃិង 

5. ការបំផ្លល ញម្បព័ៃធជីវច្ម្មុោះៃិងជម្មកសតវនម្ពដដ្លបណារ លមកពីការសាងសង់ៃិងម្បតិបតរិការរបស់តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ច
ពិសសស។  

លកខខណឌ សម្ម្គប់ការវាយតនមលច្ំសពាោះនលប៉ាោះពាល់សលីបរសិាា ៃ ជាសរឿយៗម្តូវបាៃសគច្សវសៃិងសជៀសវាងសដ្ឋយសច្តនា ខណៈ
ដដ្លកនុងករណីជាសម្ច្ីៃសៅសពលដដ្ល សគអៃុវតរតាមលកខខណឌ ទាងំសនាោះ សគ អៃុវតរសដ្ឋយមិៃម្គៃដនៃការច្ាស់ោស់ សដ្ឋយ
ោម ៃការបងាា ញជាសាធារណៈ ៃិងសដ្ឋយមិៃម្គៃការច្៊ូលរមួសម្ច្ីៃពីសហគមៃ៍ដដ្លរងនលប៉ាោះពាល់។ ក៏ម្គៃរបាយការណ៍នានា
ដដ្លបងាា ញពីការដកលងបៃលំ ឬការសធវសម្បដហសរបស់ម្កុមហ ុៃកនុងការអៃុវតរៃ៍ការវាយតនមលសលីបរសិាា ៃ នងដដ្រ។ សលីសពីសៃោះ 
របាយការណ៍នានា បាៃច្ងអុលបងាា ញអំពី កងវោះការម្តួតពិៃិតយសដ្ឋយឯករាជយ កនុងការសដ្ឋោះម្សាយបញ្ជា នៃភាពម្សបច្ាប់របស់
ភាគពីាក់ព័ៃធ ៃិង/ឬបញ្ជា នៃកងវោះការទទួលខុសម្តូវរបស់អាជាា ធរពាក់ព័ៃធ។ 

ការរសំោភបំពាៃសិទធិការងារ 

ៃិសោជក ជាសរឿយៗមិៃសអីសពីៃឹងការការពារច្ាប់ការងារ សហយី ការអៃុវតរ ម្គៃលកខណោះទៃ់សខាយមិៃថាកនុងសាា ៃភាពដបប
ណាសែយី ខណៈដដ្លដននកមួយនៃភាពទាក់ទាញនៃតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសសម្ម្គប់អាជីវកមម គឺការសរៀបច្ំការងារដដ្លម្គៃភាព
បត់ដបៃជាងមុៃ។ កងវល់សំខាៃ់ៗដដ្លសគ បាៃរាយការណ៍ រមួម្គៃ៖ ម្បាក់ឈនួលអបបបរម្គមិៃម្គប់ម្ោៃ់កនុងការធានាឲ្យបាៃ
ៃ៊ូវការរស់សៅដ្ស៏មរមយ ម្បាក់ឈនួលទាប ការបងខំឲ្យសធវីការដៃមសម្គ៉ា ង ការរតឹបៃរឹងនៃៃឈប់សម្ម្គក ការមិៃនរល់សិទធិឈប់សម្ម្គក
ម្គតុភាព ការបញ្ឈប់ការងារកមមករម្គៃននទសពាោះ លកខខណឌ ការងារធៃៃ់ធៃរ ៃិងបញ្ជា សុវតាិភាព។ ការអៃុវតរការងារដដ្លម្គៃលកខ
ណោះដ្៊ូច្ោន ៃឹងទាសភាពដដ្លរមួទាងំពលកមមសដ្ឋយបងខំ ៃិងការជួញដ្៊ូរមៃុសេ ក៏ម្តូវបាៃរាយការណ៍នងដដ្រសៅកនុងករណីមួយ
ច្ំៃួៃ។ ៃិសោជកជាសម្ច្ីៃ ម្តូវបាៃសគរាយការណ៍ថាបាៃចុ្ោះកិច្ចសៃោការងាររយៈសពលខលីជាមួយៃិសោជិករបស់ពួកសគ ដដ្លវា
ជាមសធោបាយសម្ម្គប់សគច្សវសច្ាប់ោពំារសងាមសនេងៗ។ ម្កុមហ ុៃមួយច្ំៃួៃ មិៃបាៃចុ្ោះបញ្ា ីសទ ដដ្លវាបណារ លឲ្យម្គៃការ
ការពារដននកច្ាប់ច្ំសពាោះបុគាលិករបស់ខលួៃ សៅម្គៃកម្មិត។ យៃរការសដ្ឋោះម្សាយវវិាទបម្មុង ម្តូវបាៃសគរាយការណ៍ថាមិៃអាច្ 
យកមកអៃុវតរបាៃសទ។ សម្គជិកសហជីព បាៃរាយការណ៍ថាមិៃអាច្ជួបជុំសដ្ឋយសសរ ីៃិងពួកសគម្បឈមមុខៃឹងការសរសីសអីង
ទាក់ទងៃឹង លកខខណឌ សីុឈនួលៃិងលកខខណឌ ការងារ ការបំភិតបំភ័យ ការបសណរ ញសច្ញ អំសពីហឹងា ៃិងការសបៀតសបៀៃខាង
តុោការ ដដ្លជាលទធនលនៃសម្គជិកភាពៃិងការច្៊ូលរមួរបស់ខលួៃកនុងសហជីព។  

