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ទៅក្នុងផែនការ ខ្សែក្រវ៉ា ត់មួយ ផ្លូវមួយ របស់ប្រទេសចិន។ ទោះបីជាមានការល�ើកទឹកចិត្ត និងការធានា
យ៉ា ងអំណោយផលត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកវ ិនិយោគក៏ដោយ ការប្តេជ្ញាស្រដ�ៀងគ្នានេះមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់
មូលដ្ឋា ននោះទេ។ ខណៈពេលដែលច្បាប់សង
្ត ់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិដីធលី្ សិទ្ធិការងារ និង
ការការពារបរ ិស្ថានត្រូវបានអនុវត្តជាផ្លូវការចំពោះ SEZs ក៏មិនមានការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនោះ
ដែរ។ SEZs ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជាមួយនឹងតម្លាភាពដែលនៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយ ហ�ើយប្រជាជនមូល
ដ្ឋា នត្រូវបានជម្លៀសដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ និងឧបាស្រ័យគ្រប់គ្រាន់។ កម្មករប្រឈមនឹង
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នៅពេលដែលខ្លួនទាមទារនូវសិទ្ធិទាំងនេះ។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថានតែងតែមិនឆ្លើយតបនឹង
ស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុត្តពីបរ ិស្ថានដែលត្រូវបានចាប់បង្ខំអនុវត្តតែនៅក្នុងតំបន់មួយ
ចំនួនប៉ុណ្ណោះ។
ការសិក្សានេះធ្វើការសន្និដ្ឋា នថារចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចគ្របដណ្តប់ការបង្កើត និងប្រតិបត្តិការ
របស់ SEZs ត្រូវបានកែប្រែស្របតាមផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវ ិនិយោគដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជា
ជនមូលដ្ឋា ន និងបរ ិស្ថាន។ ការសិក្សានេះល�ើកឡ�ើងថា SEZs ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដ�ើម្បីជួយ
ជំរញ
ុ ដល់អ្នកវ ិនិយោគក្នុងការចាប់យក និងកេងប្រវ ័ញ្ចដល់ធនធានដ៏មានផលិតភាពបំផុតនៃប្រទេសកម្ពុជា
និងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា គឺដីធលី្ និងកម្លាំងពលកម្ម និងកំពុងតែសម្របសម្រួលការស្រូបយកតម្លៃហិរវត្ថុ
ពីតំបន់មេគង្គ។ ការសិក្សានេះក៏បានស្នើឡ�ើងផងដែរថាភាពទន់ខ្សោយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច SEZ
និងកង្វះខាតតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់កំពុងតែបង្កើននូវហានិភ័យ
នូវការក្តោ បយកពីរដ្ឋដោយអភិជននយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចដែលអំណាចសាធារណៈអាចត្រូវបានប្រើ
ប្រាស់ដ�ើម្បីផលប្រយោជន៍ឯកជន និងមានការប្រព្រឹត្តដែលលម្អៀងចំពោះបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន
ដែលត្រូវបានបញ្រ្ចៀបចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមួយ។

បញ្
ជា ក់ថា SEZs គឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយដ៏សំខាន់ដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តដ�ើម្បីទទួលបាន
លទ្ធផលផ្សេងៗគ្នា ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នា ។ ការសិក្សាបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា៖ ១. ក្រប
ខ័ណ្ឌច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចរបស់ SEZs គួរតែត្រូវបានកែសម្រួលដ�ើម្បីឲ្យមានភាពប្រដំប្រសងគ្នា រវាង
ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវ ិនិយោគ និងប្រជាជនមូលដ្ឋា នប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងយុតតិធ
្ ម៍ ២. រដ្ឋា ភិបាល
គួរកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខលួនល�ើ
្
ការវ ិនិយោគទុនបរទេសល�ើដីធលី្ និងឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់
កម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ និងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ ៣. រដ្ឋា ភិបាលឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃ
តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការរ�ៀបចំវ ិនិយោគ និងអភិបាលកិច្ច SEZ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការគម្រាម
កំហែងក្នុងការស្រូបយកផលប្រយោជន៍ជាតិ និងកាត់បន្ថយការទាញយកតម្លៃហិរញ្ញ វត្ថុពីតំបន់ ៤. សង្គម
ស៊ីវ ិលបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ SEZs និងចូលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋ
និងវ ិស័យឯកជន ព្រមទាំងផ្តន្ទាទោសចំពោះអ្នកដែលធ្វើអំព�ើខុសច្បាប់ផងដែរ។ សង្គមស៊ីវ ិលអាចបង្កើតនូវ
យុទ្ធសាស្រ្តថ្មីផងដែរក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិនងាយនឹងផ្លាស់បតូរដ�ើ
្
ម្បីរម
ួ ចំណែកក្នុង
ការអភិវឌ្ឍតំបន់មួយប្រកបដោយសមធម៌ និងភាពរស់រានមានជីវ ិតសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខលួន។
្
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អារម្ភកថា
អ្នកនិពន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នករួមចំណែកទាំងអស់ចំពោះការសិក្សានេះដែលការសិក្សានេះអាច
លេចចេញជារូបរាងបានដោយមានការគាំទ្រដោយសន្តា នចិត្តពីបុគ្គល និងស្ថាប័នជាច្រើន។ មូលនិធិ Rosa
Luxemburg បានផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ជាមួយនឹងជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ និងសម្ភារបន្ថែមដោយអង្គការ
ផ្តោ តសំខាន់ល�ើពិភពលោកទិសខាងត្បូង (Focus on The Global South)។ ច្រឹក សុភា និង រស់ សុគន្ធី ដែល
បានផ្តល់នូវការគាំទ្រយ៉ា ងមានតម្លៃក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលទិន្នន័យ ហ�ើយក៏មានបុគ្គលមួយ និងស្ថាប័ន
មួយចំនួនទ�ៀត អ្នកភូមិ និងកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃដែលបានចែករ ំលែកនូវពេលវេលា
បទពិសោធន៍ និងចិត្តគំនិតរបស់ខលួន។
្
ច្រឹក សុភា Shalmali Guttal, Robert Finch, Sean Bain, Robert
Nash, Penny Thame, និងអ្នកត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនទ�ៀតបានផ្តល់នូវអនុសាសន៍ល្អៗដ�ើម្បីធ្វើឲ្យចំណុច
ដែលបានល�ើកឡ�ើងកាន់តែមានទម្ងន់។ ពួកគាត់បានធ្វើឲ្យការសិក្សានេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដែលមិន
អាចវាស់វែងបាន។

Dawei small port (July 2017) Photo by Ridan Sun
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សេចក្តីផ្តើម
គោលបំណង និងវ ិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
ឯកសារនេះត្រូវបានសរសេរឡ�ើងសម្រាប់អង្គការ Focus on The Global South ដ�ើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកម្រង
ការសិក្សាដែលស្វែងយល់ពីនិន្នា ការវ ិនិយោគឆ្លងព្រំដែនក្នុងតំបន់មេគង្គ។ ដ�ើម្បីសម្រេចបានគោលបំណង
នេះ ការសិក្សានេះបានធ្វើការសិក្សាល�ើករណីសិក្សាចំនួនពីរនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) ក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា និងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ដោយផ្តោ តសំខាន់ល�ើសិទ្ធិ និងការការពារដែលបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកវ ិនិយោគ
ប្រៀបធ�ៀបជាមួយនឹងសិទ្ធិ និងការការពារដែលបានផ្តល់ជូនដល់សហគមន៍ និងកម្មករដែលទទួលរងផល
ប៉ះពាល់។ គោលបំណងចម្បងនៃឯកសារនេះគឺដ�ើម្បីរក
ុ រក និងបង្ហាញនូវផលប៉ះពាល់នៃគោល
នយោបាយវ ិនិយោគក្នុងតំបន់មេគង្គល�ើគោលនយោបាយសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រើប្រាស់ SEZs
ជាវ ិស័យមួយដ�ើម្បីធ្វើការសិក្សាដ�ើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមល�ើការគាំទ្រដែលបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកវ ិនិយោគថលឹង
្
ថ្លែងជាមួយនឹងការគាំទ្រ និងផលប្រយោជន៍ដែលបានផ្តល់ជូនដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋា ន។ បន្ទា ប់ពីផ្នែកសិក្សា
ពីប្រវត្តិដែលធ្វើផ្តល់ព័ត៌មានជូនអ្នកអានពីតំបន់មេគង្គ និងទស្សនាទានពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស គឺឈានទៅ
ដល់ផ្នែកទី១ដែលនឹងបង្ហាញពីករណីសិក្សានៃ SEZs ក្នុងប្រទសកម្ពុជាដោយផ្តោ តសំខាន់ល�ើ SEZ នៅទី
ក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តសីហនុ។ ផ្នែកទីពីរនឹងធ្វើការបង្ហាញពីករណីសិក្សាមួយនៃ SEZs នៅប្រទេស
មីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្តោ តសំខាន់ល�ើ SEZ នៅDawei។ ករណីសិក្សាទាំងពីរគឺផ្អែកល�ើលទ្ធផលដែលបាន
មកពីការសម្ភាស និងការពិភាក្សាក្រុម ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយលទ្ធផលពីការអានឯកសារ និងការ ស្រាវជ្រាវ
ល�ើឯកសារ។ ទាញការសន្និដ្ឋា នល�ើលទ្ធផលស្វែងរកឃ�ើញនេះ ផ្នែកទីបីនឹងធ្វើការវ ិភាគ និងពិភាក្សាល�ើប្រ
ធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនេះពីទស្សនៈក្នុងតំបន់មួយ។ លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុង
សេចក្តីសន្និដ្ឋា ន។
Focus on The Global South គឺជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិមិនមែនរដ្ឋា ភិបាលមួយដែលធ្វើការជាមួយ
នឹងតូអង្គមួយចំនួន ដោយរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវ ិល ចលនាសង្គម អ្នកសិក្សា អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោល
នយោបាយ និងសហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ ជាជាងនិយាយជំនួសឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះ Focusព្យាយាមក្នុងការ
តម្លើងសម្លេងរបស់សហគមន៍ ចលនាសង្គម និងសង្គមស៊ីវ ិលទាំងនេះ ហ�ើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍
នេះព្យាយាមឆ្លុះបញ្
ចា ំងនូវស្មា រតីនេះ។ ផ្នែកទី១ និងទី២ បង្ហាញពីទស្សនៈរបស់អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ពីករ
ណីសិក្សាចំនួនពីរដែលជាមូលដ្ឋា នគាំទ្រដល់ការវ ិភាគក្នុងតំបន់ និងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដែលបាន
សិក្សាក្នុងផ្នែកទី៣។ លទ្ធផលដែលបានរកឃ�ើញត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋា ន ដោយមានអនុសា
សន៍សម្រាប់រដ្ឋា ភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងសម្រាប់សង្គមស៊ីវ ិល។
អង្គការ Focus បានធ្វើការសិក្សាបឋមមួយក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ដ�ើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹង
ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដ�ើម្បីកំណត់ពីកម្រិតថេរនៃការស្រាវជ្រាវ និងកំណត់ពីអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដែល
ពាក់ព័ន្ធជាចម្បង។ លទ្ធផលស្វែងរកឃ�ើញ និងអនុសាសន៍ត្រូវបានចែកចាយផ្ទៃកនុ្ងក្នុងចំណោមដៃគូ
របស់អង្គការ Focus ហ�ើយបញ្ជីឈ្មោះដែលបានជ្រើសរ� ើសនៃអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង
ដោយអ្នកនិពន្ធ ដោយផ្អែកល�ើការសិក្សាបឋម និងបណ្តា ញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនិពន្ធ។ អ្នកផ្តល់បទ
សម្ភាសន៍បន្ថែមក្នុងវ ិស័យឯកជន និងសាធារណៈត្រូវបានរួមបញ្ចូលដ�ើម្បីមានតុល្យភាព និងសត្យានុម័ត
ហ�ើយអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ត្រូវបានអញ្ជ ើញឲ្យចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះដោយអ្នកនិពន្ធ បុគ្គលិក
របស់អង្គការ Focus ឬដោយដៃគូនៅមូលដ្ឋា ន។ អ្នកនិពន្ធបានចុះទៅមូលដ្ឋា នដ�ើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

SEZs ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (នៅខេត្តសីហនុ និងទីក្រុងភ្នំពេញ) និងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា (Dawei) ក្នុងខែកក្កដា
និងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានការអានឯកសារ និងការស្រាវជ្រាវឯកសារតាមកុំព្យូទ័រតាំងពីមុន និង
ក្រោយការចុះទៅមូលដ្ឋា នដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែម និងធ្វើការសិក្សាល�ើការសិក្សាដែលមានពីមុន និងពង្រីកមូល
ដ្ឋា ននៃការសំអាងល�ើការពិសោធនៃការសិក្សានេះ។ ករណីសិក្សាប្រទេសម៉ីយ៉ានម៉ា បានសិក្សាល�ើការសិក្សា
ពីមុនៗយ៉ា ងច្រើន និងទាញយកខ្លឹមសារបន្ថែមទ�ៀតពីការប្រមូលទិន្នន័យបឋមដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយអង្គ
ការសង្គមស៊ីវ ិលកាលពីពេលមុនៗ។
អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ចំនួន ៦០ នាក់បានរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ចំពោះការសិក្សានេះ ហ�ើយឯកសាររាប់រយ
ទ�ៀតត្រូវបានអានដ�ើម្បីចងក្រងការសិក្សានេះ។ អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ចំនួន ២៧ មកពីប្រទេសកម្ពុជា។ មាន
ការពិភាក្សាក្រុមចំនួនពីរល�ើកជាមួយនឹងកម្មករចំនួន ១៥ នាក់ (ស្រី ៧ ប្រុស ៨) ពីSEZs ខេត្តសីហនុនិង
SEZ ទីក្រុងភ្នំពេញ។ បន្ថែមពីល�ើនេះទ�ៀត មានការសម្ភាសយកព័ត៌មានស៊ីជម្រៅខ្លីៗជាមួយនឹងតំណាង
សហជីពកម្មករចំនួនបីរប
ូ អង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាល(NGOs) ចំនួនប្រាំពីររូប មន្រ្តីពីររូបពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹង
រដ្ឋា ភិបាលមួយ និងអ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មមួយរូប។1 ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា មានអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍
ចំនួន ២៩ រូប។ មានការពិភាក្សាក្រុមមួយត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់ បទសម្ភាសន៍ចំនួន ១២ រូប
(ប្រុស ១១ ស្រី១)ពីភូមិមួយដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការសាងសង់ SEZ Dawei។2 មានបទសម្ភាសន៍
ចំនួនប្រាំបួនជាមួយនឹងតំណាង NGOsម្តងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងឧស្សាហម្ម មន្រ្តីពីររូបពីរដ្ឋបាលតំបន់
Tanintharyi ទីប្រឹក្សាមួយរូបពីសម្ព័ន្ធជាតិដ�ើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ (NLD) របស់រដ្ឋា ភិបាល អ្នកសិក្សា
មួយរូបនៅក្រៅប្រទេស ទីប្រឹក្សាវ ិនិយោគមួយរូប អតីតឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថៃមួយរូប និងអ្នកស្រាវ
ជ្រាវឯករាជ្យមួយរូប។3 មានការសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាង NGO បួនរូបក្នុងទីក្រុងបាងកកដ�ើម្បី
ដោះស្រាយបញ្
ហា ក្នុងតំបន់ និងដ�ើម្បីរម
ូ បញ្ចូលអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដែលនៅក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជា និង
មីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយនឹង SEZs ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។
គោលបំណង និងកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានពន្យល់ជូនដល់អ្នកចូលរួម ដោយរួមមានការចូលរួម
ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងការទទួលបានការព្រមព្រៀងដោយផ្ទាល់មាត់ពីអ្នកចូលរួមមុននឹងធ្វើការពិភាក្សាក្រុម
និងការសម្ភាស។ យោងទៅតាមភាពរស�ើបនៃប្រធានបទដែលត្រូវបានពិភាក្សា ការប៉ះពាល់ដែលអាច
ក�ើតមានចំពោះការងាររបស់ពួកគេ និងលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលនៃការធ្លា ក់ចុះចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិ
មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ ហ�ើយអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍បានចូលរួមជាអនាមិកនៅក្នុងការសិក្សានេះ។4 មានការ
ធានាចំពោះអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ចំពោះមតិយោបល់ណាមួយដែលបញ្
ជា ក់ពីម្ចាស់ដ�ើមនៃមតិយោបល់នេះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍គឺគ្រាន់តែបញ្
ជា ក់ថាជាឧទាហរណ៍ “កម្មការ ិនីមួយរូបពី SEZ ក្នុងខេត្តសីហនុ” ឬ ”បុរស
អ្នកភូមិម្នាក់កនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ SEZ Dawei” ឬ ”អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តីមួយរូបក្នុងទីក្រុងរ ៉ងហ្គូន” ដ�ើម្បីការ
ពារនូវអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបទឧក្រិដ្ឋ។ តារាងដែលមិនត្រូវបានកំណត់
អត្តសញ្ញាណពេញលេញមួយនៃអ្នកផ្តល់បទ សម្ភាសន៍ចំពោះការសិក្សានេះគឺមានភ្ជា ប់នៅឧបសម្ព័ន្ធ។
សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ត្រូវបានបញ្ចប់កនុងខែធ្
្
នូឆ្នាំ២០១៦ ហ�ើយត្រូវបានចែកចាយក្នុងចំណោម
អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដ�ើម្បីទទួលបានមតិយោបល់។ មានការពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមដោយអង្គការ Focus
ជាមួយនឹងដៃគូ និងអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍កនុងប្រទេសមី
្
យ៉ាន់ម៉ា កម្ពុជា និងប្រទេសថៃក្នុងខែមីនា មេសា
និងឧសភា។ មានការកែសម្រួលក្នុងអំឡុងពេលខែមិថុនា និងខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ហ�ើយសេចក្តីព្រាងចុង
ក្រោយដែលបញ្ចូលនូវមតិ និងយោបល់ត្រូវបានបញ្ចប់កនុងខែកក្ក
្
ដា ឆ្នាំ២០១៧។