ការខកខាៃមិៃធានាឲ្យម្គៃតម្គល ភាព ការម្បឹកាសោបល់ ៃិងគណសៃយយភាព 

កងវោះតម្គល ភាព ៃិងគណសៃយយភាពរបស់ភាគីអាជាា ធរសៅកនុងបណារ ម្បសទស CLMTV ទាក់ទងៃឹងសសច្ករីសសម្មច្ ការសធវីដនៃការ 
ៃិងការកសាងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ក៏ដ្៊ូច្ជាកនុងដ្ំណាក់កាលម្បតិបតរិការការអភិវឌ្ឍៃ៍ គឺជាកងវល់ទ៊ូសៅមួយ។ មៃុសេដដ្ល
រងនលប៉ាោះពាលព់ីតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស មិៃម្តូវបាៃនរល់ឱកាសពិតម្បាកដ្សដ្ីមបសីធវីសសច្ករីសសម្មច្ឬសួរសដ្ញសដ្ឋលអំពីសសច្ករី
សសម្មច្ ដដ្លទាក់ទងៃឹងដនៃការគសម្ម្គង ឬការសរៀបច្ំជីវភាពៃិងការរស់សៅនាសពលអនាគតសនាោះសទ។ សៅសពលដដ្លម្គៃកិច្ច
ម្បជុំរវាងមស្តៃរីតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសៃិងម្បជាពលរដ្ឋ សគ កម្មស ញីសកខីភាពនៃសសច្ករីសសម្មច្ឬដនៃការដដ្លសគបាៃផ្លល ស់បរ៊ូរ
សដ្ីមបសី្លីយតបសៅមតិសោបល់ឬសំសណីរបស់ម្បជាពលរដ្ឋណាស់។ កងវោះតម្គល ភាពអំពីម្បាក់ច្ំណ៊ូ លៃិងៃរកិារ ដដ្លទទួលបាៃ
ពីតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសសៃោះ ច្ាស់ណាស់អាច្ៃឹងបងកឲ្យម្គៃអំសពីពុករលួយ។ 
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សាា ប័ៃម្គប់ម្គងៃិងម្តួតពិៃិតយតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ជាធមមតាម្គៃតំណាងមកពីសាា ប័ៃរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិង/ឬវស័ិយធុរកិច្ច។ 
សដ្ឋយោម ៃការពិសម្ោោះ ពួកសគ ទទួលអំណាច្ោ៉ា ងទ៊ូលំទ៊ូោយ ខណៈសពលដដ្លពួកសគមិៃម្គៃកាតពវកិច្ចជាក់ោក់កនុងការ
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ទទួលបាៃការងារសមរមយសសមីភាពោន  សហយីម្តូវសសីុបអសងកតៃិងសដ្ឋោះម្សាយច្ំសពាោះរបាយការណ៍នៃការជួញដ្៊ូរមៃុសេ
សហយីៃិងកម្គល ងំពលកមមសដ្ឋយបងខំសៅកនុងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសជាបនាទ ៃ់។ 