ប្រវត្តិតំបន់មេគង្គ
មេគង្គគឺជាតំបន់មួយដែលប្រកបដោយភាពសម្បូរបែបគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃវប្បធម៌ ពូជសាសន៍ ភាសា
និងជីវសាស្រ្ត ដែលមានប្រជាជនរស់នៅសរុបចំនួន ៣៣០ លាននាក់ពីក្រុមពូជសាសន៍រាប់រយ។
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តំបន់នេះត្រូវបានហៅថាជា “ចានបាយ” និង
”កន្ត្រកត្រី” របស់អាស៊ីដែលមានប្រជាជនជាង ៨០
ភាគរយ ពឹងផ្អែកល�ើព្រៃឈ�ើ ការនេសាទ ឬកសិ
កម្មដ�ើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពដ�ើម្បីចម្អែតក្រពះ
ឬជិតចម្អែតក្រពះ ដោយពឹងផ្អែកល�ើទន្លេមេគង្គ និង
ដៃទន្លេទាំងឡាយរបស់ទន្លេមេគង្គ។
បន្ទា ប់ពីពេលបញ្ចប់សង្រ្គា មលោកល�ើកទីពីរមក
មានការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគា្នដោយតួអង្គ និង
ស្ថាប័នផ្សេងៗក្នុងការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់នេះ
តាមរយៈសមាហរណកម្មឧស្សាហនីយកម្ម និង
សេដ្ឋកិច្ច។5 យន្តការមួយដែលធ្វើការជម្រុញការខិត
ខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាកម្មវ ិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
សេដ្ឋកិច្ចមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ (GMS-ECP)
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ ដោយ
ប្រទេសចំនួនប្រាំមួយក្នុងតំបន់គឺមីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ
កម្ពុជា ឡាវ ចិន និងវ�ៀតណាម ជាមួយនឹងការ
គាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ដែលជា
រូបភាពទី១៖តំបន់មេគង្គ (Demis Map Server)
ស្ថាប័នហិរញ្ញ វត្ថុពហុភាគីដែលដឹកនាំដោយ
ជប៉ុនមួយ។ GMS-ECP គឺជាកម្មវ ិធីល�ើកកម្ពស់ការ
វ ិនិយោគមួយដែលព្យាយាមក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលចំពោះវ ិស័យឯកជនតាមរយៈការ
វ ិនិយោគពហុភាគីល�ើហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ទូទាំងអនុតំបន់ជា
មួយនឹងគោលបំណងក្នុងការបង្កើនការងារ
ស្វែងរកប្រាក់ចំណូល និងកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្រ។ ប្រាំកនុងចំ
្
នួនរដ្ឋទាំងប្រាំមួយ
នៃ GMS-ECP (ដែលហៅថា GMS)
គឺជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិ
អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN) ផងដែរ។
ស្ថាប័ននេះមានមុខងារបន្ថែមចំនួនពីរធំៗមាន
គោលបំណងក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋា នទីផ្សារ និង
ផលិតផលតែមួយក្នុងតំបន់មេគង្គ និងអាស៊ី
អាគ្នេយ៍ឲ្យបានទូលំទូលាយតាមរយៈការកាត់
បន្ថយរនាំងពន្ធអាករ និងមិនមែនពន្ធអាករ
ចំពោះពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់តំបន់ និង
សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច GMS ក្នុងបណ្តា ញ
ទីផ្សារតំបន់ និងសកលលោក ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្
ហា នេះ មានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មសេរ ីជាច្រើនដែលមានការទ្រទ្រង់
ដោយការវ ិនិយោគចម្បងៗក្នុងហេដ្ឋា រចនា
សម្ព័ន្ធរម
ួ មានផ្នូវថ្នល់ ផ្នូវដែក កំពង់ផែ ស្ពា ន
រោងចក្រអគ្គិសនី បណ្តា ញខ្សែអគ្គិសនីធំៗ និង
ទូរគមនាគមន៍។ ADB បានគាំទ្រគម្រោង
រូបភាពទី២៖ GMS “ច្រកសេដ្ឋកិច្ច” (ADB)
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ទាំងអស់នេះនូវចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី ៦.៧ ពាន់
លានដុល្លា រក្នុងការវ ិនិយោគ និង ១២៤.៩លាន
ដុល្លា រចំពោះជំនួយបច្ចេកទេសរវាងឆ្នាំ ១៩៩២
ដល់ឆ្នាំ២០១៦6 ប៉ុន្តែនៅតែជាប្រភពតែមួយក្នុង
ចំណោមប្រភពបីបួននៃហិរញ្ញ ប្បទានចំពោះការវ ិនិ
យោគល�ើហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធកនុង
្ GMS ដែលតួលេខ
នេះមិនរួមបញ្ចូលនូវហិរញ្ញ ប្បទានឯកជន
ដែលបានសម្របសម្រួលដោយ ADB នោះទេ។
ជាការពិតណាស់ ការវ ិនិយោគផ្ទាល់របស់ ADB ក្នុង
វ ិស័យហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធមានការថយចុះដោយសារ
តែមានប្រភពផ្សេងៗ ដែលនឹងត្រូវបានពិភាក្សាក្នុង
ផ្នែកទី៣។ ការអនុម័តនូវវ ិធីសាស្រ្ត ‘ច្រកសេដ្ឋកិច្ច’
ដែលជាកត្តា សំខាន់ចំពោះគោលបំណងរបស់ ADB
ក្នុងការអភិវឌ្ឍបរ ិយាកាសអំណោយផលចំពោះការ
វ ិនិយោគឯកជនក្នុងវ ិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហ
កម្មកនុងតំ
្
បន់មេគង្គចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨ មក។ ច្រក
សេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះគឺជាហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធឆ្លងព្រំដែន
ដូចជាផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក និងខ្សែផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី រួមគ្នា
ជាមួយនឹងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដទៃទ�ៀតដូចជាអចល
នទ្រព្យ និងកំពង់ផែដែលខ្វាត់ខ្វែងទូទាំងតំបន់
ដ�ើម្បីសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូន និងពាណិជ្ជកម្ម
ឆ្លងតំបន់។7 តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ត្រូវបានបង្កើត
ឡ�ើងជា ‘កញ្ចុំ’ ជាយុទ្ធសាស្រ្តល�ើបណ្តា ញហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនេះ។

រូបភាពទី៣៖ SEZs ជា “កញ្ចុំ” នៅល�ើច្រកសេដ្ឋកិច្ចតំបបន់មេគង្គ
(ADB)

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

ពាក្យថា’តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស’ (SEZ) សំដៅល�ើតំបន់មួយនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសណាមួយ និងពេលខ្លះរវាង
ទឹកដីប្រទេសពីរដែលវ ិធានរដ្ឋបាលពិសេសត្រូវបានអនុវត្ត។ SEZs មានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា រួមមានកំពង់ផែ
សេរ ី តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរ ី តំបន់កែច្នៃដ�ើម្បីនាំចេញ តំបន់ឧស្សាហកម្មសេរ ី និងតំបន់សហគ្រាស។ បទប្ប
ញ្ញ តតិន្ ៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីក្លា យទៅជាបរ ិយាកាស ដែលអំណោយផលដល់ធុរកិច្ច
និងវ ិនិយោគទុន និងដែលជារ�ឿយៗរួមបញ្ចូលការផ្លោះ ឬធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនូវការការពារកម្លាំង
ពលកម្ម និងបរ ិស្ថាន កាត់បន្ថយពន្ធដារ និងពន្ធគយ និងបន្ថួរបន្ថយការគ្រប់គ្រងល�ើចលនានៃទំនិញ និង
ធនធាន ក្នុងគោលបំណងល�ើកកម្ពស់ ឬទាក់ទាញប្រភេទផ្សេងៗគ្នា នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជា
ពាណិជ្ជកម្ម ឬផលិតផលឧស្សាហកម្ម។ SEZs ជាទូទៅត្រូវបានភ្ជា ប់ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
ដែលមានការអត់អោនមួយដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដី ដែលអាចធ្វើវ ិមជ្ឈការ វ ិសហមជ្ឈការ ឬរួមបញ្ចូលទាំងពីរ
ដូចជាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា។8
SEZsមានការក�ើនឡ�ើងកាលពីប៉ុន្មា នឆ្នាំនេះ ចាប់តាំងពីប្រាំបួននៅចុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៦០ ដល់៥០០ ក្នុងឆ្នាំ
១៩៩៥ ក�ើនឡ�ើងរហូតដល់ជិត ៤៣០០ ក្នុងប្រទេសជាង ១៣០ ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥។9 យោងទៅតាម ILOកម្មករ
ជាង៦៨លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានទទួលឲ្យបម្រើការងារក្នុង SEZs ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ដែលក្នុងនោះ
ចំនួន ៤០ លាននាក់គឺនៅក្នុងប្រទេសចិន។10 អ្នកខ្លះអះអាងថាប្រវត្តិ SEZs មាននៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរ ី
ក្នុងប្រទេស Phoenicia បុរាណ ឬកំពង់ផែសេរ ីនៅអឺរប
៉ុ ក្នុងសតវត្សទី១២11 ទោះបីជាអ្នកខ្លះបានអះអាងថា
មានការខុសគ្នាផ្នែកបរ ិមាណរវាងកំពង់ផែសេរ ី និងSEZs ទំន�ើប ហ�ើយថាការពិពណ៍នានេះបម្រើឲ្យការផ្តល់
និត្យានុកូលភាពដល់តំបន់ហ៊ុំព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើការបង្ហាញថាជាការអនុវត្តមិនមានពេលវេលាកំណត់។12
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ភាពខុសគ្នា ចម្បងរវាងតំបន់សម័យទំន�ើប និងតំបន់
មុនសម័យទំន�ើបគឺជាកំពង់ផែសេរ ី (បុរាណ និង
សម័យ) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីសម្របសម្រួល
ដល់ពាណិជ្ជកម្មសេរ ីទោះបីជាការព្យួរនូវកាតព្វកិច្ច
ពន្ធអាករ និងពន្ធដារក៏ដោយ ខណៈពេលដែល
SEZs ទំន�ើបជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជាចម្បង
ជាតំបន់កែច្នៃនាំចេញ (EPZs) ដ�ើម្បីជម្រុញ
ផលិតផលឧស្សាហកម្មជាចម្បងសម្រាប់ការ
នាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ។ បន្ថែមពីល�ើរចនា
សម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដែលអំណោយផលចំពោះការ
គ្រប់គ្រងទឹកដីនេះ SEZs ត្រូវបានញែកដាច់
ចេញពីប្រភេទតំបន់ផ្សេងផងដែរដូចជាតំបន់
ឧស្សាហកម្ម តាមរយៈការពង្រីកបទប្បញ្ញ តតិ្
សម្រាកពន្ធ និង គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដ�ើម្បីរ�ៀបចំការ
វ ិនិយោគ ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រង និងច្បាប់
ការងារ។
តំបន់សេរ ីសាន់នុន (Shannon) ត្រូវបានចាត់ជា
ទូទៅថាជា SEZ ទំន�ើបដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងក្នុងប្រទេសអ�ៀឡង់កនុង
្ ឆ្នាំ១៩៥៩
ជាមួយនឹង SEZ កាន់ដ្លា (Kandla) ក្នុងប្រទេស
ឥណ្ឌា ជាតំបន់ទីមួយនៅអាស៊ី(១៩៦៥)13 តៃវ៉ា ន់បានបង្កើត EPZ កាវស៊ីអុង (Kaohsiung) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦
ហ�ើយកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើត EPZ ម៉ា សាន (Masan) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០។14 ត្រូវបានល�ើកកម្ពស់កនុងទសវត្សរ
្
៍ឆ្នាំ
១៩៧០ ដោយស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) គឺអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មអង្គការសហប្រជា
ជាតិ (UNIDO) និងសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសតីព
្ ីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ (UNCTAD)15 និងដោយ
ទស្សនាវដ្តីភាសាអង់គ្លេសមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ប្រទេស
ជប៉ុន16 EPZs ជាច្រើនទ�ៀតត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងទូទាំងអាស៊ីកនុងទសវត្សរ
្
៍ឆ្នាំ១៩៧០ ដោយសារប្រទេស
ក្នុងតំបន់ (ឧ. ថៃ ម៉ា ឡេស៊ី ស្រីលង្កា ហ្វលីពីន) បានចាប់ផ្តើមធ្វើអន្តរកាលពីយុទ្ធសាស្រ្តកំណ�ើន
ដោយពឹងផ្អែកល�ើការនាំចូលជំនួសឲ្យយុទ្ធសាស្រ្តកំណ�ើនដោយការនាំចេញដ�ើម្បីជំរញ
ុ ឲ្យមាន
ឧស្សាហនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ។17 អន្តរកាលនេះបានឆ្លុះបញ្
ចា ំងពីនិន្នា ការពិភពលោកមួយក្នុងទសវត្សរ ៍
ឆ្នាំ១៩៧០ និងឆ្នាំ១៩៨០ ឆ្ពោះទៅកាន់ការល�ើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មសេរ ីសកលលោក ដែលដឹកមុខដោយ
ពិភពលោកខាងជ�ើង និងជម្រុញដោយកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយទំន�ើបនិយមដែលចាប់
ផ្តើមក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរ ិក។
រូបភាពទី៤៖ចំនួន SEZsល�ើពិភពលោកឆ្នាំ១៩៥៩-២០១៥
(The Economist)

ខណៈពេលដែលក្នុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៥០ និងឆ្នាំ១៩៦០ ការអភិវឌ្ឍត្រូវបានគិតថាពឹងផ្អែកយ៉ា ងខ្លា ំងល�ើរដ្ឋ
ដែលអាចល�ើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មទំន�ើបជាជាងកសិកម្មតាមរយៈម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយផ្ទាល់ ឬការការពារ
ដោយផ្ទាល់ និងឧបត្ថម្ភធនអ្នកទីផ្សារសេរ ីដែលធ្វើការទាមទារឯកជនភាវូបនីយកម្ម និងការល�ើកទឹកចិត្តឲ្យ
មានទីផ្សារសេរ ីដ�ើម្បីជម្រុញកំណ�ើននាពេលក្រោយទទួលបានភាពជោគជ័យ។18 ការពឹងផ្អែកល�ើការនាំចូល
ការពារនូវឧស្សាហកម្មជាតិតាមរយៈការរ ឹតត្បិតល�ើពាណិជ្ជកម្ម ខណៈពេលដែលយុទ្ធសាស្រ្តល�ើក
កម្ពស់ការនាំចេញជម្រុញឲ្យអ្នកផលិតធ្វើការផលិតដ�ើម្បីធ្វើការនាំចេញតាមរយៈការល�ើកទឹកចិត្តពន្ធគយ
និងពន្ធអាករ។19 ភាពទាក់ទាញចម្បងបំផុតរបស់ SEZs គឺថា SEZs អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្នុងការពិសោធ
នូវយុទ្ធសាស្រ្តជំរញ
ុ ការនាំចេញដោយមិនលះបង់ការនាំចូលដែលដ�ើរតួនាទីជាឧបករណ៍មួយដែលអនុញ្ញាត
ឲ្យរដ្ឋកនុ្ងការកំណត់នូវតំបន់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខលួនដូ
្
ចនេះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរ ី
អាចត្រូវបានអនុវត្តដាច់ដោយឡែកពីសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ។ ឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់បំផុតនៃការអនុវត្ត
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បែបនេះគឺ SEZs ជាឧបករណ៍ពិសោធន៍មួយសម្រាប់កំណែទម្រង់គោលនយោបាយគឺ SEZ
សិនចិន (Senzhen) ដែលបានបង្កើតឡ�ើងដោយប្រទេសចិនក្នុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៧៩ ជាផ្នែកមួយនៃ
គោលនយោបាយ ’ប�ើកចំហទ្វារ’។ SEZs ចំនួនបួនរួមមាន Shenzhen បានប�ើកទ្វារចំពោះក្រុមហ៊ុនបរទេស
ដ�ើម្បីធ្វើអាជីវកម្មកនុងប្រទេសចិ
្
ន ក្នុងតំបន់ដែលមានគូសដៅព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យ
រដ្ឋា ភិបាលក្នុងការធ្វើពិសោធន៍នូវកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារមុននឹងអនុវត្តទូទាំងប្រទេស។20 ប្រទេសចិន
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកទទួលបានកំណត់ត្រានៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហនីយកម្ម ដោយហេតុផល
ផ្សេងៗ ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យដែលទទួលបាននៃ SEZ សិនចិនបានដ�ើរតួនាទីជាស៊ីរ៉ែនមួយស្រែកហៅដល់
អ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃទ�ៀត ដែលស្រែកឃ្លាននូវការធ្វើឧស្សាហនីយកម្មកនុងការធ្វើ
្
ត្រាប់តាមគំរប្រទេ
ូ
សចិន។
SEZs ពេលបច្ចុប្បន្នបានក្លា យទៅជាមូលដ្ឋា នគ្រឹះនៃគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងការវ ិនិយោគចំពោះ
ប្រទេសជាច្រើនជុំវ ិញពិភពលោក ជាពិសេសចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលស្វែងរកការធ្វើ
សមាហរណកម្មកនុ្ងទីផ្សារសកលលោក និងទាក់ទាញឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាលកម្លាំងពលកម្មធុនធ្ងន់ពី
សាជីវកម្មពហុជាតិដ�ើម្បីជំរញ
ុ កំណ�ើន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។21 គោលបំណងសំខាន់ រួមមានដ�ើម្បី៖ i)
ទាក់ទាញការវ ិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស ii) បង្កើតការងារ iii) ជំរញ
ុ ទំន�ើបកម្ម និងពិពិត្តកម្ម
ឧស្សាហកម្ម និង iv) ពិសោធន៍ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ។22 SEZs ក៏អនុញ្ញាតផងដែរដល់
ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កនុងការ៖
្
i) គាំទ្រគោលបំណងល�ើកកម្ពស់ការនាំចេញ ii) ទាញយកការប្តូររូបិយ
ប័ណ្ណបរទេស និង iii) ជម្រុញការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់។23 ពីទស្សនៈរបស់អ្នកវ ិនិយោគឆ្លងដែន
ជាទូទៅដែលបានទទួលស្គាល់ការទាក់ទាញនៃ SEZs រួមមាន៖ i) លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានកម្លាំងពលក
ម្មដែលមានតម្លៃទាប ii) លទ្ធភាពដែលមានអំណោយផលល�ើទីផ្សារក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ
iii)សុវត្ថិភាពនៃការវ ិនិយោគ និង iv) កាត់បន្ថយចំណាយនៃការផលិតដ�ើម្បីគាំទ្រភាពប្រកួត
ប្រជែងទីផ្សារក្នុងស្រុក និងពង្រីកវដ្តនៃផលិតផល។24 ជារ�ឿយៗការរ ិះគន់ល�ើកឡ�ើងថា SEZs អាចធ្វើ៖
i) ឲ្យមានការចំណាយ (ឧ. ការល�ើកទឹកចិត្ត ឧបត្ថម្ភធន) ជាជាងផលប្រយោជន៍ ii) ជំរញ
ុ ឲ្យមាន
25
’ការប្រកួតប្រជែងដល់បាត’ ពាក់ព័ន្ធ នឹងការការពារបរ ិស្ថាន និងកម្លាំងពលកម្ម និងបទប្បញ្ញ តតិព
្ ន្ធដារ26
iii) ថយចុះនូវការរួមចំណែកដែលទូទាត់រច
ួ ទៅនឹងសុខមាលភាពសង្គមពីធុរកិច្ច iv) បង់ប្រាក់ឈនូលទា
្
ប
ជាពិសេសដល់ស្រ្តី v) មានស្តង់ដារ សុខភាព វ ិជ្ជា ជីវៈ និងសុវត្ថិភាពទាប និង vi)ជំរញ
ុ ឲ្យមាន
ការពឹងផ្អែកល�ើកម្លាំងពលកម្មធន់ធ្ងន់ និងសកម្មភាពដែលមានតម្លៃបន្ថែមទាប។27
ក្នុងនាមជាកាតាលីករដ�ើម្បីឧស្សាហនីយកម្ម និងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច គំរូ EPZ គឺជាមានភាពក្មេងខ្ចីមួយក្នុង
អំឡុងពេលរបស់ខលួនដែលជិ
្
តដល់ទីបញ្ចប់។ គំរនេ
ូ ះបានសាយភាយក្នុងយុគ្គសម័យនៃសេរ ីភាវូបនីយកម្មនៃ
ពាណិជ្ជកម្មដែលបាននាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរ ិក និងអឺរប
៉ុ ខាងក�ើតដែលបានសម្របសម្រួលដល់ ‘ការ
បំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកល�ើកទីពីរ (second unbundling)’ និងការផ្លាស់បតូរទី
្ តាំងផលិតកម្ម។28
យ៉ា ងណាមិញ ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមានការថមថយ និងមានឧបសគ្គចំពោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាច្រើន
ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលកម្មន្តសាលដែលជាចំណែកមួយនៃ GDPកំពុងតែមានស្ថិរភាព ឬធ្លា ក់ចុះ
ហ�ើយគោលនយោបាយទីផ្សារសេរ ីត្រូវបានអនុម័តយ៉ា ងទូលំទូលាយដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទូទាំង
ពិភពលោក។ ជាលទ្ធផល SEZs គឺជាប្រធានបទគោលដៅក្នុងការក�ើនឡ�ើងនូវការត្រួតពិនិត្យ ទោះបីពី
ស្ថាប័នដែលស្គាល់ថាជាអ្នកល�ើកកម្ពស់SEZs ក៏ដោយ ដូចជាធនាគារពិភពលោក និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាស៊ី។29 ដោយធ្វើការណែនាំពីការសិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោកមួយស្តីពី SEZsThomas Farole បានកត់
សម្គាល់ថាតំបន់មាននូវ ’កំណត់ត្រាលាយឡំគ្នា នៃភាពជោគជ័យ’ ដោយមានវ ិនិយោគទុនមួយចំនួនក្នុង
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធមានលទ្ធផលជា ’គម្រោងអត់ប្រយោជន៍’ ឬមានស្ថានភាពដែលឧស្សាហកម្មទាញយក
ប្រយោជន៍ពីការសម្រាកពន្ធដោយមិនបានជួលកម្លាំងពលកម្ម ឬរកប្រាក់ចំណូលពីការនាំចូល។30 ការវាយ
តម្លៃកាន់តែស៊ីជម្រៅមួយទ�ៀតនៃផលប្រយោជន៍ដែលមានវត្តមាននៃ SEZs ក្នុងការល�ើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយនាយកដ្ឋា នស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រចាំតំបន់របស់
ADB។ បន្ទា ប់ពីការត្រួតពិនិត្យស៊ីជម្រៅល�ើ SEZs នៅទ្វីបអាស៊ី ពួកគេបានសន្និដ្ឋា នដូចខាងក្រោម៖

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានប្រវត្តិមិននឹងនរមួយ ដែលក្នុងនោះមានតំបន់មួយចំនួនបានឆ្លើយតប ឬល�ើសពី

សេចក្តីរ ំពឹងទុក ហ�ើយបានរួមចំនែកជានិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ SEZs មួយចំនួនដែលត្រូវ
បានបង្កើតក្នុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៧០ និងឆ្នាំ១៩៨០គឺស័កតិស
្ មចំពោះអំឡុងពេលនោះហ�ើយពិតជាកាតាលីករ

ពិតប្រាកដមែន។ តំបន់មួយចំនួនទ�ៀតនៅតែជាកន្លែងបិទជិត ប៉ុន្តែយ៉ា ងណាមិញគឺជាប្រភពការងារ ការនាំចេញ

និងកំណ�ើន GDP។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទ�ៀតបរាជ័យ ហ�ើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ភាពជោគជ័យកាន់តែតិចទៅៗ
ហ�ើយមិនមានSEZ ណាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងសតវត្សនេះអាចប្រៀបធ�ៀបជាមួយនឹងភាពជោគជ័យ

នៃសិនចិន (Shenzhen) ឬតំបន់ដែលបានបង្កើតក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ ចិន និងម៉ា ឡេស៊ីកនុងទសវត្សរ
្
៍ឆ្នាំ១៩៧០នោះទេ។

ប៉ុន្តែនៅតែមានក្តីសង្ឈឹមជារ�ៀងរហូតទោះបីជាមានភាពបរាជ័យដែលតំបន់មួយមិនអាចនាំមកនូវការវ ិនិយោគបាន
គ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ ក៏អ្នកធ្វើគោលនយោបាយបន្តកនុ្ងការផ្តល់កតីស
្ ង្ឈឹមរបស់ខលួនល�ើ
្
តួនាទីសកម្មនៃតំបន់ដែលអាច

មាន និងដូចគ្នា នឹងអ្នកបណ្តា ក់ទុនវ ិនិយោគជុំវ ិញពិភពលោកផងដែរ ជ�ឿជាក់ថាភាពជោគជ័យលេចធ្លោតែមួយនឹង
គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទូទាត់ចំពោះការបរាជ័យបួនដប់។31

ទោះបីជាមានការវាយតម្លៃស៊ីជម្រៅនេះពីSEZs ពីពេលមុនបានធ្វើការតស៊ូមតិថាមិនល្អក៏ដោយ ក៏SEZs បន្ត
ដ�ើរតួជាជ�ើងឯកដោយស្ថាប័នពហុជាតិ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋា ភិបាលជាច្រើន ហ�ើយមានការរ ីកដុះដាល
ដូចផ្សិតទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ តាមទស្សនៈម្យ៉ា ង យ�ើងអាចពន្យល់បានតាមរយៈតួនាទីរបស់តំបន់ទាំង
នេះជាផ្នែកមួយនៃគំរប្រ
ូ ចាំតំបន់មួយដែលគាំទ្រសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច។32 ខណៈពេលដែលចំនួនដែល
ត្រឹមត្រូវ និងមានបច្ចុប្បន្នភាពមានការពិបាកក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់
ILO ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពី EPZs បានបញ្
ជា ក់ថាមានចំនួនជាង ៩០០ នៅអាស៊ីស្មើនឹង៨៤ ភាគរយនៃការងារ
ដែលមានក្នុង EPZ ទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោក។33 នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៥ UNIDO បានរាយការណ៍
នូវចំនួនសរុប ៤៧SEZs (មិនរួមបញ្ចូលសួនឧស្សាហកម្ម) ក្នុងប្រទេសមេគង្គ (១៥ ក្នុងប្រទេសឡាវ
១៨ ក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម ៣ ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និង១១ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា) ទោះបីជានេះជាចំនួន
ដែលទាបជាងការពិតនាពេលនោះ និងមិនមានបច្ចុប្បន្នភាពក៏ដោយ។34 ប្រទេសថៃបានប្រកាសក្នុងការ
បង្កើត SEZs ចំនួន ១០ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ហ�ើយអង្គការពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់ជប៉ុន (JETRO) បាន
បញ្
ជា ក់ថាមាន SEZs ចំនួន ៣៨ ដែលបានអនុញ្ញាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦។
ប្រទេសឡាវក៏បានប្រកាសផងដែរពីគោលបំណងរបស់ខលួនក្
្ នុងការបង្កើត SEZs សរុបចំនួន ៤១ និង
វ�ៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីផែនការក្នុងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន
៣ បន្ថែមទ�ៀត។35

ទោះបីជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវភាគច្រើនស្តីពី SEZs ក្នុងតំបន់អាស៊ីបានផ្តោ តសំខាន់ល�ើសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្ម
ថ្មីៗដូចជាចិន កូរ៉េ និងតៃវ៉ា ន់ក៏ដោយ ក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើ SEZs ក្នុងតំបន់មេគង្គមានការក�ើនឡ�ើង។36
មានការលេចចេញនូវការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២មកម្ល៉េះដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយ
NGOs និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការចងក្រងឯកសារពីបទពិសោធន៍ដល់កន្លែងមូលដ្ឋា នពី SEZs។
ការរ ឹបអូសដីធលី្ និងការជម្លៀសដោយបង្ខំ37 ការខូចខាតបរ ិស្ថាន38 ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង
្ត ់ដារជីវភាព
39
ផលប៉ះពាល់មិនសមាមាត្រល�ើស្រ្តី និងជនជាតិដ�ើមភាគតិច និងការកេងប្រវ ័ញ្ចកម្មកររួមបញ្ចូលទាំងការ
ប�ៀតប�ៀន ការបំភិតបំភ័យ អំព�ើហិង្សាល�ើរប
ូ រាងកាយ ការឃុំខលួនតាមទំ
្
ន�ើងចិត្ត ការរ ំលោភសិទ្ធិកនុងការទទួ
្
ល
បានការជំនំជម្រះដោយយុតតិធ
្ ម៌ ការហាមឃាត់ល�ើសេរ ីភាពក្នុងការជួបប្រជុំសមាគម និងការបញ្ចេ ញ
មតិ40 ត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារទាំងអស់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ និង
ឡាវ។41 យ៉ា ងណាមិញការសិក្សាចំនួនពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
និងកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលកំណ�ើនអន្តរជាតិ (IGC) និង ADB មិនបានឆ្លុះបញ្
ចា ំងពី
កង្វល់នេះនោះទេ។42 ការសិក្សាទាំងពីរធ្វើការសិក្សាល�ើកម្រិតអថេរតូចចង្អៀតមួយប៉ុណ្ណោះ។ ការសិក្សា
របស់ ADB ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានរួមបញ្ចូលនូវការប្រមូលទិន្នន័យបឋម ប៉ុន្តែបានធ្វើឡ�ើង
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកប្រតិបត្តិការដែលបានវ ិនិយោគក្នុង SEZs ប៉ុណ្ណោះ ខណៈពេលដែល
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

IGC ផ្តល់អនុសាសន៍ថា មីយ៉ាន់ម៉ាអភិវឌ្ឍន៍ SEZs ដោយផ្អែកល�ើការវ ិភាគមួយទៅល�ើទិន្នន័យបន្ទា ប់បន្សំ
នៃពាណិជ្ជកម្មកនុងប្រទេសនេះប៉ុណ្
្
ណ ោះ។ ការសិក្សាទាំងពីរមានលក្ខណៈតែម្ខាង និងមានលក្ខណៈ
បច្ចេកទេស ដោយមិនមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
ដូចជា៖ កម្មករ សហជីពកម្មករ សហគមន៍កនុងតំ
្
បន់ និងអង្គការសង្គមស៊ីវ ិល។ តំបន់កំពុងតែជួយធ្វើការ
កំណត់ឡ�ើងវ ិញនូវទ្រង់ទ្រាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជារ�ឿយៗជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួន
និងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍ កម្មករ និងបរ ិស្ថានមូលដ្ឋា ន។43 យ៉ា ងណាមិញ ការបាត់បង់នេះជារ�ឿយៗមាន
ភាពមិនច្បាស់លាស់ ហ�ើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជារ�ឿងមិនពាក់ព័ន្ធ ហ�ើយសំណួរសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ច
នយោបាយមិនត្រូវបានជីកកកាយមកសួរនោះទេ។ ត�ើអ្នកណាទទួលបានប្រយោជន៍ និងអ្នកណាទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ដែលជាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ�ើយត�ើការវ ិនិយោគនេះ
បម្រើឲ្យអ្នកណា?
ការសិក្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំនួនពីរស្តីពី SEZs ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយអង្គការ Oxfam និងគណៈ
កម្មាការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ (ICJ) បានប្រឆាំងនឹងនិន្នា ការនេះ ដោយធ្វើការរុករកនូវការចំណាយផ្នែកសង្គម
និងបរ ិស្ថានល�ើ SEZs ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ានម៉ា ។ Oxfam ទាញយកបទពិសោធន៍ពី SEZs ដទៃទ�ៀតក្នុងតំបន់
ចំពោះ SEZ Kyaukphyu ខណៈពេលដែលរបាយការណ៍ ICJ បង្ហាញពីការវ ិភាគផ្លូវច្បាប់មួយនៃក្របខណ្ឌ
ច្បាប់របស់ SEZs ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្អែកល�ើករណីសិក្សាមួយនៃ SEZ Kyaukphyu។

ការសិក្សាទាំងពីរគូសបញ្
ជា ក់ពីកង្វះខាតនៃតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង SEZs
នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ហ�ើយប្រសិនជាមិនមានតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពនោះទេ យោងទៅតាម Oxfam៖
‘SEZs ទំនងជាបង្កជាលទ្ធផលនូវការប៉ះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន និងសង្គម និងបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវ
ិនិយោគទុននេះ’។44
ផលប្រយោជន៍ដែលបានរ ំពឹងទុក ហ�ើយប្រជាជនមូលដ្ឋា នគឺជាអ្នកចាញ់កនុងការវ
្
ដូចដែលកត់សម្គាល់ដោយ ICT ច្បាប់ និងស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនពិតជាអនុវត្តចំពោះការបង្កើត
និងប្រតិបត្តិការរបស់ SEZs។ រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចកនុងការអនុ
្
វត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រ
ជាជាតិសតីព
្ ីការប្តូរទីតាំងដែលផ្អែកល�ើការអភិវឌ្ឍ និងការការពារសិទ្ធិប្រជាជនដែលអាចត្រូវបានប៉ះពាល់ធ្ងន់
ធ្ងរដោយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដោយរួមមានទាំងការបង្កើត SEZs ផងដែរ។ ច្បាប់ និងស្តង់ដារអន្តរជាតិដូច
ដែលបានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសតីព
្ ីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌
(ICESCR) និងអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO) ដូចជាសិទ្ធិកម្មករក្នុងការរ�ៀបចំសហជីព
ដោយសេរ ីជាដ�ើម គឺចងកាតព្វកិច្ចចំពោះរដ្ឋ និងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តិការនៃSEZs។ ខណៈពេលដែល
ច្បាប់ការងារក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាជារ�ឿយៗមិនមានភាពស្របគ្នា ជាមួយនឹងស្តង់ដារទាំងនេះ
ប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនេះអនុវត្តផងដែរក្នុងតំបន់ដូចគ្នាទៅនឹងច្បាប់ភូមិបាល និងច្បាប់បរ ិស្ថានជាតិ។ ក្នុងការ
អនុវត្ត យ៉ា ងណាមិញច្បាប់ និងស្តង់ដារទាំងនេះជារ�ឿយៗមិនត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
នោះទេ។ ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ICJ បានស្វែងរកឃ�ើញថាកង្វះខាតនៃភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត
ច្បាប់ភូមិបាល ការងារ និងបរ ិស្ថាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ទាំងនេះមានន័យថាគោលការណ៍ច្បាប់
ទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្ត ហ�ើយគណនេយ្យភាពចំពោះការរ ំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពច្បាស់លាស់
ដោយធ្វើការរ ឹតត្បិតលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានឧបាស្រ័យ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ពួកគេបានស្វែងរកឃ�ើញ
ថា SEZs របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយអវត្តមាននៃការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្ថន័យ
ជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋា នដែលពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានប្តូរទីតាំងដោយបង្ខំពីដីធលីរ្ បស់ពួកគេជាមួយ
នឹងលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការទទួលបានសំណង។45 ទាំងការសិក្សារបស់ Oxfam និង ICJ បានរួមចំណែក
ជាផ្ទាំងនៃភ័សតុតាងដែលថា
្
SEZs កំពុងតែទទួលបរាជ័យក្នុងការបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ SEZs ទាំងនេះ។ រួមបញ្ចូលនូវករណីសិក្សាមួយរបស់ SEZs ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និងការវ ិភាគមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងៗដ�ើម្បីជំរញ
ុ ឧស្សាហនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ ការសិក្សា
ពេលបច្ចុប្បន្នទាញយកការសន្និដ្ឋា នស៊ីជម្រៅស្រដ�ៀងគ្នា មួយដោយធ្វើការរួមចំណែកបន្ថែមល�ើទស្សនា
ទានអវ ិជ្ជមានដែលលេចឡ�ើងនៃតួនាទីដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពុងតែបំពេញក្នុងតំបន់មេគង្គ។
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ផ្នែកទី១. SEZS របស់កម្ជា
ពុ
ប្រវត្តិ
កម្ពុជាកំពុងអនុវត្តការកំណែទម្រង់កនុងការជំ
្
រញ
ុ ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យឯកជន និងទាក់ទាញការវ ិនិយោគផ្ទាល់ពី
បរទេស (FDI) ចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ា រ ីសក្នុងឆ្នាំ១៩៩១មក ដែលគូស
បញ្
ជា ក់ពីការបញ្ចប់នូវការគ្រប់គ្រងដោយបរទេស និងសង្គ្រា មស៊ីវ ិល។ ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់នូវលទ្ធភាព
ដែលមានអំណោយផលទៅដល់ទីផ្សារពិភពលោកដោយកាន់នូវចំណាត់ថ្នា ក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ក្នុងនាមជា ‘ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច’ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១មក ហ�ើយបានក្លា យជាសមាជិកមួយ
រូបនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN) និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ចាប់តាំង
ពីឆ្នាំ១៩៩៩ និងឆ្នាំ ២០០៤។
ជាលទ្ធផលទំនិញជាច្រើនដែលបានផលិតដ�ើម្បីធ្វើការនាំចេញត្រូវបានផ្តល់ជូននូវប្រព្រឹត្តកម្មល�ើកលែងពន្ធ
និងកូតាសេរ ីដោយសហគមន៍អឺរប
៉ុ កាណាដា អូស្រ្តាលី ញូវហ្សឺឡែន និងណ័រវេ ហ�ើយទំនិញភាគច្រើនក៏
ទទួលបានប្រព្រឹត្តកម្មដូចគ្នានេះពីប្រទេសអាមេរ ិក និងជប៉ុនផងដែរ។ ប្រព្រឹត្តកម្មស្រដ�ៀងគ្នានេះ ត្រូវបាន
ពង្រីកទៅដល់សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ និងចិន ខណៈពេលដែលលទ្ធភាពរួចពន្ធទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេស
សមាជិកស្ថាបនិកទាំងប្រាំមួយនៃ ASEANត្រូវបានផ្តល់ជូនក្រោមប្រព័ន្ធសមាហរណកម្មនៃល�ើកលែង
អាស៊ា ន (AISP)។ នៅក្នុងបរ ិបទនៃរបបពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះ ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអតីតប្រទេស
កំមុយនីសបានចាប់យកនូវយុទ្ធសាស្រ្តកំណ�ើនដោយផ្តោ តសំខាន់ល�ើការនាំចេញដោយទទួលយក
នូវទីផ្សារសេរ ីជា ‘ម៉ា ស៊ីននៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ’។46
កម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃទាបគឺជាប្រភពមួយដ៏ចម្បងនៃផលប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ប្រទេស
កម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហ�ើយ
ដែលជួយដល់ប្រទេសនេះក្នុងការទាក់
ទាញនូវ FDI ដែលមានកំណ�ើនជាភាគរយ
មួយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
(GDP) រហូតដល់៨០ ភាគរយដែល
ជាតួរលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ា ន។
ថវ ិការដ្ឋា ភិបាលបានពឹងផ្អែក
យ៉ា ងខ្លា ំងល�ើការវ ិនិយោគពីវ ិស័យឯក
ជន។ រដ្ឋា ភិបាលបានកំណត់ទិសដៅនូវ
ការវ ិនិយោគចំនួន ២៦.៨ ពាន់លានដុល្លា រ
ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ៧១ភា
គរយនៃចំនួននេះត្រូវចេញពីវ ិស័យឯកជន
ក្នុងស្រុក និងពាក់កណ្តាល
(៤៩.៩ភាគរយ) ពីប្រភពបរទេស។47
ផ្គួបគ្នា រវាងរបបវ ិនិយោគប�ើកទូលាយ
និងប្រព្រឹត្តកម្មអំណោយផលក្រោមបទ
ប្បញ្ញ តតិពា
្ ណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាពិសេស
ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរ ិក
រូបភាពទី៥៖ FDI ជាភាគរយនៃ GDP ក្នុង GMS (ADB)

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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Figure 6: Cambodia’s
Exports (Observatory of
Economic Complexity/
UN COMTRADE)

និងសហគមន៍អឺរប
៉ុ ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយ
វាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជ�ើងដែលមានចំនួនប្រហែលជា៨០ ភាគរយនៃការ
នាំចេញ និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ ប្រទេសគោលដៅនាំចេញធំ
បំផុតគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរ ិក (២២ភាគរយ) អាឡឺម៉ង់ (១០ភាគរយ) និងចក្រភពអង់គ្លេស (១០ភាគរយ)
ជប៉ុន (៦.១ភាគរយ) និងកាណាដា (៥.៩ភាគរយ)។48
របបវ ិនិយោគទុនប�ើកចំហ និងសេរ ីមួយត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជាមួយនឹងការអនុម័តច្បាប់ឆ្នាំ១៩៩៤ ស្តីពីវ ិ
និយោគទុនបរទេសដែលផ្តល់សិទ្ធិដល់ការវ ិនិយោគទុនបរទេសក្នុងការទទួលបានការល�ើកទឹកចិត្តដោយ
អំណោយផលដោយរួមមានអត្រាពន្ធប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនទាបត្រឹមតែ ២០ភាគរយ មានថ្ងៃសម្រាកពន្ធ
រហូតដល់ប្រាំបួនឆ្នាំ ការល�ើកលែងកាតព្វកិច្ចពន្ធពេញលេញ មិនមានការគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់ មិនមានកា
ររ ិតត្បិតល�ើការផ្ញើរប្រាក់ចំណេញទៅស្រុកវ ិញ មិនមានការហាមឃាត់ល�ើការវ ិនិយោគល�ើវ ិស័យណាមួយ
និងមិនមានការហាមឃាត់ល�ើម្ចាស់កម្មសិទ្ធិល�ើក្រុមហ៊ុន។49 ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងតាមច្បាប់ និងមានភារកិច្ចទាក់ទាញ និងរក្សាការវ ិនិយោគវ ិស័យឯកជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។50
CDC មានសមាសភាពចូលរួមពីទេសរដ្ឋមន្រ្តីពីទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋា ភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ហ�ើយមាននាយករដ្ឋ
មន្រ្តីជាប្រធាន។ ក្រុមហ៊ុនវ ិនិយោគដែលមានបំណងវ ិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែទទួលបាននូវការអនុ
ញ្ញាតពីរដ្ឋា ភិបាលក្នុងនាមជាគម្រោងវ ិនិយោគដែលមានគុណភាព (QIP)។ ក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណ
សម្បត្តិទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាការល�ើកលែងពន្ធនាំចូល និងការល�ើក
លែងពន្ធ ព្រមទាំងការធានាប្រឆាំងនឹងប្រព្រឹត្តកម្មរ� ើសអ�ើងក្នុងនាមជាជនបរទេស និងប្រឆាំងនឹង
ជាតូបនីយកម្មនៃការវ ិនិយោគ។ ភាពស្មើគ្នា ពឹងផ្អែកល�ើតម្រូវការទុនវ ិនិយោគអប្បរមាជាក់លាក់ ហ�ើយ
ក្រុមហ៊ុនអាចមានទីតាំងខាងក្នុង ឬក្រៅ SEZs ទទួលបាននូវបុព្វសិទ្ធិស្រដ�ៀងគ្នា ។ បន្ថែមពីល�ើការល�ើក
លែងបន្ថែមល�ើពន្ធល�ើតម្លៃបន្ថែម (VAT) និងនីតិវ ិធីពន្ធគយពិសេសការល�ើកទឹកចិត្តចម្បងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
មួយក្នុងការបង្កើតនៅក្នុង SEZ មួយគឺហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរ ឹង និងទន់ដែលបានបង្កើតដ�ើម្បីគាំទ្រដល់តំបន់
សេដ្ឋកិច្ច។51 រួមបញ្ចូលនូវអគ្គិសនី និងទឹកដែលបានផ្តល់ជូនដោយម្ចាស់ SEZ និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
SEZ ដែលបានផ្តល់ជូនដោយរដ្ឋ។

ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច
SEZs ត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពដោយរដ្ឋា ភិបាល ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍មួយក្នុងការជំរញ
ុ
ការវ ិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍវ ិស័យឯកជន និងដ�ើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
តំបន់។52 តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ មកម្លេះ នៅពេលដែលក្រុម
ប្រឹក្សាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា(CSEZB)ត្រូវបានបង្កើត ហ�ើយអនុក្រឹត្យស្តីពី SEZ ត្រូវបានអនុម័ត។53
ពេលបច្ចុប្បន្នអនុក្រឹត្យនេះគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។ គេហទំព័ររបស់ CDC បញ្
ជា ក់ថាច្បាប់សតីព
្ ីតំបន់
54
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុម័តនៅឡ�ើយ។ លក្ខណៈ
ពិសេសគន្លឹះមួយនៃSEZs កម្ពុជាគឺថារដ្ឋា ភិបាលបានទុកឱកាសដល់ការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រង
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