11. លុបបំបាត់រាល់ឧបសគាដននកច្ាប់ៃិងឧបសគាជាក់ដសរងនានាដដ្លរារាងំកមមករមិៃឲ្យទទួលបាៃសិទធិសសរភីាពកនុងការ
ម្បម៊ូលនរុ ំ ៃិងសិទធិកនុងការច្រចាជាសម៊ូហភាព។ 

12. ធានាថាម្គៃដ្ំសណាោះម្សាយតាមម្បព័ៃធតុោការៃិងសម្ៅតុោការដដ្លម្គៃម្បសិទធភាព រហ័ស ៃិងអាច្ដសវងរកបាៃ 
ជ៊ូៃដ្ល់អនកដដ្លទទួលរងៃ៊ូវការរសំោភបំពាៃសិទធិសដ្ឋយការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងម្បតិបតរិការរបស់តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស។ 

13. ធានាឲ្យម្គៃការម្ទម្ទង់ម្គប់ម្ោៃ់ នរល់ការបណរុ ោះបណារ ល ៃិងពម្ងឹងជំនាញ ៃិងការយល់ដ្ឹងរបស់មស្តៃរីនានាទាក់ទង
ៃឹងការនរល់ការអៃុញ្ជញ ត អាជាា ប័ណណ ឬការយល់ម្ពមច្ំសពាោះម្បតិបតរិការសៅកនុងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ទាក់ទងៃឹង
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ទិៃនៃ័យសដ្ឋយដនអកសលីភសរុតាងសរីពីនលប៉ាោះពាល់បរសិាា ៃ ការម្គប់ម្គងធៃធាៃធមមជាតិៃិងវបបធម៌ ការវាយតនមលការ
ខ៊ូច្ខាត ៃិងការសាា រសែងីវញិៃ៊ូវធៃធាៃធមមជាតិដដ្លខ៊ូច្ខាតឲ្យម្តែប់មករកសាា ៃភាពសាអ តសអំវញិ។ ៃិង 

14. ពម្ងឹងសមតាភាពៃិងឯករាជយភាពរបស់តុោការៃិងសាា ប័ៃជាតិដននកសិទធិមៃុសេ សដ្ីមបធីានាថាពួកសគ អាច្សដ្ីរតួោ៉ា ង
សកមមកនុងការការពារសិទធិមៃុសេកនុងបរបិទនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងម្បតិបតរិការនៃតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស។ 

 

អៃុសាសៃ៍សម្ម្គប់អងាការសហម្បជាជាតិៃិងគណៈកមមការអៃរររដ្ឋឋ ភិបាលអាសា ៃសរីពីសិទធិមៃុសេ 

1. សធវីការសសីុបអសងកត ទសេៃកិច្ច សដ្ឋោះម្សាយ ៃិងនរល់សោបល់ោ៉ា ងសកមម ៃិងច្ាស់ោស់សលីបញ្ជា កងវល់ដដ្លសកីត
សែងីកនុងបរបិទនៃតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ដ្៊ូច្ជារបាយការណ៍នៃការរសំោភដ្ីធលី ការអៃុវតរការងារខុសច្ាប់ នលប៉ាោះ
ពាល់ធៃៃ់ធៃរសលីបរសិាា ៃ ការរសំោភសិទធិមៃុសេ ក៏ដ្៊ូច្ជាការអោះអាងបំនភលអំពីសហតុនលដននកសសដ្ឋកិច្ចនៃតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ច
ពិសសស; 