តំបន់ទៅវ ិស័យឯកជន (ដែលត្រូវបានហៅថាជា
ម្ចាស់អភិវឌ្ឍន៍ SEZ) ដែលភាគច្រើនធ្វើការកម្រិត
នូវការពាក់ព័ន្ធរបស់ខលួនក្
្ នុងដំណ�ើរការផ្តល់អាជ្ញា
55
ប័ណ្ណ។ គិតត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦ នេះ
មាន SEZs ជាផ្លូវការសរុបចំនួន ១៤ ក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា ទោះបីជាអង្គការពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិជប៉ុន (JETRO) បានបញ្
ជា ក់ថាមាន
SEZs ដែលបានអនុញ្ញាតចំនួន ៣៨
កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នា នៃ
ការអភិវឌ្ឍ។56 តំបន់ចំនួនប្រាំបីកំពុង
តែមានប្រតិបត្តិការរួមមាន SEZ ភ្នំពេញ
SEZ ខេត្តសីហនុSEZ ម៉ា ន់ហាន់តាន់ SEZ
ខេត្តកោះកុង និង SEZ ប៉ោ យប៉ែត។
ម្ចាស់អភិវឌ្ឍន៍ SEZ ត្រូវតែមានដីច្រើនជាងកន្លះ
ហិចតា (០,៥ km2)ដ�ើមទុនគ្រប់គ្រាន់ និងមាន
មធ្យោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
នៅក្នុងតំបន់រម
ួ មានដីធលី្ ផ្លូវ អគ្គិសនី ការផ្គត់ផ្គង់
ទឹក និងផ្តល់នូវសន្តិសុខដ�ើម្បីធានានូវសណ្ឋា ប់ធ្នា ប់
ល្អក្នុងតំបន់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។57 អ្នក
មានបំណងអភិវឌ្ឍ SEZ ខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវចុះ
ឈ្មោះក្នុងនាមជាគម្រោងដែលមានគុណភាព
(QIP) ហ�ើយស្នើសុំការអនុញ្ញាតពី CSEZB។
រូបភាពទី៧៖ កម្ពុជា
សម្បទានដីត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដោយរដ្ឋសម្រាប់ SEZs ក្នុងតំបន់ដាច់ដោយឡែក ឬតំបន់ព្រំដែន ប៉ុន្តែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍
SEZ ត្រូវតែមានដី ដែលពួកគេនឹងជួលដល់ក្រុមហ៊ុន (សំដៅល�ើអ្នកវ ិនិយោគ SEZ) ជាមួយគ្នា នឹងកញ្ចប់
នៃសេវាកម្ម។58 CSEZB ទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការរបស់ SEZ និងចំពោះការបង្កើត
”មជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែមួយ” (OSSCs) ក្នុងតំបន់នីមួយៗដ�ើម្បីជាការ ិយាល័យនៃអ្នកតំណាង
ទាំងអស់ពីក្រសួងរដ្ឋា ភិបាលដែលមានភារកិច្ចចាំបាច់កនុងការដំ
្
ណ�ើរការឯកសារទាំងអស់ដែលជាការតម្រូវ
ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការនាំចេញនាំចូលការងារ និងបញ្
ហា បទប្បញ្ញ តតិដ
្ ទៃទ�ៀត។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បង់ជូន
រដ្ឋា ភិបាលនូវសេវាកម្មនេះ ហ�ើយបូកបញ្ចូលក្នុងថ្លៃសោហ៊ុយសេវាកម្មដែលបង់ជូនដោយអ្នកវ ិនិយោគក្នុង
SEZ។ បញ្
ហា ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដោយរដ្ឋបាល SEZ នៅទីតាំងអាចត្រូវបានបញ្ចូលដល់
គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបញ្
ហា SEZ ដែលមានទីតាំងក្នុង CDC ដែលមានអាណត្តិ “ក្នុងការទទួល
បណតឹ្ ងណាមួយ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបណតឹ្ ងនោះ’ ដែលបានដាក់ជូនដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍
តំបន់ ឬអ្នកវ ិនិយោគក្នុងតំបន់ ដោយធ្វើការរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ដល់នាយករដ្ឋមន្រ្តី (សូម
ម�ើលFig.១៦).59 ច្បាប់មិនមានបញ្
ជា ក់ពីយន្តការសម្រាប់ការទទួល និងការដោះស្រាយបណតឹ្ ងពីសហគមន៍
មូលដ្ឋា នដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ពីតំបន់ ឬពីកម្មករនៅក្នុងតំបន់នោះទេ។
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ជាទូទៅរួមមានអ្នកជំនួញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលេចធ្លោដែលមានទំនាក់ទំនងជិត
ស្និតនឹងគណបក្សកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។60 SEZ ភ្នំពេញជាកម្មសិទ្ធិ និងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍SEZ ភ្នំពេញ SEZ Co.Ltd. ដែលជនជាតិកម្ពុជាមានកម្មសិទ្ធិ៧៨ភាគរយ ហ�ើយជប៉ុន ២៨
ភាគរយ។ នាយិកានៃ PPSEZ ក៏ជានាយិកានៃ SEZ ប៉ោ យប៉ែត និង SAHAS PPSEZ ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយ
ផ្តល់សេវាសន្តិសុខដល់ PPSEZ។61 យ៉ា ងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនបួនបានចូលហ៊ុនជាមួយនឹង
ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាមួយគឺ ខេមបូឌាអ៊ិនធឺណេសិនណលអ៊ិនវេសមែនឌេវេលុបមែនហ្រ្គុប ខូលអិលធីឌី (CIIDG)
ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ SEZ ខេត្តសីហនុដោយមានការគាំទ្រពីក្រោយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិន។62
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រូបភាពទី៨៖ ទ្វារចូល
PPSEZ
(Charlie Thame)

ប្រពន្ធរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណបក្សកាន់អំណាចមួយរូបគឺជានាយិការបស់ CIIDG។63 អ្នកទាំងពីរក៏ជា
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភាភីមិច ហ�ើយការធ្វើធុរកិច្ច និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងគណបក្សកាន់អំណាចគឺ
ជាប្រធានបទនៃការត្រួតពិនិត្យដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង NGOs។64

SEZ ភ្នំពេញ
SEZ ភ្នំពេញ (PPSEZ) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៦ ដោយមានការវ ិនិយោគចំនួន ៩២លាន
ដុល្លា រល�ើផ្ទៃដីចំនួន ៣,៥២ km2 ដែលមានចម្ងាយ១៨គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅល�ើច្រកសេដ្ឋកិច្ច ខាង
ក�ើត និងខាងលិចរបស់ ADB ។65 ត្រូវបានរចនា និងបង្កើតឡ�ើងដោយវ ិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេស
ជប៉ុន។
ការសាងសង់នៃដំណាក់កាលបីជំហានដំបូងត្រូវបានបញ្ចប់កនុងឆ្
្
នា ំ២០០៨ដែលជំហានពីរចុងក្រោយទ�ៀតត្រូវ
បានបញ្ចប់កនុងពាក់
្
កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៦។66 អ្នកវ ិនិយោគក្នុង SEZ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួលដីពីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍
SEZ តាមកិច្ចសន្យាជួលដែលមានរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំហ�ើយដែលអាចបន្តសារជាថ្មីបានក្នុងតម្លៃ ៥០ ដុល្លា រ
ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េចំពោះដីឧស្សាហកម្ម បូកបញ្ចូលនូវថ្លៃសោហ៊ុយសេវាពីកក្រុមហ៊ុន PPSEZ។67 តំបន់នេះ
ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពជោគជ័យដោយសារវាបានទាក់ទាញចំនួនអ្នកវ ិនិយោគច្រើនបំផុតក្នុងចំណោម
SEZs ដែលបានអនុញ្ញាតដោយប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយជាទិសដៅឈានមុខគេសម្រាប់វ ិនិយោគទុន ជប៉ុន
ក្នុងប្រទេស។ តំបន់នេះទទួលកម្មករសរុបប្រហែលជា ១៦ ០០០ នាក់កនុងឆ្
្
នា ំ ២០១៦ ហ�ើយតំបន់នេះត្រូវ
បានគ្រប់គ្រងដោយអគ្គនាយិកាជនជាតិខ្មែរ និងនាយកប្រតិបត្តិជនជាតិជប៉ុន។68 បន្ថែមល�ើលទ្ធភាព
អំណោយផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារតំបន់ និងពិភពលោក PPSEZ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទីតាំង
យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខលួននៅល�ើ
្
ច្រកសេដ្ឋកិច្ចខាងលិច និងខាងក�ើតដ�ើម្បីជាការទាក់ទាញមួយ ពីព្រោះវាផ្តល់នូវ
លទ្ធភាពងាយស្រួលដល់ប្រទេសជប៉ុន សឹង្ហបូរ ី ថៃ និងប្រទេសផ្សេងទ�ៀតនៅ GMS និងអាស៊ា នតាម
រយៈកំពង់ផែទីក្រុងហូជីមិញ និងខេត្តសីហនុ ព្រមទាំងការតភ្ជា ប់ឆ្លងដែនទៅនឹងប្រទេសថៃ។ តំបន់នេះ
ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ពីការជួលរយៈពេលវែងដែលអាចបន្តបាន ‘កម្លាំងពលកម្មវ ័យក្មេង និងមានប្រសិទ្ធិផល’
និង ’ទំនាក់ទំនងជិតស្និត’ ជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋា ភិបាលដ�ើម្បី ’បង្កើតបរ ិយាកាសវ ិនិយោគដែលអំណោយផល

18

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

រូបភាពទី៩៖ ផែនការ PPSEZ (PPSEZ)

ដល់អ្នកវ ិនិយោគ’ ដ�ើម្បីជាការល�ើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការវ ិនិយោគ។69 បន្ថែមពីល�ើវ ិស័យ
កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជ�ើងដែលបាននាំចេញទូទាំងពិភពលោក រោងចក្រនៅក្នុងតំបន់ក៏បាន
ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងរថយន្តចំពោះការតម្លើងយានយន្តកនុងប្រទេសថៃ
្
និងជប៉ុនផងដែរ (រួមមាន Denso) និង
កសិឧស្សាហកម្មកនុងប្រទេសថៃ
្
(រួមមាន Betagro)Coca-Cola និង Yamaha ក៏មានរោងចក្រ និងអំពូល
ខាងក្រោយរបស់ Iphones ក៏ត្រូវបានផលិតនៅក្នុង PPSEZ និងផ្គត់ផ្គង់ទៅ Shenzhen ផងដែរ។70

SEZខេត្តសីហនុ
SEZ ខេត្តសីហនុគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
មួយក្នុងចំណោម SEZs ទាំងបីនៅក្នុង
ខេត្តសីហនុ ដែលជាទីក្រុងជាប់មាត់
សមុទ្រមួយក្នុងភាគនិរតីនៃប្រទេស
កម្ពុជាល�ើឈូងសមុទ្រថៃដែលជាកំពង់
ផែសមុទ្រអន្តរជាតិតែមួយគត់
របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ SEZ មួយនេះ
ត្រូវបានប�ើកដំណ�ើរការក្នុងខែឧសភា
ឆ្នាំ ២០១២ ហ�ើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
គឺជា SEZ ដែលធំជាងគេក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផ្ទៃដី

រូបភាពទី១០៖ ទស្សនៈ SSEZ (Khmer Times)
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សរុបចំនួន ១៦,៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលត្រូវ
បានអនុញ្ញាតដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំ២០០៨។71
ក្រុមហ៊ុន SSEZ បានជួលកម្មករចន្លោះ
ពី ៦០០០ ដល់ ១៣០០០នាក់គិតត្រឹម
ចុងឆ្នាំ២០១៦ ប៉ុន្តែប្រហែលជាពី
៨០០ ០០ ទៅ ១០ ០០០០ នាក់អាចត្រូវបាន
ទទួលឲ្យបម្រើការងារក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេសនេះនៅពេលជំហ៊ា នអភិវឌ្ឍន៍ទាំង
អស់ត្រូវបានបញ្ចប់រច
ួ រាល់។72 ការចូលហ៊ុន
រវាងក្រុមហ៊ុនយក្សចិន និងក្រុមហ៊ុន
កម្ពុជា SSEZ ទទួលបានការគាំទ្រជាផ្លូវ
ការពីរដ្ឋា ភិបាលទាំងពីរ ហ�ើយជាកម្មវត្ថុនៃ
កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិន និង
ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២។
តំបន់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមតំបន់ដំបូងដែល
ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
របស់ប្រទេសចិន (MOFCOM) ក្នុងឆ្នាំ២០០៦
ក្រោមអនុប្រព័ន្ធល�ើកកម្ពស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេសរបស់វ ិស័យសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋ
កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (OETCA)
រូបភាពទី១១៖ ផែនការ SSEZ (SSEZ)
ដែលតាមរយៈនេះ MOFCOM ធ្វើការនាំចេញ
នូវគំរត
ូ ំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ឬសួនឧស្សាហកម្ម
របស់ប្រទេសចិន។73 ទស្សនៈវ ិស័យរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ SEZ គឺដ�ើម្បីឲ្យតំបន់នេះក្លា យទៅជា ‘Shenzhen
របស់ប្រទេសកម្ពុជា’ ហ�ើយជាគំរដ
ូ ៏សំខាន់មួយចំពោះផែនការក្រវ៉ា ត់មួយផ្លូវមួយ(OBOR) របស់ប្រទេសចិន
និងផ្លូវសូត្រសមុទ្រ។74 តំបន់នេះត្រូវបានល�ើកកម្ពស់ថាជា ”វេទិកាវ ិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មជាពិសេស
សម្រាប់សហគ្រាសចិនក្នុងការពង្រីកនូវអាជីវកម្មរបស់ខលួននៅអាស៊ា
្
ន និងទូទាំងពិភពលោក”។75 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
មានគម្រោងក្នុងការវ ិនិយោគដ�ើមទុកចំនួន៣ពាន់លានដុល្លា ររវាងឆ្នាំ២០០៨ និងឆ្នាំ២០១៥ ហ�ើយរ ំពឹងថា
ការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំគឺមានចំនួន២ពាន់លានដុល្លា រត្រឹមឆ្នាំ២០១៥។ គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ មាន
ក្រុមហ៊ុនចំនួន១០០កំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នេះដែលមានការវ ិនិយោគសរុបចំនួន ២៨០ លានដុល្លា រ។76

លក្ខខណ្ឌរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខណៈពេលដែលមានការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តចំពោះធុរកិច្ចដ�ើម្បីធ្វើការវ ិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាព
អំណោយផល លក្ខខណ្ឌក្នុងឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្បីល្បាញថាមិនល្អ
ហ�ើយការការពារកម្លាំងពលកម្មមានភាពទន់ខ្សោយ និងជារ�ឿយៗមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេ។ បន្ទា ប់ពីការ
មានការតវ៉ា ប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសដែលបានប្រែក្លា យទៅជាមានអំព�ើហិង្សា និងស្លា ប់កម្មករ ប្រាក់ឈនួល
្
អប្បរមារបស់កម្ពុជាបានក�ើនឡ�ើងពី ៦១ដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងដ�ើមឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ១៤០ ដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុង
មួយខែក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។ យ៉ា ងណាមិញ ក្រសួងផែនការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ា ន់ប្រមាណថា កម្មករក្នុង
វ ិស័យកាត់ដេរត្រូវការយ៉ា ងតិចណាស់១៥៧ដុល្លា រអាមេរ ិកដ�ើម្បីរស់នៅបានសមរម្យ ខណៈពេលដែលការ
សិក្សាដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយសហជីពកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋា នថាពួកគេត្រូវការ ១៧៧ ដុល្លា រអាមេរ ិកចំពោះ
អ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។77 ទន្ទឹមនឹងប្រាក់ឈនួលទា
្
ប មានរបាយការណ៍មួយចំនួនស្តីពីវ ិស័យ
កាត់ដេរបានចងក្រងជាឯកសារនូវមធ្យោបាយដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារមានរយៈពេលខ្លី
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

ទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីកេងប្រវ ័ញ្ចសិទ្ធិកម្មករ និងហាមឃាត់ពួកគេក្នុងការទាមទារ
78
សិទ្ធិរបស់ខលួន។
្
បញ្
ហា នេះបានជំរញ
ុ ឲ្យមានការអនុវត្តទប់ស្កា ត់ប្រឆាំងក្នុងរោងចក្រកម្ពុជាដ�ើម្បីរ ឹតត្បិតសិទ្ធិ
ជាមូលដ្ឋា នក្នុងការទទួលបានសេរ ីភាពចូលសមាគម និងការចរចាររួមការងារល�ើសម៉ោ ងដោយបង្ខំមិន
ឲ្យឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ បដិសេធនូវសិទ្ធិកនុងការមានការឈប់
្
សម្រាកលំហែមាតុភាព បណ្តេ ញកម្មករ
ដែលមានផ្ទៃពោះចេញ ដាក់បង្ខំកូតាដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានការដួលសន្លប់ទ្រង់ទ្រាយធំ។79 គួបផ្សំ
ជាមួយនឹងនិយោជកដែលគ្មា នគោលការណ៍សីលធម៌កនុងខ្
្ លួន និងអំព�ើហិង្សា និងពេលខ្លះការបង្រ្កា បដោយ
យោធាដល់បាត់បង់ជីវ ិតល�ើការតវ៉ា របស់កម្មករ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមផ្សំធ្វើឲ្យកម្មករកម្ពុជាជាច្រើនធ្លា ក់ខលួន
្
ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកមួយចំនួនហៅថា ជាទាសភាពក្នុងសម័យទំន�ើប (សូមពិនិត្យម�ើលប្រអប់លេខ១)