2. តាមលទធភាពៃិងភាពសមម្សប ស៊ូមច្៊ូលរមួជាមួយតំណាងរាស្តសរ គណបកេៃសោបាយ មស្តៃរីរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងសាា ប័ៃ
តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស សដ្ីមបីជំរុញឲ្យម្គៃការអៃុម័តៃិងការអៃុវតរច្ាប់ សោលៃសោបាយ ៃិងការអៃុវតរនានា
ទាក់ទងៃឹងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសឲ្យម្សបតាមបទដ្ឋឋ ៃៃិងច្ាប់អៃររជាតិសរីពីសិទធិមៃុសេ។ ៃិង 

3. នរល់ជំៃួយៃិងកិច្ចសហម្បតិបតរិការអៃររជាតិ ៃិងកិច្ចសហម្បតិបតរិការកនុងម្សុក រួមទាំងការម្ទម្ទង់ដននកច្ាប់ 
បសច្ចកសទស ៃិងបសច្ចកវទិោ ដ្ល់អាជាា ធរ    រដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងអងាការសងាមសីុវលិ សដ្ីមបឲី្យពួកោត់អាច្សធវីការតស ៊ូមតិ
បាៃលអម្បសសីរសម្ម្គប់ការអៃុសោមតាមច្ាប់សរីពីសិទធិមៃុសេសៅកនុងបរបិទនៃតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស។ 

អៃុសាសៃ៍សម្ម្គប់សហគមៃ៍ៃិងទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍ 

1. ធានាថាជំៃួយសម្ម្គប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ មិៃម្តូវបាៃនរល់ដ្ល់គសម្ម្គងរបស់តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសណា ដដ្លបងាា ញពី 
ហាៃិភ័យពិតម្បាកដ្នៃការរសំោភសិទធិមៃុសេ សហីយផ្លអ កជំៃួយសម្ម្គប់គសម្ម្គងទាំងឡាយណាដដ្លបំពាៃសលី
កាតពវកិច្ចការពារសិទធិមៃុសេ សដ្ឋយរួមបញ្ច៊ូ លការយកច្ិតរទុកដ្ឋក់សលីបញ្ជា សិទធិមៃុសេជាចាំបាច្់ សដ្ីមបីធានាថា
មសធោបាយរបស់តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ម្តូវបាៃបសងកីតសែីងៃិងដ្ំសណីរការសដ្ឋយមិៃរសំោភបំពាៃសិទធិមៃុសេ     
សែយី។ 

2. ធានាថាសោលៃសោបាយវៃិិសោគម្ទម្ទង់សិទធិមៃុសេ ការពារបរសិាា ៃ ការពារសិទធិការងារ ៃិងម្គៃការអៃុសោម
របស់ម្កុមហ ុៃតាមវធិាៃការការពារសិទធិ ដ្៊ូច្ជាការធានាថាកិច្ចសៃោម្បាក់កមចីម្គៃលកខខណឌ ម្សបតាមសិទធិមៃុសេ។ 
ៃិង 

3. ទទួលសាា ល់សដ្ឋយសបីកច្ំហថាការរសំោភសិទធិមៃុសេ បាៃសកីតសែីងសៅកនុងគសម្ម្គងមួយច្ំៃួៃដដ្លបាៃៃិងកំពុង
ទទួលបាៃហរិញ្ញបបទាៃ សហយីសដ្ឋោះម្សាយបញ្ជា រសំោភបំពាៃដបបសៃោះ សដ្ឋយម្គៃការច្៊ូលរមួពីសហគមៃ៍ដដ្លរង
នលប៉ាោះពាល់។ 
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អៃុសាសៃ៍សម្ម្គប់វស័ិយឯកជៃ 

1. អៃុវតរសកមមភាពអាជីវកមមទាងំអស់ឲ្យម្សបតាមសោលការណ៍ដណនារំបស់អងាការសហម្បជាជាតិសរីពីធុរកិច្ច ៃិងសិទធិ
មៃុសេ 

2. អៃុសោមតាមច្ាប់ជាតិទាងំអស់ដដ្លទាក់ទងៃឹងការការពារបរសិាា ៃ កម្គល ងំពលកមម ៃិងសិទធិមៃុសេ សដ្ឋយម្គៃ
វធិាៃៃិងៃីតិវធិីពាក់ព័ៃធ។ 

3. អៃុវតរការការម្តួតពិៃិតយច្ំសពាោះបញ្ជា សិទធិមៃុសេ សដ្ីមបធីានាថាការវៃិិសោគម្គៃលកខណោះម្បកបសដ្ឋយទំៃួលខុសម្តូវ 
ៃិងមិៃម្គៃភាពសមុគសាម ញទាក់ទងៃឹងការរសំោភសិទធិមៃុសេ សដ្ឋយរមួម្គៃការធានាថាសគទទួលបាៃដ្ីដដ្លកំណត់
សម្ម្គប់គសម្ម្គងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស សដ្ឋយម្សបច្ាប់ សហយីធានាថាសគ សោរពសិទធិមៃុសេសៅម្គប់ដ្ំសណីរការទាងំ
អស់នៃការទទួលបាៃដ្ីធលី ៃិងការបំដលងដ្ីធលីសដ្ីមបសីម្បីម្បាស់ ក៏ដ្៊ូច្ជាសោរពសិទធិមៃុសេពាក់ព័ៃធៃឹងការបសណរ ញម្បជា
ពលរដ្ឋសច្ញពីដ្ីនងដដ្រ។ 

4. ធានាថាការវាយតនមលច្ំសពាោះនលប៉ាោះពាល់មកសលីបរសិាា ៃ ម្តូវបាៃអៃុវតរម្បកបសដ្ឋយភាពឯករាជយ មិៃលំសអៀង ម្សប
ច្ាប់ៃិងម្គៃម្បសិទធភាព។ 

5. ធានាថាៃិសោជិកទទួលបាៃម្បាក់ឈនួលម្គប់ម្ោៃ់ ម្តូវបាៃការពារពីការសរសីសអីងៃិងការោយសីៅកដៃលងសធវីការ ៃិង
ម្គៃសិទធិទទួលបាៃកដៃលងសធវីការម្បកបសដ្ឋយសុវតាិភាពៃិងសុខភាពលអ។ 

6. ធានាថាៃិសោជិកទាំងអស់អាច្ទទួលបាៃសិទធិបសងកីតសហជីពៃិងសិទធិច្៊ូលរួមសហជីពសដ្ឋយសសរមី្បកបសដ្ឋយ
ម្បសិទធភាព ៃិងមិៃម្តូវទទួលរងៃ៊ូវការបសណរ ញសច្ញពីការងារសដ្ឋយសារការសរសីសអីងម្បឆ្ងំៃឹងសហជីពសែយី។ 

7. បសងកីតយៃរការតវា៉ា ដននកម្បតិបតរិការ (OGM) ដដ្លអាច្សម្បីម្បាស់បាៃៃិងម្គៃម្បសិទធភាព សដ្ឋយម្គៃការសហការ
ជាមួយសហគមៃ៍ដដ្លរងនលប៉ាោះពាល់ ម្បកបសដ្ឋយភាពឯករាជយ មិៃលំសអៀង ៃិងម្គៃម្បសិទធភាព។ យៃរការសៃោះ រមួ
ម្គៃការបសងកីតកាតពវកិច្ចរបស់ម្កុមហ ុៃកនុងការសដ្ឋោះម្សាយកងវល់របស់បុគាល សហគមៃ៍ម៊ូលដ្ឋឋ ៃ ៃិងកមមករតំបៃ់
សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ដដ្លរងនលប៉ាោះពាល់ពីម្បតិបតរិការរបស់តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស។ ៃិង 