ការរ ឹតត្បិតចំពោះកម្មករកម្ពុជា
ប្រជាជនត្រូវបានទម្លាក់ចូលក្នុងទាសភាពសម័យទំន�ើបជាមួយនឹងខ្នោះដៃពីរ និងកាំភ្លើងភ្ជង់ពីខាងក្រោយ។
ខ្នោះដៃទីមួយគឺជាកិច្ចសន្យាការងារដែលមានរយៈពេលខ្លី។ ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកត្រូវទទួលយកនូវ
លក្ខខណ្ឌណាមួយក៏ដោយដែលនិយោជកចង់ឲ្យអ្នកទទួលយក។ អ្នកមានបរ ិស្ថានការងារដែលក្តៅ និងថប់ខ្យល់
នៅក្នុងរោងចក្រ ហ�ើយប្រសិនជាអ្នកត្អូញត្អែរ កិច្ចសន្យារបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបន្ត។ ប្រសិនជាអ្នកមិនមាន
សុខភាពល្អ អ្នកចង់ទៅផ្ទះ អ្នកមិនអាចនិយាយថាទេចំពោះការងារបន្ថែមម៉ោ ងបាននោះទេ។ អ្នកចង់ម�ើលថែកូនៗ?
អ្នកមិនអាចនោះទេ។ អ្នកមិនចង់ធ្វើដំណ�ើរក្នុងរថយន្តដែលមានមនុស្សជិះណែនតាន់តាប់ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែជិះ ពីព្រោះ
សុវត្ថិភាពការងាររបស់អ្នកមិនមាននៅល�ើឡាននោះទេ។ កិច្ចសន្យាការងារមានរយៈពេលត្រឹមតែពីរ ឬបីខែ ប៉ុណ្ណោះ
។ ទោះបីជានៅពេលដែលកម្មការ ិនីមានផ្ទៃពោះ អ្នកក៏ត្រូវតែខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពការងារផងដែរ ដូចនេះអ្នកមិន
អាចរក្សាគភ៌បាននោះទេ អ្នកត្រូវបង្ខំខ្លួនរ ំលូតកូន។ អ្នកក្រលេកម�ើលអាយុរបស់កម្មការ ិនី៖
ពួកគេស្ថិតក្នុងអាយុមានកូនចៅ។ របាយការណ៍ថ្មីមួយពី The Guardian ប្រាប់ពីរ�ឿងរ៉ា វកម្មការ ិនី និងការរ ំលូតកូន
ដែលមិនមានសុវត្ថិភាព៖ ពួកគាត់ផឹកថ្នា ំបុរាណដ�ើម្បរ ំលូតកូន។ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ដែលបានធ្វើដូចនេះ មានតែ
ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រាប់យ�ើង អ្នកផ្សេងទ�ៀតនៅស្ងៀម។ អ្នកត្រូវតែទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយ ដែលនេះ
ជាខ្នោះដៃមួយ។
ខ្នោះដៃមួយទ�ៀតគឺប្រាក់ឈនូលទា
្
ប។ ជាគោលការណ៍អ្នកត្រូវការប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីរស់រាន។ ប៉ុន្តែ
មធ្យោបាយតែមួយគត់កនុងនាមជាកម្ម
្
ករម្នាក់ដ�ើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមគឺការងារបន្ថែមម៉ោ ង មិនមែន
ពុករលួយ ឬស៊ីសំណូកនោះទេ គឺមានតែធ្វើការបន្ថែមម៉ោ ងប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមិនស្រួលខលួ្ន ឬ
មិនចង់ធ្វើការ អ្នកមិនអាចប្រកែកធ្វើការបន្ថែមម៉ោ ងបាននោះទេ ពីព្រោះប្រសិនជាអ្នកប្រកែក ប្រាក់ចំណូលប្រចាំ
ខែ របស់អ្នកមិនគ្រប់នោះទេ។ អ្នកត្រូវចិញ្ចឹមកូន ឬជូលអ្នកជិតខាងឲ្យម�ើលកូនជំនួស។ ដូចនេះអ្នកត្រូវតែទទួល។
ច្បាប់ចែងថាមនុស្សត្រូវធ្វើការប្រាំបីម៉ោ ងជាមួយនឹងការធានានូវប្រាក់ឈនូល
្ អប្បរមា ដែលធានានូវលក្ខខណ្ឌ
រស់នៅសមរម្យជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរ។ ប៉ុន្តែមិនមានកម្មករណាធ្វើការដូចនេះនោះទេ៖ ពួកគេធ្វើការដប់ ដប់ពីរ
ឬដប់បូនម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ ពេលខ្លះពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។
នៅពេលដែលអ្នកក្រោកឈរ ដ�ើម្បីទាមទារប្រាក់ឈនូលខ្ព
្
ស់ជាងនេះ លក្ខខណ្ឌការងារល្អជាងនេះ អ្នកត្រូវប្រឈម
នឹងអាវុធនៅពីខាងក្រោយ។ មានទាំងអំព�ើហិង្សា ឬជាប់ទោសព្រហ្មទណ្ឌ។ អ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការបង្រ្កា បហិង្សា៖
ការបាញ់កម្មករបីនាក់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម Puma ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ឬកម្មករកាត់ដេរប្រាំរប
ូ ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់
ក្នុងខែមករានៅពេលម្ភៃបីរប
ូ ផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានចាប់ខលួនឬអ្ន
្
កត្រូវប្រឈមនឹងទោសព្រហ្មទណ្ឌ។ រាល់ថ្នា ក់ដឹកនាំ
សហជីពទាំងអស់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ និងកាត់ទោសពីបទញុះញង់កម្មករឲ្យធ្វើបាតុកម្ម និងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ
ប្រជាជន។ ប៉ុន្តែការរ�ៀបចំនេះជាការងាររបស់អ្នកដឹកនាំសហជីព។ រាល់អ្នកដឹកនាំទាំងនេះត្រូវបានដាក់ក្រោមការត្រួត
ពិនិត្យរបស់តុលាការ៖ ពួកគេមិនអាចជួបកម្មករនៅទីសាធារណៈ គ�ៀងគរកម្មករ ឬរ�ៀបចំបាតុកម្មបាននោះទេ។
ដរាបណាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋា នរបស់អ្នកត្រូវបានបង្រ្កា បជាការពិបាកក្នុងការសង្ឈឹមថាមានការផ្លាស់បតូរ។
្
A2. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស ទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៦
ប្រអប់ទី ១៖ ការរ ឹតត្បិតល�ើកម្មករកម្ពុជា
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វ ិធានដូចគ្នានេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈនូល
្ អប្បរមា និងកិច្ចសន្យាមានថិរវេលាកំណត់អនុវត្តចំពោះទាំងនៅក្នុង
និងនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ហ�ើយលក្ខខណ្ឌការងារគឺពឹងផ្អែកល�ើនិយោជកមិនថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋ
កិច្ច ឬក៏អត់នោះទេ។ គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល នៅក្នុងករណីមួយចំនួន លក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុង SEZs ត្រូវបានរាយ
ការណ៍ថាមានលក្ខណៈល្អប្រស�ើរជាងខាងក្រៅ ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាខ្លា ំងរវាង SEZs និងនិយោជក
ក៏ដោយ។ ទោះបីជារ�ឿយៗមានលក្ខណៈមិនល្អប្រស�ើរក៏ដោយ លក្ខខណ្ឌនៅក្នុង PPSEZ នៅតែត្រូវបាន
ចាត់ទុកថាល្អប្រស�ើរជាងSEZs នៅតំបន់ជនបទដូចជា SSEZ ហ�ើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅជិតព្រំដែន លក្ខខ
ណ្ឌការងារកាន់តែដុនដាបទៅទ�ៀត។ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ កម្មករ និងអ្នកដឹកនាំសហជីពគិតថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុន
មានភាពល្អប្រស�ើរជាងក្រុមហ៊ុនចិនដោយសារក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្តល់ប្រាក់ខែ លក្ខខណ្ឌ និងផលប្រយោជន៍
ល្អប្រស�ើរជាងដល់កម្មករ។80 ទស្សនៈនេះដូចគ្នា ចំពោះក្រុមហ៊ុនធំៗដែលផលិតទំនិញសម្រាប់ម៉ាក់
ល្បីៗល�ើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ។81 អ្នកដឹកនាំសហជីពមួយរូបបានល�ើកឡ�ើងថាកន្លែងញ៉ាំ អាហារត្រូវបាន
ផ្តល់ជូនដោយនិយោជកជប៉ុន ហ�ើយកម្មករមួយចំនួននៅក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានសរស�ើរពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់
ខ្លួនដែលធ្វើការឆ្លើយតបនឹងកង្វល់របស់កម្មករ។82 យ៉ា ងណាមិញ កម្មករដែលត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុន
ចិនក្នុង SSEZ ដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ទូទៅដែលមិនមានម៉ា កបានរាយការណ៍នូវរប�ៀប ដឹកនាំបែបគ្រប់
គ្រងផ្តាច់ការដែលធ្វើការបំពានល�ើរាងកាយកម្មករម្នាក់ដ�ើម្បីជាការសងសឹកល�ើការប្រឆាំង នឹងអ្វីដែលពួក
គេគិតថាជាការបណ្តេ ញចេញដោយអយុតតិធ
្ ម៌នូវកម្មករចំនួនដប់នាក់៖ ‘អ្នកគ្រប់គ្រង និយាយថា
ពួកគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយខ្ញុំ ហ�ើយរុញខ្ញុំចេញពីការ ិយាល័យ។ ខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ថាពួកគេត្រូវតែគោរព
ច្បាប់។ គាត់រញ
ុ ខ្ញុំទៅជ្រុងជញ្
ជា ំង ហ�ើយរុញក្បាលខ្ញុំបុកនឹងជញ្
ជា ំង។ គ្នាវាម្នាក់ទ�ៀតរុញខ្ញុំដួលទៅល�ើឥដ្ឋ។
83
ម្នាក់ទ�ៀតបានមកទាត់ខ្ញុំ។

ដូចកង្កែបក្នុងអណតូ្ ង
ជាផ្លូវការ ច្បាប់ការងារជាតិអនុវត្តនៅក្នុង SEZs របស់ប្រទេសកម្ពុជា។84 យ៉ា ងណាមិញ វាហាក់បីដូចជា
សម្បទានដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្ងប់ចិត្តដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិដូចជា ILO និងប្រទេសនាំចូលដូចជា US85
ហ�ើយកម្មករប្រឈមនឹងការរ ឹតត្បិតចម្បងក្នុងការទាមទារសិទ្ធិរបស់ខលួនក្
្ នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ អនុក្រឹត្យ
SEZ ឆ្នាំ២០០៥បញ្
ជា ក់ថាសិទ្ធិ និងការការពារដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអនុវត្តដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់
សេដ្ឋកិច្ច។86 រដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្តល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កនុងការបង្កើ
្
ត និងក្លា យជាសមាជិកនៃសហជីព
(មាត្រា ៣៦) ដែលជាសិទ្ធិមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់កនុង
្ ICESCR (មាត្រា ៨) និងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិសតីព
្ ី
សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR) (មាត្រា២២) ដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិ និងសេរ ីភាពសមាគម។ ទាំង
ICESCR និង ICCPR ត្រូវបានរួមបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជាដោយត្រូវបានផ្តល់
សច្ចា ប័នដោយកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ ដែលការរួមបញ្ចូលនេះ ត្រូវបានបញ្
ជា ក់ទទួលស្គាល់ដោយសេចក្តី
សម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០០៧ ដែលបានចែងថា ’កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ
ដែលត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់’ បង្កើតជាផ្នែកមួយរបស់ច្បាប់កម្ពុជា។ សិទ្ធិកនុងការមានសេរ
្
ី
ភាពក៏ត្រូវបានការពារដោយអនុសញ្ញាស្តីពីសេរ ីភាពសមាគម និងការការពារសិទ្ធិកនុងការចងក្រង
្
(អនុសញ្ញា
លេខ ៨៧) របស់ ILO ផងដែរ ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចា ប័នក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ មាត្រា ៨ (ឃ) នៃ
ICESCR ក៏ការពារសិទ្ធិកនុងការធ្វើ
្
បាតុកម្មផងដែរ។87 មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលបានបញ្
ជា ក់សិទ្ធិកនុងការមាន
្
សេរ ីភាពសមាគម និងការចរចាររួមត្រូវបានរ ឹតត្បិតយ៉ា ងតឹងរ ឹងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។ ប្រភពពីសង្គម
ស៊ីវ ិលមួយដែលបានពិគ្រោះយោបល់ដោយសមាជិកសភាក្នុងដំណាក់កាលធ្វើផែនការនៃច្បាប់ SEZ ឆ្នាំ
២០០៥ បានអះអាងថាមេធាវ ីត្រូវបានពឹងពាក់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដ�ើម្បីផ្តល់ដំបូន្មា នបច្ចេកទេស
ហ�ើយចំណុចមួយគឺ ”ធ្វើម៉េចដ�ើម្បីមិនឲ្យមានសហជីពនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច?”88 ការល�ើកឡ�ើងត្រូវបានគាំទ្រ
ដោយអ្នកសម្ភាសន៍មកពី NGO មួយរូប៖ ‘រដ្ឋា ភិបាលមានគោលបំណងស្នើនូវច្បាប់ថ្មីមួយដែលគ្រប
ដណ្តប់តែល�ើ SEZ ប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះច្បាប់ការងារមិនអាចអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបាននោះទេ។
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពិតជាអាក្រក់មែន។ មិនមានសិទ្ធិកនុងការចងក្រងសហជី
្
ពក្នុងការចរចាររួម និងធ្វើ
បាតុកម្មនោះទេ។ យ�ើងបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះ ហ�ើយ ILO បានគាំទ្រយ�ើង។ រដ្ឋា ភិបាលក៏ទទួល
បានសំពាធពី US EU និងប្រទេសនាំចូលដ�ើម្បីលុបចោលនូវផែនការនេះផងដែរ’។89
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

ទោះបីជាមានការលុបចោលនូវការរ ិតត្បិតទាំងនេះពីច្បាប់ក៏ដោយ ក៏នៅតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កប់ន័យដែល
បានចុះរវាងគណៈគ្រប់គ្រងSEZ និងក្រុមហ៊ុននៅក្នុង SEZ ដែលព្រមព្រៀងថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
នឹងមិនមានសហជីព និងបាតុកម្មនោះទេ។ នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលបានធ្វើឡ�ើងសម្រាប់ ADB ក្រុមហ៊ុន
នៅក្នុង SEZ បានរាយការណ៍ថាកម្លាំងពលកម្ម ទំនាក់ទំនងការងារ និង ”ជាពិសេសសេរ ីភាពរួចផុតពីការធ្វើ
បាតុកម្ម” ជាកត្តា សំខាន់ៗដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការវ ិនិយោគនៅក្នុងតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។90 រាល់តំណាងសហជីពទាំងអស់ដែលយ�ើងបាននិយាយជាមួយបានរាយការណ៍ពីការ
ប្រឈមក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មករដែលជារ�ឿយៗត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូល SEZs ដោយ
សន្តិសុខ។91 អ្នកតំណាងសហជីពមួយរូបបានប្រាប់ពួកយ�ើងថានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស “មាន
លក្ខណៈបង្ខំតឹងរ ឹងជាងធម្មតា” និង ”មានខ្នងធំនៅពីខាងក្រោយ”។ ពួកគេបានបញ្
ជា ក់ថា៖ “នៅពេលដែល
ពួកគេរ�ៀបចំបង្កើតរោងចក្រមួយនៅខាងក្រៅតំបន់ ជាទូទៅពួកយ�ើងប្រឈមជាមួយនឹងម្ចាស់តែមួយ
ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពួកយ�ើងមានគូបដិបក្ខពីរ។ ម្ចាស់រោងច្រក និងម្ចាស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
[អ្នកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ច] ដូចនេះមានការពិបាកក្នុងការចរចារ ឬធ្វើយុទ្ធនាការ”។92 ល�ើសពីនេះ
ទ�ៀតកម្មករនៅក្នុង SEZs “មានភាពភ័យខ្លា ចជាង” ដោយយោងទៅតាមសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវ ិល
មួយ(CSO) ដែលបានរាយការណ៍ថា “មានការបញ្
ជា ក់ដល់ពួកគេយ៉ា ងច្បាស់៖
“កុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសហជីព កុំឲ្យពួកគេចូលមកក្នុងតំបន់
និងរ�ៀបចំសកម្មភាព”។ ពួកគេបានអះអាងថានិយោជក “មានបំណងបន្តក់នូវវប្បធម៌នៃការភ័យ
ខ្លា ចដ�ើម្បីកុំឲ្យសហជីពនិងសកម្មជនមកពាក់ព័ន្ធ” ដោយធ្វើការសនិ្នដ្ឋា ន’នេះដ�ើម្បីធ្វើការការពារនូវការ
វ ិនិយោគរបស់ពួកគេ’។93 ជាលទ្ធផល អ្នកតំណាងសង្គមស៊ីវ ិលម្នាក់ទ�ៀតបានប្រាប់ពួកយ�ើងថា៖ “កម្មករ
ភាគច្រើននៅក្នុង SEEZ មិនដឹងថា អ្វីជាសិទ្ធិរបស់ខលួននៅកន្លែងធ្វើ
្
ការ៖ អំពីភាពថ្លៃថ្នូរ ការតស៊ូមតិ
និងលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានសុវត្ថិភាព។ ពួកគេដូចកង្កែបក្នុងអណតូ្ ងចឹង។”94

ឧបសគ្គចំពោះការដោះស្រាយវ ិវាទ
អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយរូបទ�ៀតបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានពិចារណានូវភាពខុសគ្នា រវាងខាងក្នុង និង
ខាងក្រៅតំបន់ដែលមានការលំបាកជាងក្នុងការធានាធុរកិច្ចនិងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុង SEZs យោងទៅ
ល�ើយន្តការចាប់បង្ខំដែលទន់ខ្សោយជាងខាងក្រៅ។ ពួកគេបានអះអាងថារោងចក្រនៅក្នុង SEZs មាន ’អ្នក
កាងការពារ’ ពីម្ចាស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើការពន្យល់ថា៖

មិនថាអ្នកវ ិនិយោគជាបរទេស ឬអ្នកក្នុងស្រុកនោះទេ ពួកគេមានបណ្តា ញជាមួយនឹងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់។ ដូចនេះ

រោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមិនខ្វល់ពីការរ ំលោភច្បាប់នោះទេ។ យោងទៅតាមច្បាប់ រាល់ធុរកិច្ចទាំងអស់ត្រូវ
ស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតល�ើបរ ិស្ថាន។ ប៉ុន្តែរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមិនបានសុំនោះទេ។ ពួកយ�ើង

បានរកឃ�ើញនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពួកគេមិនខ្វល់ពីបរ ិស្ថាននោះទេ។ [យោងទៅតាមច្បាប់] រោងចក្រមួយត្រូវស្នើ
សុំលិខិតអនុញ្ញាតល�ើបរ ិស្ថានចំពោះការចាក់សម្រាម ទាំងកាកសំណល់រាវ និងរ ឹង។ ប៉ុន្តែរោងចក្រមួយចំនួននៅ

ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមិនខ្លល់នោះទេ ពួកគេពឹងផ្អែកល�ើអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។ ការចាក់ចោលសម្រាម ប្រព្រឹត្ត
កម្មទឹក សូម្បីតែឯកសារស្តីពីការការពារ ពួកគេមិនខ្វល់នោះទេ។95

នៅពេលដែលយ�ើងសួរថាត�ើអាជ្ញាធររដ្ឋា ភិបាលស្តា ប់ និងឆ្លើយតបចំពោះកង្វល់របស់អ្នកវ ិនិយោគឬក៏អត់
អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយរូបពីអង្គការមួយដែលផ្តល់ដំបូន្មា នដល់អ្នកវ ិនិយោគជប៉ុនបានប្រាប់ពួកយ�ើងថា៖
”ពួកយ�ើងមានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសជាមួយនឹងរដ្ឋា ភិបាល។ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងអស់ចូលរួម។ ពួកយ�ើងមាន
រប�ៀបវារៈដូចជាការកាត់បន្ថយតម្លៃពន្ធអាករ និងការចំណាយក្រោមតុដែលជាចំណាយច្រើនមែនទែន។
រដ្ឋា ភិបាលពិចារណា[បញ្
ហា នេះ] និងធ្វើការឆ្លើយតប។ កិច្ចប្រជុំនេះក�ើតមានឡ�ើងពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
។ រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាពិតជាចិត្តល្អ”។96 ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង SEZ ក៏បានបញ្
ជា ក់ថាមានកិច្ចប្រជុំជាទ�ៀងទាត់ជា
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មួយនឹងរដ្ឋបាល SEZ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ជាមធ្យមប្រាំមួយដងក្នុងមួយ។97 យ៉ា ងណាមិញ រដ្ឋា ភិបាលមិន
សូវមានការឆ្លើយតបចំពោះកម្មករនៅក្នុង SEZs នោះទេ។ អ្នកតំណាងសហជីពមួយរូបបានប្រាប់ពួកយ�ើង
ថាសំបុត្រពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្
ហា ដូចជាការបណ្តេ ញចេញដោយអយុតតិធ
្ ម៌គួរតែត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់អធិការកិច្ច
ការងារដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានរារាំងរូបរាងកាយពីការប្រគល់សំបុត្រ
អាចត្រឹមតែប្រគល់ជូនសន្តិសុខនៅទ្វារ SEZ តែប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេបានបន្ថែមថា ’ប្រសិនជាពួកគេបដិសេធ
ចំពោះការជូនដំណឹងពួកយ�ើងមិនអាចប្រគល់សំបុត្របាននោះទេ’។98 អ្នកដែលអាចប្រគល់បណតឹ្ ងបាន
រាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការដោះស្រាយបណតឹ្ ងទាំងនេះ ហ�ើយជ�ឿជាក់ថាមន្រ្តី
ខ្វល់ច្រើនពីអ្នកវ ិនិយោគជាជាងកម្មករកម្ពុជា៖ ’នៅពេលដែលយ�ើងដាក់បណតឹ្ ងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដូចជា
ពួកគេមិនខ្វល់ទាល់តែសោះពីថាត�ើអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុស ពួកគេនៅស្ងៀម ហ�ើយមិននិយាយអ្វី
សោះដ�ើម្បីការពារដល់ក្រុមហ៊ុន មិនមែនជនរងគ្រោះនោះទេ។99 នៅពេលដែលសួរថាត�ើរដ្ឋា ភិបាលស្តា ប់
នូវកង្វល់របស់ពួកគេដែរឬទេ? កម្មករម្នាក់បានប្រាប់យ�ើងថា៖ ”តំបន់សេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកតំណាងពីក្រសួង
ការងារដែលសម្របសម្រួលដំណ�ើរការផ្សះផ្សារ[វ ិវាទ] យ៉ា ងណាមិញនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់បណតឹ្ ងដល់គាត់
គាត់ផ្តល់ការងាយស្រួលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនក្នុងការនិយាយហ�ើយផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដល់ពួកគេ
ប៉ុន្តែមិនផ្តល់ដល់ខ្ញុំនោះទេ”។100 អ្នកតំណាងសហជីពមួយរូបបានប្រាប់ពួកយ�ើងថាទោះបីជាបន្ទា ប់ពីការផ្សះ
ផ្សារ និងមជ្ឈត្តកម្មយូរអង្វែង និងចំណាយច្រើន ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង SEZ ពេលខ្លះមិនខ្វល់នឹងសេចក្តីសម្រេច
នោះទេ។ ពួកគេបានបន្ថែមថា៖ ”តួនាទីរដ្ឋា ភិបាលគឺធ្វើការការពារពលរដ្ឋរបស់ខលួនដោយយោងទៅតាមច្បាប់
្
ការងារ ប៉ុន្តែពួកគេគ្រាន់តែចង់ជួយដល់អ្នកមានឲ្យកាន់តែមានទ�ៀតតែប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះពួកគេអាចទទួល
បានប្រាក់ចំណូល។”101 គេហទំព័ររបស់ SSEZ បានផ្សព្វផ្សាយពីការគាំទ្រដែលខលួនទទួ
្
លបានពីរដ្ឋា ភិបាល
មូលដ្ឋា នដោយធ្វើការបញ្
ជា ក់ពីសំដីរបស់អភិបាលខេត្តដូចខាងក្រោម៖
អាជ្ញាធរខេត្តសីហនុគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏មានអំណាចរបស់ SSEZ និងហ�ើយក្រុមហ៊ុន SSEZ អាចទំនាក់ទំនង

ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានញឹកញាប់។ ប្រសិនជា SSEZ មានការពិបាកក្នុងអំឡុងពេលសាង់សង់ SSEZ រដ្ឋា ភិបាល
នឹងធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្
ហា ទាំងនេះ ដោយរួមមានទាំងការធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់ផងដែរ។