8. បញ្ចប់ការសបៀតសបៀៃនល៊ូវច្ាប់តាមរយៈការបរហិារសករ រ ិ៍ ៃិងការបំពាៃសលីបុគាលៃិង/ឬសហគមៃ៍ដដ្លរងនលប៉ាោះពាល់ពី
សោលៃសោបាយនៃតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ៃិងអនកដដ្លច្ង់តវា៉ាបំភលឺសដ្ឋយម្សបច្ាប់អំពីការរសំោភសិទធិមៃុសេ។ 

អៃុសាសៃ៍សម្ម្គប់សងាមសីុវលិ 

1. ម្តួតពិៃិតយ ៃិងច្ងម្កងឯកសារទាក់ទងៃឹងការអភិវឌ្ឍៃ៍តំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស ៃិងច្៊ូលរួមកនុងការតស ៊ូមតិសដ្ីមបី
ធានាថា សគ អាច្ដ្ំសណីរការបាៃដ្រាបណាសគសធវីម្សបតាមសិទធិមៃុសេរបស់បុគាលៃិងសហគមៃ៍ដដ្លរងនលប៉ាោះពាល់ 
សហយី សរៀបច្ំដនៃការ បសងកីត ៃិងដ្ំសណីរការតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសសដ្ឋយម្សបតាមច្ាប់ៃិងបទដ្ឋឋ ៃអៃររជាតិៃិងកនុង
ម្សុក រមួទាងំបទដ្ឋឋ ៃៃិងច្ាប់សរីអំពីសិទធិមៃុសេនងដដ្រ។  

2. ោមំ្ទសហគមៃ៍កនុងម៊ូលដ្ឋឋ ៃ កមមករ ៃិងអនកម្គៃសិទធិសនេងៗសទៀតសដ្ីមបីធានាឲ្យម្គៃការសោរពសិទធិមៃុសេ រមួទាងំ
សិទធិរបស់ពួកោត់កនុងការម្បឆ្ងំៃឹងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសដដ្លសគដ្ឋក់សសនី។ ៃិង 
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3. ដសវងរក ៃិងច្៊ូលរមួជាមួយយៃរការៃិងសាា ប័ៃនានារបស់អងាការសហម្បជាជាតិ សដ្ីមបពីម្ងឹងការងារតស ៊ូមតិទាក់ទង
ៃឹងតំបៃ់សសដ្ឋកិច្ចពិសសស។ 

សយងី ស៊ូមដៃលងអំណរគុណច្ំសពាោះសាា ប័ៃខាងសម្កាមដដ្លនរល់ៃ៊ូវការម្តួតពិៃិតយ ការសិកាម្សាវម្ជាវ ៃិងការវភិាគដដ្លម្ទម្ទង់
កំណត់សម្គា ល់នៃការតស ៊ូមតិសៃោះ។ 

1. អងាការសលីកដលងសទាសអៃររជាតិ 

2. មជឈមណឌ លសិទធិមៃុសេកមពុជា (CCHR) 

3. មជឈមណឌ លសមព័ៃធការងារៃិងសិទធិមៃុសេ (CENTRAL) 

4. អងាការ Dawei Watch 

5. មជឈមណឌ ល East-West  

6. អងាការ ETO Watch 

7. ម៊ូលៃិធិសិទធិមៃុសេៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ (HRDF) 

8. អងាការ Mekong Butterfly 

9. អងាការ Mekong Watch 

10. មជឈមណឌ លសាមគាីភាព (Solidarity Center) 

11. វទិោសាា ៃសៃរិភាពរបស់សហរដ្ឋអាសមរកិ (USIP) 

ៃិងអនកម្សាវម្ជាវ សមធាវ ីៃិងនដ្គ៊ូរទាងំអស់ដដ្លបាៃនរល់ការវភិាគៃិងទសេៃៈនានាដដ្លបាៃម្ទម្ទង់ឯកសារសបាោះពុមពនាយ
សៃោះ។  

 