ប្រសិនជាបាតុកម្ម ឬក្បូនដង្ហែរក�ើតមាននៅសីហនុ អាជ្ញាធរនឹងធ្វើការណែនាំដោយត្រឹមត្រូវ និងជួយដល់ក្រុមហ៊ុន
SSEZ ក្នុងការចាត់វ ិធានការបង្កា រជាលក្ខណៈវ ិជ្ជមាន[sic]។102

កម្មករមួយរូបល�ើកឡ�ើងថា៖
យ�ើងជាជនជាតិកម្ពុជា។ រដ្ឋា ភិបាលគួរតែគាំទ្រពួកយ�ើងដោយសារតែនេះនៅល�ើទឹកដីកម្ពុជា ដូចនេះហេតុអ្វីបានជា
ពួកគេគាំទ្រអ្នកវ ិនិយោគ? ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអំព�ើពុករលួយ ពួកគេមិនខ្វល់ពីប្រជាជន[កម្ពុជា]នោះទេ។ ពួកគេ
មិនដែលផ្តល់យុតតិធ
្ ម៌កនុងដំ
្
ណ�ើរការផ្សះផ្សារនោះទេ៖ ពួកគេគិតគូរអ្នកគ្រប់គ្រងចិន៩៩ភាគរយ ហ�ើយពួកយ�ើង
តែ១ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។ វាពិតជាឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមដំណ�ើរការចរចារ។ ក្រឡេកម�ើល
កម្មករដទៃ ពួកគេកំពុងរងចាំការជួយរបស់ពួកយ�ើង។ ឃ�ើញជនជាតិកម្ពុជាទទួលការកេងប្រវ ័ញ្ចចឹង វាគួរ
ឲ្យឈឺចាប់មែនទែន។103

ការហាមឃាត់ល�ើការរ�ៀបចំប្រជុំ
បន្ថែមពីល�ើការហាមឃាត់ល�ើការចូលទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច កម្មករមួយចំនួនបានរាយការណ៍ពីការហាមឃាត់
កម្មករមិនឲ្យរ�ៀបចំប្រជុំ។ សេរ ីភាពក្នុងការជួបប្រជុំ និងការបញ្ចេ ញមតិ (ដូចជាការតវ៉ា ) គឺជាបញ្
ហា សេរ ីភាព
នៃសមាគមដែលជាផ្លូវការត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និង ICCPR ប៉ុន្តែជាទម្លាប់ត្រូវបាន
រារាំងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ កម្មករមួយរូបបានប្រាប់ពួកយ�ើងថា៖ ”រោងចក្រមួយចំនួនបានផ្លាស់បតូរ្
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ទីតាំងទៅ SEZ ដោយសារពួកគេអាចទទួលបានការការពារ។ ពួកគេអាចបញ្ឈប់ ឬមិនបន្តកិច្ចសន្យា
កម្មករហ�ើយបណ្តេ ញកម្មករដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងដល់កម្មករ។ ប្រសិនជាកម្មករចង់ធ្វើអ្វីមួយម្ចាស់រោង
ចក្រអាចគ្រប់គ្រងបាន។ វាងាយស្រួលដល់ពួកគេ។ ពួកគេមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច និងការ
គាំទ្រពីសំណាក់យោធា។”104 កម្មករផ្សេងទ�ៀតបានល�ើកឡ�ើង៖ ”អ្នកដឹកនាំសហជីពម្នាក់ត្រូវបានវាយដំ
ដោយទាហានឆក់ដោយដំបងឆក់ និងត្រូវបានគេដាក់គ្រឿងញ�ៀននៅម៉ូតូរបស់គាត់។ នេះគឺជាវ ិធីសាស្រ្ត
ដែលពួកគេគំរាមដល់កម្មករក្នុងការបង្កើតសហជីពក្នុង SEZs។”105 អ្នកផ្សេងទ�ៀតបានពន្យល់ថាសន្តិសុខ
នៅក្នុង និងខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យកម្មករស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនអាចក�ើតមានបាន៖
“ការធ្វើបាតុកម្ម[នៅក្នុងSEZ] មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។ នៅពេលដែលយ�ើងចង់ធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងរោង
ចក្រ សន្តិសុខមិនអនុញ្ញាតឲ្យយ�ើងធ្វើនោះទេ។ ដូចនេះយ�ើងត្រូវធ្វើនៅខាងក្រៅរោងចក្រ។ ពួកគេនឹងហៅ
កម្លាំងយោធាមកបញ្ឈប់ពួកយ�ើងពីការធ្វើការបាតុកម្មនៅខាងក្រៅរោងចក្រ និងបង្ខំឲ្យយ�ើងចូលទៅខាងក្នុង
វ ិញ។”106
ទោះបីជាកម្មករមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរ�ៀបចំប្រជុំ វាអាចទៅរួចចំពោះនិយោជក និងគណៈកម្មាការ
គ្រប់គ្រង។ អ្នកតំណាងសហជីពមួយរូបបានប្រាប់យ�ើងថា៖ “[សមាជិកនៃសមាគមឧស្សាហកម្មរោងចក្រ
កាត់ដេរ] ដូចជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជិតស្និតក្នុងការមិនផ្តល់ប្រាក់ឈនួលខ្ព
្
ស់ជាងប្រាក់ឈនួល
្ អប្បបរមា។
បីបួនឆ្នាំមុន នៅពេលដែលកម្មករកំពុងចរចារដ�ើម្បីសុំតម្លើងប្រាក់ឈនួល
្ និយោជកប្រាប់ដល់កម្មការថាពួក

គេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឈនួល
្ បន្ថែមដល់កម្មករនោះទេ។”107 កម្មករផ្សេងទ�ៀតល�ើក
ឡ�ើងថា៖ ’មានលេខា108 នៅខាងក្នុង SEZ សីហនុដែលជាលេខាមិនផ្លូវការ។ ពួកគេហាក់បីដូចជាតំណាងឲ្យ
ក្រុមនិយោជក ហ�ើយពួកគេធ្វើការប្រឆាំងនឹងសហជីព។109 កម្មករពីររូបក្នុង SSEZ បានប្រាប់ពួកយ�ើង
ថា៖ ‘នៅក្នុង SEZ ពួកគេមានអគារធំមួយដែលអាចកោះហៅម្ចាស់ទាំងអស់ពីរោងច្រក និងធ្វើការពិភាក្សាពី
វ ិធីសាស្រ្តក្នុងការបំបែកបំពាក់សាមគ្គីភាពសហជីព។ នៅពេលដែលពួកគេដឹងថាមានសកម្មភាពពួកគេ
ពិភាក្សាពីការបំបែក។ ពួកគេដឹង និងធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លា មៗដែលធ្វើឲ្យកម្មករដទៃខ្លា ច និងឈប់ធ្វើសកម្មភាព។
កម្មករបានឃ�ើញថាពួកយ�ើងត្រូវបានគេបំបែកហ�ើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លា ច។110
កម្មករដែលត្រូវបានបណ្តេ ញចេញដោយនិយោជកម្នាក់អាចត្រូវបានស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅរារាំងពួកគេ ពីការធ្វើ
ការឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃ។ កម្មករមួយរូបបានប្រាប់យ�ើងថា៖ ’ម្ចាស់រោងចក្របានបណ្តេ ញខ្ញុំចេញ ហ�ើយបិទ
ផ្សាយរូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង SEZ ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកស្វែងរកការងារមែនទែន’111។ កម្មករម្នាក់ផ្សេងទ�ៀត
បានបញ្
ជា ក់ថា៖ ‘នៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យធ្វើការក្នុងរោងចក្រដទៃ ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងជនជាតិចិនដែ
លកាន់បញ្ជីឈ្មោះ។ ខ្ញុំបានឃ�ើញរូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅល�ើកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំបានសួរថាហេតុអ្វីបាន
ជាមានរូបភាពខ្ញុំ? ហ�ើយពួកគេបានសួរថាត�ើខ្ញុំជាសមាជិករបស់សហជីពមែនដែរឬទេ? ពួកគេបាន
និយាយថាពួកគេមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលមានរូបភាពនៅក្នុង’ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង’ធ្វើការឲ្យពួកគេនោះទេ។’112 កម្មករ
ម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតបាននិយាយថា៖ ’នៅពេលដែលខ្ញុំប�ើកម៉ូតូចូលSEZ សន្តិសុខនឹងហៅ និងតាមមកសួរថា
ហេតុអ្វីបានជាយ�ើងមកទីនេះ? ការពិតរូបភាពរបស់យ�ើងទាំងអស់[អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហជីព] ត្រូវបាន
បិទនៅល�ើជញ្
ជា ំងនៅក្នុងការ ិយាល័យរបស់សន្តិសុខ ហ�ើយពួកគេនឹងរារាំងមិនឲ្យយ�ើងចូលនោះទេ។113
គេហទំព័ររបស់ SSEZ បានបញ្
ជា ក់ថាវេទិកាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជកក្នុងតំបន់ សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងក្នងឆ្នាំ២០១៤ដ�ើម្បីជួយផ្តល់’ឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវ ិញទៅ
មកចែករ ំលែកព័ត៌មាន និងអភិវឌ្ឍន៍រម
ូ គ្នា ។114 គោលបំណងមួយសំខាន់គឺដ�ើម្បី៖ ‘ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍន៍នូវ
វេទិកាដ�ើម្បីជម្រូញឲ្យមានការចែករ ំលែកព័ត៌មានដូចជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើង
នូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាព និងផលប្រយោជន៍ [sic]។’។115 អ្នកតំណាងរបស់ឧស្សាហកម្មមួយរូប
បានច្រានចោលនូវការអះអាងរបស់កម្មករនៅពេលដែលត្រូវបានសួរដ�ើម្បីផ្តល់មតិយោបល់ដែលល�ើក
ឡ�ើងថា៖ ’[សហជីព] ការដាក់កនុងបញ
្
្ជីខ្មៅគឺជាលេសដោះសារ។ ពួកយ�ើងស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់ ILO
ទោះបីជាយ�ើងនិយាយថា ក្រសួងការងារមិនមានឆន្ទៈ ឬអសមត្ថភាពក៏ដោយ ILO មិនចឹងនោះទេ ពួកគេ
នៅតែអាចបញ្ចេ ញសកម្មភាព។ អ្វីដែលអ្នកស្តា ប់ឭ គឺមិនមានភ័សតុតាងក្
្
ជា ក់នោះទេ។’116
នុងការបញ្

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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បណ្តា ញក្រុមហ៊ុនដែលមានខ្នងយោធានៃកម្ពុជា
នៅពេលដែលកម្មករអាចធ្វើការគ�ៀងគរដ�ើម្បីធ្វើបាតុកម្ម ឬតវ៉ា ដ�ើម្បីសុំតម្លើងប្រាក់ឈនួល
្ នឹងមានការធ្វើ
អន្តរាគមន៍ដោយកម្លាំងយោធា។ កម្មករម្នាក់បានប្រាប់យ�ើងថា៖
ពួកយ�ើងធ្លា ប់ទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈនួល
្ ។ ពួកគេដាក់កុងតឺន័រនៅខាងមុខ SEZ ហ�ើយបានវាយដំកម្មករ។
រ�ឿងរ៉ា វនេះបានក�ើតឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ ពួកគេបានបិទច្រកចូលទ្វារSEZ។ នៅពេលដែលមានអ្វី

ក�ើតឡ�ើងនៅខាងក្នុង ពួកគេនឹងដាក់កុងតឺន័របិទផ្លូវ កម្មករខាងក្នុងមិនអាចរត់គេចបាននោះទេ។ ហ�ើយបន្ទា ប់
មកមានប៉េអឹម ឬសន្តិសុខដែលមានសាច់ដុំធំៗ ហ�ើយពួកយ�ើងមានមាឌតូចៗ។ ពេលខ្លះពួកគេប្រើប្រាស់
កាំភ្លើង។117

‘អ្នកដឹកនាំសហជីពមួយរូបបានបញ្
ជា ក់ថាកម្មករនៅ
PPSEZ ដែលធ្វើការទាមទារការតម្លើងប្រាក់ខែពី៩០
ដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងមួយខែក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មទូទាំង
ប្រទេសក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣ ដល់ខែមករាឆ្នាំ២០១៤ ត្រូវ
បានបង្រ្កា បដោយកម្លាំងយោធា៖ ’បួនប្រាំនាក់ត្រូវបាន
118
បាញ់សម្លាប់ ហ�ើយម្ភៃនាក់បានបាត់ខលួន។
្
អ្នកតំណាង
NGO មួយរូបបានល�ើកឡ�ើងថាកម្លាំងយោធាត្រូវបាន
កោះហៅដោយអ្នកគ្រប់គ្រង PPSEZ ៖ ‘ពួកយ�ើងមិន
អាចទទួលបានភ័សតុតាងរ
្
ឹងដូចដែលយ�ើងបានទទួលពី
ស្ថានទូតកូរ៉េនោះទេ ពួកគេអួតអាងមែនទែន ប៉ុន្តែជនជាតិ
ជប៉ុនគឺមិនសូវមានបក្សពួកនោះទេ’.119
ការប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកម្មករមិនមែនជា
ហេតុការណ៍ដែលដាច់ដោយឡែកក្នុង SEZs កម្ពុជា
នោះទេ។ កម្មករបីនាក់ត្រូវបានបាញ់ដោយអភិបាលក្រុង
ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ា សុំតម្លើង
ប្រាក់ឈនូលន
្
ៅ SEZ ម៉ា ន់ហាន់តាន់កនុងទី
្
ក្រុងបាវ ិត។
គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសតែមិនត្រូវបានអនុវត្តទោសនោះ
ទេ។120

កម្មករក្នុងSEZ ភ្នំពេញជ�ឿជាក់ថាកម្លាំងយោធាដែលត្រូវ
រូបភាពទី១២៖ “ទៅធ្វើការដោយសប្បាយរ ីករាយ” ផ្លាកនៅក្នុង
បានបញ្ជូនទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែមានទំនាក់
SSEZ (Charlie Thame)
ទំនងជាមួយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ SEZ និងរដ្ឋា ភិបាល។ វា
មិនមែនជារ�ឿងចម្លែកនោះទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់
អ្នកជំនួញលេចធ្លោ ក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និតជាមួយនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាច។ ពេលខ្លះទំនាក់
ទំនងទាំងនេះអាចត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការ និងសមហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ជិតស្និតរវាងវ ិស័យឯកជន និងរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ជាឧទាហរណ៍
តំណែង “ឧកញ៉ា ” គឺជាឋានៈជាប្រពៃណីនៃអភិជនដែលត្រូវបានប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្យ និងកំណត់
ដោយអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ដែលចំនួនតំណែងនេះក�ើនឡ�ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័សរហូតដល់
៧០០នាក់កនុងឆ្
្
នា ំ ២០១៤។121 ត្រូវធ្វើការបរ ិច្ចាគប្រាក់ចំនួន ១០០ ០០០ ដុល្លា រអាមេរ ិកដ�ើម្បីទទួលបាន
តំណែង នេះ ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តកនុងការប្រើ
្
ប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដ�ើម្បីជាផលប្រយោជន៍
សារធារណៈ។ 122 បន្ទា ប់ពីមានអនុក្រឹត្យក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ឧកញ៉ា ត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តកនុងការបរ
្
ិច្ចាគ
123
ហិរញ្ញ វត្ថុដល់កងកម្លាំងយោធាកម្ពុជា។ អ្នករ ិះគន់បានល�ើកឡ�ើងថាការផ្តល់កិតតិយ
្ សគឺជាផ្នែកមួយនៃ
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

’បក្សពួកអភិជន’ រវាងអ្នកជំនួញ
និងគណបក្សកាន់អំណាច124
ហ�ើយបន្ថែមទ�ៀតថាអនុក្រឹត្យឆ្នាំ
២០១០គ្រាន់តែផ្តល់ភាពផ្លូវការ
ដល់ទំនាក់ទំនងដែលមានយូរអង្វែងមក
ហ�ើយរវាងកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជា និង
សេដ្ឋីជំនួញប៉ុណ្ណោះដែលផ្តល់ជាផ្លូវ
ការនូវសេណារ ីយ៉ូ ‘កាំភ្លើងសម្រាប់ជូល’
‘ដែល អ្នកជំនួញទទួលបានការការពារជាថ្នូរនៃ
ការបរ ិច្ចាគហិរញ្ញ វត្ថុ។’125 ភាពជាដៃគូចំនួន
៤២ដែលបានប្រកាសក្នុងឆ្នាំ២០១០
បានក�ើនឡ�ើងដល់ជាង ១០០ ត្រឹមឆ្នាំ
២០១៥ ដោយរួមមានយូណាយហ្រ្គុប
របស់ប្រទេសចិនដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភដល់
កងអង្គរក្សរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី។126

រូបភាពទី១៣៖ មូលដ្ឋា នទ័ពនៅមុខ SSEZ (Charlie Thame)

ខណៈពេលដែលការគាំទ្រយោធាចំពោះ PPSEZ នៅតែមិនមានរូបភាពច្បាស់លាស់ សុវត្ថិភាពរបស់ SSEZ
ពីកម្មកររបស់ SSEZ នេះតែម្តងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាជាកត្តាទាក់ទាញដល់អ្នកវ ិនិយោគមានបំណងក្នុង
SEZ។ តារាងអ្នកផ្តល់ការឧបត្ថម្ភទាំង៤២ក្នុងអនុក្រឹត្យដ�ើមគឺឈ្មោះដៃគូរបស់ SSEZ និង SEZ កោះកុង127
ហ�ើយអ្នកគ្រប់គ្រង SSEZ បានផ្សព្វផ្សាយពីការគាំទ្រដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពីកងកម្លាំងពិសេសរបស់យោធា
កម្ពុជានៅល�ើគេហទំព័ររបស់ខលួន។
្
ក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ និង២០១៤ កង
កម្លាំងពិសេសរបស់ជាតិប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម (NCTF) របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចូនទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់ NCTF ហ�ើយត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដោយ SSEZ ថា៖ ‘ជាកិច្ចការ
ចម្បងមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការចម្បងៗ [របស់យ�ើង]ដ�ើម្បីទទួលខុសត្រូវពីស្ថិរភាព និងសុខដុមនីយកម្មនៃ
128
SEZs ទាំងអស់កនុងប្រទេសកម្
្
ពុជា និងដ�ើម្បីលុបបំបាត់នូវគំនិតប្រឆាំងតវ៉ា ។’ គេហទំព័រ SSEZ បានអួត
អាងថា៖ ’ដោយសារសន្តិសុខ និងស្ថិរភាពដែលបានផ្តល់ជូនដោយរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា SSEZ មិនដែលទទួល
បានការប៉ះពាល់ណាមួយក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសនោះទេដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីដ�ើម
ឆ្នាំនេះ’ ដែលនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបន្ថែមថា៖ ’SSEZ ដែលត្រូវបានសម្ពោ ធគឺដ�ើម្បីផ្តល់នូវសន្តិសុខនយោបាយ
ដ៏មានអំណាចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង និងកាន់តែឆាប់រហ័ស។’129

បណ្តា ញក្រុមហ៊ុនដែលមានខ្នងនយោបាយនៅកម្ពុជា
កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសេដែលពុករលួយបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍ដែលមានចំណាត់ថ្នា ក់ធ្លា ក់
ក្រោមម៉ីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងលេខរ�ៀងពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកនុងឆ្
្
នា ំ២០១៥។130 យោងទៅតាម
ធនាគារពិភពលោក កម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោក (១២,៥ ភាគរយ)
ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអំព�ើពុករលួយ។131 លេខរ�ៀងនេះក្តោ បនូវទស្សនៈនៃ ’ស្ថានភាពដែលអំណាចសាធា
រណៈត្រូវបានអនុវត្តដ�ើម្បីផលប្រយោជន៍ឯកជន ដោយរួមមានទាំងអំព�ើពុករលួយអាចក់អាចែម និងធំៗ
ព្រមទាំងការ ”ក្តោ ប” យករដ្ឋដោយអភិជន និងផលប្រយោជន៍ឯកជន។’132 អំព�ើពុករលួយផែ្នករដ្ឋបាលគឺជា
ប្រភេទដែលប្រជាជនភាគច្រើនស្គាល់ សំដៅល�ើការអនុវត្តដោយមានការជ្រើសរ� ើសនូវច្បាប់ និងលិខិតបទ
ដ្ឋា នគតិយុត្តដែលមានដោយមន្រ្តីរាជការក្នុងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីណាមួយជាលទ្ធផលនៃការ
បង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការដល់មន្រ្តីសាធារណៈ។ នេះរួមមានការគម្រាមទារប្រាក់ និងឬ ’បង់ថ្លៃទឹកតែ’ ដ�ើម្បី
ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ផ្តល់ការប្រព្រឹត្តដែលអំណោយផល ឬដ�ើម្បីពន្លឿននូវការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។
ម្យ៉ា ងវ ិញទ�ៀតការក្តោ បយករដ្ឋជាទម្រង់មួយនៃអំព�ើពុករលួយនយោបាយជាប្រព័ន្ធ ដែលក្រុមហ៊ុន
ឯកជន ឬបុគ្គលប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលមិនស្របច្បាប់ល�ើរដ្ឋមួយក្នុងការកំណត់ទ្រង់ទ្រាយក្របខ័ណ្ឌច្បាប់
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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រូបភាពទី១៤៖
តារាងចំណាត់ថ្នា ក់អំព�ើពុករលួយ៖
អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (Chan Vincent/The
Cambodia Times/Transparency
International)

និងបទប្បញ្ញ តតិដ�
្ ើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ បញ្
ជា ក់ដោយធនាគារពិភពលោក្នុងអំឡុង
ទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ២០០០ដែលនេះជាស្ថានភាពសាមញ្ញ ទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ច ’អន្តរកាល’ ក្រោយសម័យកំមុយនីស
ដែលមានការប្រព្រឹត្តអំណោយផលចំពោះបុគ្គល និងក្រុមជាក់លាក់ត្រូវបានជ្រាបចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌ

ស្ថាប័នចម្បងរបស់រដ្ឋ។133 ទម្រង់ទាំងពីរនៃអំព�ើពុករលួយត្រូវបានញែកដាច់ចេញពីទម្រង់ផ្សេងទ�ៀត នៃ
ឥទ្ធិពលដោយយន្តការដែលតាមរយៈនេះផលប្រយោជន៍ឯកជនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋ។ ខណៈ
ពេលដែលការបញ្ចុះបញ្ចូលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធាតុស្របច្បាប់មួយនៃដំណ�ើរការប្រជាធិបតេយ្យ នៅក្នុង
ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពចាស់ទុំភាគច្រើន វាត្រូវបានប្បញ្ញ តតិដ�
្ ើម្បីតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។
ម្យ៉ា ងវ ិញទ�ៀត ការក្តោ បយករដ្ឋក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលដែលបុគ្គល ក្រុម ឬក្រុមហ៊ុនមានឥទ្ធិពលមិនស្រប
ច្បាប់ល�ើការបង្កើតគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាលដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខលួនដែលជាលទ្ធ
្
ផលនៃ’ការ
134
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឯកជនដោយមិនស្របច្បាប់ និងមិនមានតម្លាភាពដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាល។’’ ផល
ប្រយោជន៍ទាំងនេះត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈប្រតិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុមិនស្អា តស្អំ ដូចជាដាក់ប្រាក់បញ្ញើទៅក្នុង
គណនីធនាគារនៅបរទេស ប៉ុន្តែក�ើតមានឡ�ើងផងដែរនៅពេលដែលដែនបន្ទា ត់នៃផលប្រយោជន៍
នយោបាយ និងជំនួញរបស់មន្រ្តីរដ្ឋមានភាពមិនច្បាស់លាស់៖ ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលមន្រ្តីមួយរូប

តារាងលេខ១៥៖
ការគ្រប់គ្រងអំព�ើពុករលួយក្នុងតំបន់
(សូចានាករណ៍អភិបាលកិច្ចធនាគារពិភពលោក)
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មានភាគហ៊ុនដែលមិនបានប្រកាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលតាមរយៈនេះពួកគេអាចផ្តល់អំណាចបទ
ប្បញ្ញ តតិ។
្
បញ្
ហា អំព�ើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹង SEZs ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងយ៉ា ងរ�ៀបរយ។ ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ១៩៩០
SEZs នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាស្តង់ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលដោយសារអំព�ើពុករលួយ និងការពង្វាង
គោលនយោបាយ។135 ការសិក្សាមួយរបស់ ILO ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ បានធ្វើការប៉ា ន់ប្រមាណថា ១០ភាគរយនៃ
GDP កម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារអំព�ើពុករលួយទូទាំងប្រទេស។136 ខណៈពេលដែល
ជាងមួយភាគបីនៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា(២៦,៦ភាគរយ) ដែលមានតម្លៃសរុប ១,២ ពាន់
លានដុល្លា រត្រូវបានផលិតក្នុង SEZs ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ គឺមានការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តហិរញ្ញ វត្ថុជាចម្បងចំពោះអំព�ើ
137
ពុករលួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ច និងរដ្ឋបាលនៃ SEZs ។ យោងទៅតាម ADB SEZs កម្ពុជាគឺមិនមាន’
ភាពស្អា តស្អំនោះទេ’។ ក្រុមហ៊ុនក្នុង SEZ រាយការណ៍ថាបានបង់ប្រាក់បន្ថែម និង ’អំណោយ’ ដែល
ត្រូវបានទាមទារដោយមន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលនៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងភាគច្រើន។’138 អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍
ពីអង្គការសង្គមស៊ីវ ិលមួយរូបបានផ្សារភ្ជា ប់ស្ថានភាពទៅនឹងបញ្
ហា នៃប្រាក់ឈនូលទា
្
បដោយធ្វើការអះអាង
ថាលុបបំបាត់អំព�ើពុករលួយមានន័យថាប្រាក់ឈនូល
្ អប្បបរមាអាចជិតស្មើនឹងពីរដង នេះប�ើតាមការប៉ា ន
139
ប្រមាណរបស់ ILO។
ធនាគារពិភពលោកបានល�ើកឡ�ើងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំព�ើពុករលួយគួរតែរូមបញ្ចូលនូវការ
ត្រួតពិនិត្យល�ើផ្នែកផ្ទៃកនុងនៃប្រព័
្
ន្ធអង្គភាពនយោបាយ និងការ ិយាធិបតេយ្យ ព្រមទាំងធ្វើការដោះស្រាយ
កត្តា រចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កឲ្យមានអំព�ើពុករលួយដូចជាធ្វើការធានាថាមានការហាមឃាត់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង
ល�ើមន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាល និងកម្រិតនូវអំណាចបុព្វសិទ្ធិកនុងការធ្វើ
្
អន្តរគមន៍កនុងសេដ្ឋ
្
កិច្ច។140 យ៉ា ងណាមិញ ក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា អភិបាលកិច្ច SEZs និងវ ិនិយោគទុនបរទេសទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈមជ្ឈការ។ SEZs
ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (CSEZB) ដែលមានទីតាំងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍
កម្ពុជា (CDC) ។ CDC ធ្វើការពិនិត្យពាក្យស្នើសុំវ ិនិយោគទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស ខណៈពេលដែល CSEZB
ពិនិត្យពាក្យសុំកនុង
្ SEZs។ ស្ថាប័នទាំងពីរនេះមាននាយករដ្ឋមន្រ្តីជាប្រធាន ដែលគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយ
បញ្
ហា SEZ ធ្វើការរាយការណ៍ជូនដោយផ្ទាល់ដែលផ្តល់ជូននាយករដ្ឋមន្រ្តី និងក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់
នូវអំណាចចម្បងល�ើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងអំណាចវ ិនិយោគរបស់កម្ពុជាចំពោះអភិបាលកិច្ចចំពោះ
ស្ថាប័នទាំងនេះ។ នៅកម្រិតប្រតិបត្តិការ សេវាច្រកចេញចូលតែមួយ(OOSC)ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងនៅក្នុង
តំបន់។ទាំងនេះជាលក្ខណៈទូទៅមួយនៃSEZs ទូទាំងពិភពលោក ហ�ើយអាចត្រូវបានល�ើកកម្ពស់ដោយ
ធនាគារពិភពលោក។ ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវ ិនិយោគក្នុង SEZsទទួលបាននូវឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់
ភ្លា មៗ និងនៅទីតាំងតែម្តងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាជាឧបករណ៍មធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធិភាពមួយក្នុងការកាត់
បន្ថយនូវអំព�ើពុករលួយអាចក់អាចែមពីមន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលដែលព្យាយាមរក’លុយក្រោមតុ’។141 ជាជាងប្រគល់
ជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋា នរដ្ឋបាលនៃ OOSCs ទាំងនេះនៅតែមានលក្ខណៈមជ្ឈការក្រោម CDC ។ ប្រភព
ក្នុងស្រុកបានបញ្
ជា ក់ថាពួកគេបំពេញការងារមិនបានល្អ ហ�ើយមិនចាំបាច់អាចបង្កា រអំព�ើពុករលួយ
បាននោះទេ ដោយល�ើកឡ�ើងថាផលប៉ះពាល់អាចធ្វើការប្តូរការផ្តោ តសារឡ�ើងវ ិញជាជាងការកាត់បន្ថយ
នូវអំព�ើពុករលួយ។142
ភាពសំងាត់នៃច្រកលទ្ធភាពរវាងអ្នកក្តោ បយករដ្ឋ និងមន្រ្តីសាធារណៈមានន័យថាសកម្មភាពខុសច្បាប់មាន
ការពិបាកខ្លា ំងក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាង។ យ៉ា ងណាមិញ ប្រព័ន្ធតុលាការដែលឯករាជ្យ និងមានប្រសិទ្ធិភាព
មន្រ្តីរាជការដែលទទួលបានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ ការអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធិភាពនៃច្បាប់សតីព
្ ីជម្លោះផល
ប្រយោជន៍ និងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបក្សប្រឆាំងនយោបាយដែលរ ឹងមាំ និងអង្គការសង្គមស៊ីវ ិលដែល
រ ឹងមាំកនុងការបង
្
្ខំឲ្យមន្រ្តីរាជការមានគណនេយ្យភាពត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាឧបករណ៍គន្លឹះក្នុងការ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំព�ើពុករលួយ។143 យ៉ា ងណាមិញប្រទេសកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នា ក់លេខ ១១២
ក្នុងចំណោម ១១៣ ប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិរដ្ឋដែលផ្តល់ដោយគម្រោងយុតតិធ
្ ម៌ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៦144
ហ�ើយប្រាក់ខែវ ិស័យសាធារណៈមានកម្រិតទាប ’មិនអាចទ្រទ្រង់បានគ្រប់គ្រាន់ដល់តម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្រ្តី
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រាជការបាននោះទេ’។145 ពីរបីថ្ងៃបន្ទា ប់ពីការរ ិះគន់ស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី
និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ និងអំពាវនាវឲ្យតម្លាភាពប្រស�ើរជាងនេះបន្ទា ប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយនូវរបាយការ
ណ៍មួយពីអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋា ភិបាលដែលបានរកឃ�ើញពីផលប្រយោជន៍ជំនួញរបស់គ្រួសារគាត់។ អ្នក
វ ិភាគនយោបាយល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឃាតនៅកណ្តាលថ្ងៃចែសក្នុងរាជធានីភនំពេ
្ ញ។
ខណៈពេលនោះ មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកំពុងរស់នៅភ�ៀសខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ហ�ើយអង្គការសង្គម
ស៊ីវ ិលកំពុងប្រឈមនឹងបរ ិយាកាសដែលមានការក�ើនឡ�ើងនូវការរ ឹតត្បិត។146 ខណៈពេលដែលយ៉ា ងហោច
ណាស់មានមន្រ្តីមួយរូបនៅ CDC ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះការទារសំណូក លក្ខខណ្ឌក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈល្អចំពោះការដោះស្រាយហានិភ័យនៃអំព�ើពុករលួយនៅកម្រិតជាន់ខ្ពស់នៃ
រដ្ឋា ភិបាលនោះទេ។147

រូបភាពទី១៦៖ រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ននៃ CDC កម្ពុជា(CDC)
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ផ្នែកទី២. SEZS របស់មីយ៉ាន់ម៉ា
ប្រវត្តិ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអន្តរកាលមួយពីរបបផ្តាច់ការយោធាដែលបានគ្រប់
គ្រងប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៦២។ កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយបានចាប់ផ្តើមបន្ទា ប់ពីព្យុះស៊ីកលូន
្
Nargis បានបំផលិច
្ បំផ្លាញប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងមានការពន្លឿនក្រោមការដឹកនាំអតីតប្រធានាធិបតី
មេបញ្
ជា ការ Thein Sein (២០១១-២០១៦)។ គណៈបក្សសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិ(NLD) របស់លោកស្រី
អង់សានស៊ីជីទទួលបានកៅអីភាគច្រើននៅក្នុងសភាក្នុងការបោះឆ្នោ តក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ហ�ើយរដ្ឋា
ភិបាលរបស់លោកស្រីកំពុងតែបន្តនូវការកំណែទម្រង់បន្ថែមទ�ៀតរួមមានដំណ�ើរការសន្តិភាពដែលមាន
បញ្
ហា ដែលនឹងបញ្ចប់សង្រ្គា មស៊ីវ ិលជាយូរអង្វែងមកហ�ើយនោះ148 ដោយធ្វើការពង្រឹងការចូលរួមជាមួយនឹង
សហគមន៍អន្តរជាតិ ដោយរូមមានច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវ ិនិយោគទុនបរទេសក្នុងប្រទេស។149
ទស្សនៈ SEZ ត្រូវបានរសាត់អណ្តែ តដំបូងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ដែល
មាន Thilawa និង Dawei នៅក្នុងផែនការ។ ការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយ និង
SEZ នៅក្នុងតំបន់ Dawei ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់មានទីតាំងនៅប្រទេសថៃគឺ Italian-Thai
Deverlopment (ITD) ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ដោយ Thilawa ក៏ត្រូវបានពិភាក្សាផងដែរនាពេលនោះ។150 តំបន់សេដ្ឋ
កិច្ចដូចជាមានការផ្សារភ្ជា ប់នឹងតារាងឆ្នាំ១៩៩៤របស់ ADB នៃផ្លូវហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនដែល
ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាស្ថានភាពនៃច្រកសេដ្ឋកិច្ចកនុងឆ្
្
នា ំ១៩៩៨។151 ចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗក្នុង SEZs មាន
ការក�ើនឡ�ើងរវាងឆ្នាំ២០០៦ និង២០០៨ ដែលជំរញ
ុ ដោយនាយករដ្ឋមន្រ្តីថាក់ស៊ីន ស៊ីនណាវ៉ា ត្រា របស់
ប្រទេសថៃ និងទីន ម៉ងថាន់នៃអង្គការ Egress មីយ៉ាន់ម៉ា។152 Egressគឺជា CSO មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
រដ្ឋា ភិបាលយោធាក្នុងការជំរញ
ុ កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយរវាងឆ្នាំ២០០៨ និង២០១២ បាន
បញ្ជូនក្រុមសិក្សាមួយក្រុមទៅប្រទេសចិនដ�ើម្បីស្វែងយល់ពីគំរូ SEZ ពីចិន ហ�ើយបានដាក់ស្នើនូវគម្រោង
គោលនយោបាយ និងអនុសាសន៍រដ្ឋា ភិបាលគណៈបក្សអភិឌ្ឍន៍ និងសាមគ្គីភាពកម្មករ (USDP)ក្នុងឆ្នាំ
២០០៧ និង២០០៨។153 ថាក់ស៊ីនមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លា ំងល�ើគម្រោង SEZ Dawei ក្នុងអំឡុងពេល
នោះ ហ�ើយទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់គម្រោងពីថ្នា ក់ដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។154 បន្ទា ប់
មក SEZs និងសួនឧស្សាហកម្មក្លា យជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់រដ្ឋា ភិបាលមុន (២០១១-២០១៦)ក្នុងការ
ជំរញ
ុ ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មកនុងប្រទេសនេះ។
្

ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច
ទស្សនៈមូលដ្ឋា ននៃSEZs មីយ៉ាន់ម៉ាគឺថាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចជួលដីពីរដ្ឋ ហ�ើយបន្ទា ប់មកពួកគេជួល
ទៅឲ្យអ្នកវ ិនិយោគក្នុង SEZs។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរ�ៀបចំដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន និងគ្រប់គ្រងដោយ
រដ្ឋតាមរយៈគណៈកម្មាការគ្រប់គ្រង SEZ ក្រោមច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ ២០១៤។155
ច្បាប់នេះបង្កើតអភិបាលកិច្ច និងកិច្ចព្រមព្រៀងវ ិនិយោគ ប៉ុន្តែយោងទៅតាមច្បាប់ដទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ
បរ ិស្ថាន និងភូមិបាលដែលនៅតែអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។156 ច្បាប់ SEZ ឆ្នាំ២០១៤ ជំនួសឲ្យទាំងច្បាប់
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei និងច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានចេញក្នុងខែមករា
ឆ្នាំ២០១១ ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានព្រាងដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ ITD របស់ថៃផ្ទាល់តែម្តងពីរ
ខែបន្ទា ប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាស្តីពីការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹក
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

ជ្រៅ Dawei អចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម និងតំណភ្ជា ប់ផលូវ្ និងផ្លូវដែកទៅកាន់ប្រទេសថៃ។157 គួរឲ្យចាប់
អារម្មណ៍ មូលដ្ឋា ននៃច្បាប់ឆ្នាំ២០០១ គឺមានគោលបំណងក្នុងការការពារ និងរក្សានូវអធិបតេយ្យរដ្ឋពាក់
ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មបរទេសដែលជាប្បញ្ញ តតិត្
្ រូវបានលុបចោលដោយច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ និងជំនួសដោយគោល
បំណងក្នុងការល�ើកកម្ពស់នូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រមទាំងទាក់ទាញ និងសម្របសម្រួលលំហូរនៃ
វ ិនិយោគទុន។158 គោលបំណងដែលបានបញ្
ជា ក់ផ្សេងទ�ៀតគឺដ�ើម្បីផ្តល់ការងារ បង្កើនផលិតកម្មទំនិញ
សម្រាប់ការនាំចេញ និងជំរញ
ុ ការស្វែងរករូបិយប័ណ្ណបរទេស។ សម្បទានប្រកបដោយសន្តា នចិត្តដល់អ្នក
វ ិនិយោគទុនបរទេសតាមច្បាប់ឆ្នាំ២០១១ត្រូវបានស្ថិតក្រោមស្រមោលនៃច្បាប់វ ិនិយោគទុនបរទេសឆ្នាំ
២០១២ ដែលធ្វើការពង្រីកការទាក់ទាញបន្ថែមទ�ៀតទូទាំងប្រទេស។159 ច្បាប់ SEZ ឆ្នាំ២០១៤ វ ិញម្តង
បានផ្តល់នូវការជម្រុញទឹកចិត្តបន្ថែមដែលបានជូនដោយផ្ទាល់ដល់ធុរកិច្ចដែលផ្តោ តល�ើការនាំចេញ
ពន្យាររយៈពេលជួលបឋមពី៣០ ទៅ៥០ឆ្នាំ (ដែលអាចពន្យារបានរហូតដល់សរុបចំនួន ៧៥ឆ្នាំក្រោម
ក្របខ័ណ្ឌទាំងពីរ) និងដាក់ជាផ្លូវការនូវការល�ើកលែងពន្ធដែលជាបុព្វសិទ្ធិល�ើការនាំចូល។
គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៤ បានអនុញ្ញាតដល់ SEZs ក្នុងការបង្កើតជាឯកជន និងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
ទាំងស្រុងដោយជនបរទេស ព្រមទាំងជាសាធារណៈតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ។160 តួនាទីរបស់ក្រុម
ប្រឹក្សាមជ្ឈឹមគណៈកម្មាធិការក្រុមការងារមជ្ឈឹម និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងត្រូវបានបញ្
ជា ក់ច្បាស់លាស់
និងសម្រេចបាន។ ក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈឹមមានអំណាចក្នុងការបង្កើត SEZs ថ្មី ឬដ�ើម្បីប្រែក្លា យនូវតំបន់ឧស្សា
ហកម្មទៅ SEZs ជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតពីសភា (Pyidaungsu Hluttaw) និងដ�ើម្បីជ្រើសរ� ើស អ្នកអភិវឌ្ឍន៍
SEZ ដែលទទួលបានការល�ើកលែងយ៉ា ងអំណោយផលល�ើពន្ធនៃការនាំចូល (កាតព្វកិច្ចរច
ួ ពន្ធ
ចំនួន ៨ ឆ្នាំ បន្តដោយអត្រាពន្ធទាបរយៈពេល៨ឆ្នាំទ�ៀត) និងល�ើកាតព្វកិច្ចពន្ធអាករ។161 អាជ្ញាធរដែលធ្វើ
ការសម្រេចចិត្តក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបានធ្វើវ ិមជ្ឈការបន្ថែមដល់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដែលទទួល
ខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រង និងរដ្ឋបាលនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរម
ូ មានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសេវាច្រកចេញ
ចូលតែមួយ162 (OSSCs) ធ្វើការសម្រេចល�ើការជួល SEZ និងធ្វើការ ផ្សះផ្សារវ ិវាទ។163 យ៉ា ងណាមិញ តួនាទី
របស់ស្ថាប័នទាំងនេះ ជាពិសេសរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់ជាពិសេស
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្ស និងបរ ិស្ថានដោយយោងទៅ តាមគណៈ
កម្មាការក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ។ ជាលទ្ធផល នីតិវ ិធីច្បាប់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ គណៈ
កម្មាធិការគ្រប់គ្រងបានបកស្រាយពីតួនាទីរបស់ខលួនទូ
្
លំទូលាយជាងអ្វីដែលកំណត់ដោយច្បាប់ SEZ
ហ�ើយគណនេយ្យភាពសម្រាប់ការរ ំលោភបំពានគឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេ។164
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ SEZ អាចទទួលបាននូវលិខិតអនុញ្ញាត SEZ នៅពេលដែលការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន
(EIAs) និងផែនការតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបញ្
ហា នេះមិនក�ើតមានក្នុងSEZs ណា
165
មួយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ។ ប្រជាជនត្រូវបានជម្លៀសពីដីធលីដែលត្
្
រូវបានយកធ្វើជាការអភិវឌ្ឍ
ិញ
នូវ SEZs ទាំងបីដោយមិនមានផែនការត្រឹមត្រូវនៃការតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ឬការអភិរក្សបរ ិស្ថាន ដូចនេះវា
ជាការរ ំលោភបំពានច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ រួមបញ្ចូលទាំងច្បាប់គ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាន និងភូមិបាលដែលធ្វើ
ឲ្យមានការរ ំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស និងការខូចខាតបរ ិស្ថាន។166 ច្បាប់ SEZឆ្នាំ ២០១៤ បានបញ្
ជា ក់ពី
សុពលភាពអនុវត្តនៃច្បាប់បរ ិស្ថានជាតិ ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកវ ិនិយោគក្នុង SEZ ដ�ើម្បីចងកាតព្វ
កិច្ចដោយច្បាប់ទាំងនេះ ហ�ើយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងធានានូវការអនុលោមតាម។167
យ៉ា ងណាមិញ ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ដោយ ICJបទប្បញ្ញ តតិ្ SEZ ដែលអមជាមួយ (២០១៥)
បានធ្វើឲ្យច្បាប់ជាតិ ទាំងនេះចុះទន់ខ្សោយដោយធ្វើការផ្ទេរអំណាចដល់មជ្ឈមណ្ឌល
សេវាកម្មច្រកចេញចូលតែមួយ (OOSC) ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេ៖ ‘ក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត អាជ្ញាប័ណ្ណ
និងការអនុញ្ញាតចាំបាច់ដល់អ្នកវ ិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស’ ដោយចែងថា៖’មិនមានការតម្រូវការអ
នុញ្ញាតពីក្រសួង ដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ។’168 ដែលនេះ ឈានទៅដល់ករណីដែលគណៈកម្មាធិការ
គ្រប់គ្រងបានធ្វើអន្តរាគមន៍កនុងប្រតិ
្
បត្តិការ OOSCsដោយដាក់សំពាធដល់ពួកគេក្នុងការអនុញ្ញាត
EIAs បង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងក្រសួងអភិរក្សបរ ិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ។169 ច្បាប់
ការងារជាតិដែលមានស្រាប់រម
ួ មានច្បាប់សតីព
្ ីប្រាក់ឈនូល
្ អប្បរមា ក៏អនុវត្តផងដែរក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
170
ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ SEZ ឆ្នាំ២០១៤។ យ៉ា ងណាមិញ
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បទប្បញ្ញ តតិផ
្ ទុយមួ
្
យបានចែងថាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង ’អាចកំណត់ពីប្រាក់ឈនូល
្ អប្បរមារបស់បុគ្គ
171
លិក។’ អ្វីដែល ICJ បានសន្និដ្ឋា ននេះ អនុញ្ញាតដល់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដ�ើម្បីស្នើនូវប្រាក់ឈនូល
្ អប្ប
បរមាខ្ពស់ជាងសម្រាប់តំបន់ជាក់លាក់ ប៉ុន្តែមិនមែនទាបជាងនោះទេ។172 មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្
ហា
នេះ ប្រាក់ឈនូល
្ អប្បបរមាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុង SEZs នោះទេ។ យោងទៅតាមអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍
មួយរូប៖ ’មានក្រុមហ៊ុនថៃមួយ [សុំមិនបញ្ចេ ញឈ្មោះ] នៅក្នុងSEZ [Thilawa] ដែលបានផ្តល់
ប្រាក់ឈនូល
្ ២០០០ MMK [ប្រហែលជា ១,៥ ដុល្លា រ អាមេរ ិក]ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រាក់ឈនួល
្ អប្បបរមាគឺ ៣៦០០
MMK[ប្រហែលជា ២,៧៥ ដុល្លា រអាមេរ ិក]។ ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹង OSSC ហ�ើយបានសួរថាហេតុ
អ្វីបានជាពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូចនេះ? ពួកគេបាននិយាយថានេះសម្រាប់បុគ្គលិកហាត់ការប៉ុណ្ណោះ។ ILO
និយាយថាពួកគេធ្វើការ ដូចនេះពួកគេគួរតែទទួលបានប្រាក់ឈនួល
្ អប្បបរមា។’173 របាយការណ៍មួយ
ចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរ ដែរសូម្បីតែប្រាក់ឈនួល
្ អប្បបរមាជាតិពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិន
គ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទ្រទ្រង់ដល់តម្រូវការចាំបាច់របស់កម្មករនោះទេ។174
គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមានអាណត្តិកនុងការផ្សះផ្សារ
្
និងចរចារវ ិវាទរវាងនិយោជិត និងនិយោជក ប៉ុន្តែមិន
មានការបង្កើតនីតិវ ិធីពិសេសនោះទេ។175 ច្បាប់ឆ្នាំ២០១៥ មានប្រាំមាត្រានៃគោលការណ៍ណែនាំល�ើការ
ដោះស្រាយវ ិវាទរវាងអ្នកវ ិនិយោគក្នុង SEZ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ SEZ ប៉ុន្តែមិនមានរវាងកម្មករ និងនិយោជក
នោះទេ។176 វ ិវាទដែលពាក់ព័ន្ធសហគមន៍មូលដ្ឋា នមិនត្រូវបានធ្វើការពិចារណានោះទេ។ ច្បាប់ SEZ ឆ្នាំ
២០១៤ ចែងថាការចំណាយចំពោះការតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញ និងសំណងគួរតែបង់ជូន ហ�ើយប្រជាជន
ដែលប៉ះពាល់មិនគួរណាទទួលរងនូវស្តង់ជីវភាពទាបជាងមុនដែលជាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍនោះទេ ប៉ុន្តែ
អ្នកណាគួរតែឆ្លើយតបនឹងកាតព្វកិច្ចនេះមិនទាន់ច្បាស់នៅឡ�ើយ។ ច្បាប់គ្រាន់តែចែងថាទំនួលខុសត្រូវជា
របស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ឬអ្នកវ ិនិយោគ។177 កង្វះនូវតម្លាភាពធ្វើឲ្យដំណ�ើរការទទួលយកដីមានភាពស្មុគ្រស្មា ញដែល
បានរ ំលោភបំពានច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិសតីព
្ ីការតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញ។178 អវត្តមាននៃឧបាស្រ័យ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពពីរដ្ឋរបស់ខលួន
្ ប្រជាជនមូលដ្ឋា នបានតវ៉ា ដល់រដ្ឋា ភិបាលបរទេសដ�ើម្បីស្វែងរក
សំណងជំងឺចិត្ត។ ប្រជាជនដែលប៉ះពាល់ពី Thilawa បានធ្វើដំណ�ើរទៅកាន់ក្រុងតូក្យូដ�ើម្បីដាក់ញត្តិដល់ទី
ភ្នា ក់ងារជប៉ុនដ�ើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (JICA) ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋា ភិបាលជប៉ុនដែលបានអភិវឌ្ឍ និងវ ិនិយោគក្នុង
SEZ Thilawa ខណៈពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវ ិលនៅDawei បានដាក់ញ្ញតតិដ
្ ល់គណៈកម្មាការជាតិសតីព
្ ី
សិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃ (NGRC)។ ទាំង JICA និង NHRC របស់ថៃបានទទួលស្គាល់នូវបញ្
ហា
នេះពាក់ព័ន្ធនឹង SEZs ទាំងនេះ ប៉ុន្តែមានភាពជោគជ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការធ្វើការផ្លាស់បតូរ្ ។
កម្មវ ិធីស្តា រប្រាក់ចំណូលមួយ និងក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ (MSAG) ត្រូវបានបង្កើតក្នុងតំបន់
Thilawa ជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ JICA។ ដ�ើម្បីជួយដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋា នក្នុងការរួម
បញ្ចូលក្នុងន័យស្ថាបនាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងអ្នកវ ិនិយោគស្របជាមួយនឹងសរសរ
ស្តម្ភទីបី (ឧបាស្រ័យ)នៃគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសតីព
្ ីសិទ្ធិមនុស្ស MSAG បានរួម
បញ្ចូលយន្តការសារទុក្ខបណ្តោះអាសន្នមួយ ដែលមានប្រតិបត្តិការដោយមានការជំរញ
ុ ពីសហគមន៍
ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការសិទ្ធិភពផែនដីអន្តរជាតិ (EarthRight International)។ គួរឲ្យស្តា យ
យន្តការនេះមានភាពជោគជ័យតិចតួច ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែភាពស្ទា ក់ស្ទើរក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធដ�ើម្បី
ទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្
ហា ដែលបានល�ើកឡ�ើងដោយប្រជាជនមូលដ្ឋា ន។179

SEZs របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាន SEZs ត្រូវបានអនុញ្ញាតចំនួនបីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៖ Dawei នៅផ្នែក
Tanintharyi ភាគអាគ្នេយ៍ នៅ Thilawa ២៥គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរ ៉ងហ្គូន និង Kyaukpyhu នៅរដ្ឋ Rakhine
ភាគនិរតី។180 អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់ (MoUs) ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដ�ើម្បី
អភិវឌ្ឍ SEZ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ជាមួយចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍ SEZ Kyaukphyu ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងជាមួយជប៉ុនដ�ើម្បី
អភិវឌ្ឍ Thilawa ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ ទោះបីជា SEZ ចុងក្រោយត្រូវបានរអនុញ្ញាតក៏ដោយ Thilawa គឺជាតំបន់
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

សេដ្ឋកិច្ចដំបូងគេ និងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានដំណ�ើរការដែលបានប�ើកក្នុងឆ្នាំ២០១៥។181 សកម្មភាពសាង
សង់តិចតួចបានចាប់ផ្តើមក្នុងតំបន់ Kyaukphyu ក្នុងឆ្នាំ២០១៤-២០១៥ ហ�ើយមិនមានសកម្មភាពនោះទេ ក្នុង
ឆ្នាំ ២០១៦ ទោះបីជាមានការរ�ៀបចំដ�ើម្បីធ្វើលទ្ធកម្មដីក៏ដោយ។ ការសាងសង់ត្រូវបានបញ្ឈប់នៅ Dawei
ដោយសារកង្វះខាតការវ ិនិយោគ ទោះបីជានឹងអាចចាប់ផ្តើមជាថ្មីម្តងទ�ៀតឆាប់ៗនេះក៏ដោយ។ ផលប៉ះពាល់
សង្គម និងបរ ិស្ថានចម្បង ដោយរួមមានការរ ំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស ការរ ំលោភដីធលី្ ការបំផ្លាញដីកសិកម្ម និង
ការបាត់បង់សង
្ត ់ដារជីវភាពប្រជាជនមូលដ្ឋា នត្រូវបានចងក្រងឯកសារបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតំបន់ទាំង
182
បី។ ទស្សនៈបែបប្រលោមលោកនៃតំបន់កសិឧស្សាហកម្មពិសេសត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយ NLD ក្នុង
ខែកក្តដាឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុងផែនការគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខលួនដែលមានផែនការអភិ
្
វឌ្ឍន៍
ក្នុងតំបន់ Sagaing, Bago, Ayeyarwady និង Tanintharyi ដ�ើម្បីផ្តោ តសំខាន់ល�ើការផលិតនៃផលិតផលកសិកម្ម
សម្រាប់ការនាំចេញទៅប្រទេសចិន ឥណ្ឌា ឡាវ និងថៃ។183 ផែនការសម្រាប់ SEZ ទីបួនដែល
នឹងមានទីតាំងនៅរ ៉ងហ្គូនត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦។184

SEZ Kyaukphyu
Thilawaនិង and Daweiគឺជាគម្រោងរវាងរដ្ឋា ភិបាល និងរដ្ឋា ភិបាលដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រទេសជប៉ុន
និងប្រទេសថៃ។ ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមក្នុងនាមជាគម្រោងដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋា ភិបាលចិន Kyaukphyu ពេល
បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាគម្រោងរវាងអ្នកជំនួញ និងរដ្ឋា ភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយក្សដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ
និងធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិន គឺ CITIC Group ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនសំខាន់ដែលមានចំនួន ៨៥ ភាគរយ។185
Kyaukphyu គឺជាទីតាំងអំណោយផលបំផុតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់កំពង់ផែទឹកជ្រៅ និងមានលក្ខ
ណៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ វាក៏បានបញ្
ជា ក់ពីនិរន្តរភាពក្នុងផែនការសេដ្ឋកិច្ច
និងយុទ្ធសាស្រ្តនយោបាយដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ា ត់មួយផ្លូវមួយ(OBOR)
និងផែនការផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី២១ (MSR) ដែលត្រូវបានប្រកាសក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ 186 Kyaukphyu គឺ
មានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខផ្លូវសមុទ្រ និងថាមពលរបស់ប្រទេសចិន ហ�ើយជាផ្នែកមួយនៃច្រក
សេដ្ឋកិច្ច (EC) បង់ក្លាដេស ចិន ឥណ្ឌា និងម៉ីយ៉ាន់ម៉ា (BCIM) ដែលបានស្នើឡ�ើងដោយប្រទេស
មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។ លទ្ធភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រឥណ្ឌា តាមរយៈ
Kyaukphyu កាត់បន្ថយការធ្វើដំណ�ើរតាមផ្លូវទឹកចំនួន ៥០០០ គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា
និងមានកត្តា មួយចំនួនទ�ៀតកាត់បន្ថយការចំណាយល�ើដំណ�ើរការនិងសម្ភារៈចំពោះទំនិញនាំចេញផង
ដែរ។ Kyaukphyu គឺជាច្រកផ្លូវនៃបំពង់ប្រេង និងឧស្ម័នទៅកាន់ខេត្តគូនមីងរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ថិតក្រោម
ការ គ្រប់គ្រងដោយកំពង់ផែ Kyaukphyu ដែល CITIC ពិចារណាថាជា ’ផលិតផលមួយ’ នៃ SEZ។187 សំណ�ើ
របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់សហកម្មសិទ្ធិ ៥០ទល់៥០ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវ ិនិយោគត្រូវបានបដិសេធ
ដោយក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ប្រទេសចិនដែលធ្វើការទាមទារនូវ ៧០ ទៅ ៨៥ ភាគរយនៃភាគហ៊ុន។188
ប្រជាជនប្រហែលជា ២០ ០០០នាក់ ប្រឈមនឹងការបាត់បង់លំនៅដ្ឋា ន និងស្តង់ដារជីវភាពរបស់ខលួនដែលជា
្
189
លទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍដែលពាក់ព័ន្ធ។
ការអនុញ្ញាតនូវ SEZ Kayaukphyu ជាប្រធានបទនៃភាពចម្រូងចម្រាស់ជាចម្បង។ សំណ�ើផ្លូវការត្រូវបានឆ្លង
កាត់សភាម៉ីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលជាច្បាប់មួយក្នុងចំណោមច្បាប់ចុងក្រោយរបស់គណបក្ស
អភិវឌ្ឍន៍ និងសាមគ្គីភាពកម្មករ(USDP) ដែលនឹងចេញពីតំណែងដែលជាដំណ�ើរការមួយដែលមានភាពមិន
ប្រក្រតី។ យោងទៅតាមអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយរូប៖ “មិនមានការបង្ហាញពីសំណ�ើផ្លូវការមុនពេលការ
សម្រេចចិត្តរបស់សភានោះទេ ហ�ើយសមាជិកសភាស្ថិតក្រោមការសំដែងនូវការបោះឆ្នោ តល�ើដែនសីមា
នៃតំបន់តែប៉ុណ្ណោះជាជាងការសម្រេចល�ើការផ្តល់ការយល់ព្រមល�ើសំណ�ើរផ្លូវការ។” ពួកគេបានបញ្
ជា ក់
ថា៖ ‘សមាជិកសភាភាគច្រើនសូម្បីតែតំណាងយោធាមានការប្រឆាំងនឹងគំរដែល
ូ
បានស្នើឡ�ើងដោយ
ចិន។’190 មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្
ហា នេះ សំណ�ើរផ្លូវការត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃ
លទ្ធកម្ម និងផ្តល់ការអនុញ្ញាត SEZ បន្ទា ប់ពីការបោះឆ្នោ ត។ CITIC Group ដែលជាសម្ព័ន្ធមួយនៃក្រុម

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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ហ៊ុនចិនចំនួនប្រាំ និងក្រុមហ៊ុនថៃមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងការមានភាគហ៊ុនចំនួន ៨៥% នៅក្នុងតំបន់ដែល
ម៉ីយ៉ាន់ម៉ាមានភាគហ៊ុននៅសេសសល់។191 ការអភិវឌ្ឍតំបន់តម្រូវឲ្យមានការវ ិនិយោគបឋមចំនួន ១៤ ពាន់
លានដុល្លា រ និងមានតម្លៃសរុបចំនួន ៨៩,២ ពាន់លានដុល្លា រក្នុងរយៈពេលជាង៣៥ឆ្នាំ។192 ធនាគារចិន
កំពុងផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានតាមរយៈកម្ចីពិដាន (mezzanine loan) ដែលកម្មសិទ្ធិត្រូវបានផ្ទេរទៅអ្នកឲ្យប្រាក់ខ្ចី
ប្រសិនជាការបង់ការប្រាក់មិនបំពេញតាមការកំណត់។ ដោយធ្វើការផ្តល់មតិយោបល់ល�ើរចនាសម្ព័ន្ធ
ហិរញ្ញ ប្បទានពិដាន ទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់រដ្ឋា ភិបាលបានបញ្
ជា ក់ថា៖ ‘ចំនុចសំខាន់គឺត្រង់ថាអ្នកផ្តល់កម្ចីត្រូវ
យកភាគហ៊ុនដោយសារម្ចាស់ដ�ើមផ្ទេរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកខ្ចីដែលត្រូវបង់នូវភាគហ៊ុនប្រសិនជា
មិនអាចបង់ការប្រាក់។’ ដោយការខឹងសម្បារពួកគេបានបន្ថែមថា៖ ’នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវការគ្រប់គ្រង
ល�ើតំបន់មួយនៃតំបន់យុទ្ធសាស្ត្របំផុតក្នុងប្រទេស។’193

SEZ Dawei
Dawei គឺមានសារៈសំខាន់យុទ្ធសាស្រ្ត
សម្រាប់ប្រទេសថៃដូច Kyaukphyu
ចំពោះប្រទេសចិនផងដែរ។ មាន
សង្គ្រា មដណ្តើ មដែនដីនេះចាប់តាំងពី
សតវត្សរ ៍ទី១០ មកម៉្លេះ មួយផ្នែកដោយ
សារលទ្ធភាពពាណិជ្ជកម្មទៅមហា
សមុទ្រឥណ្ឌាដែលកាត់បន្ថយពេល
វេលាធ្វើដំណ�ើររវាងឥណ្ឌា និងចិន
ហ�ើយជ�ៀសវាងនូវចោរសមុទ្រនៃ
ម៉ា ឡាកា។ Dawei, Martaban, Mergui,
និង Moulmein គឺធ្លា ប់ជាតំបន់យុទ្ធសា
ស្រ្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រទិសនិរតី
សម្រាប់ចក្រភពភូមា និងអយុធ្យា និង
ក្រោយមកអង់គ្លេស។194

រូបភាពទី១៧៖ ទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ Dawei (Global Asia)

កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីកនុងការអភិ
្
វឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅ និងតំណភ្ជា ប់ផលូវនៅក្
្
នុង Dawei ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា
រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ២០០៨ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៃរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស
អាស៊ា នដែលត្រូវបានកោះប្រជុំដ�ើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជំនួយបន្ទា ន់ចំពោះអ្នករស់រានពីព្យុះស៊ីកលូន
្ Nargis។
MoU ទីពីរត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបីសប្តា ហ៍បន្ទា ប់មកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អ៊ីតាលីថៃ (ITD)PLC ដែល
ជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃដែលធ្វើការពង្រីកវ ិសាលភាពគម្រោងដ�ើម្បីរម
ួ បញ្ចូលនៅក្នុង
SEZ នូវឧស្សហកម្មធុនធ្ងន់ មធ្យម និងធុនស្រាល។ មីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តយល់ព្រមល�ើ SEZ នេះនៅថ្ងៃទី២
ខែវ ិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០០៨។ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ Dawei អិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដែលជាសហកម្មសិទ្ធិរវាង ITD
និង ម៉ា ក់មីយ៉ាន់ម៉ា (Max Myanmar) ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ដីធលីត្
្ រូវ
បានរ ឹបអូសពីអ្នករស់នៅក្នុងមូលដ្ឋា នហ�ើយត្រូវបានសម្អាតនិងមានការអភិវឌ្ឍនូវហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋា ន
សម្រាប់តំបន់នេះដោយក្រុមហ៊ុន។ ម៉ា ក់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសដោយអាថ៌កំបាំងថាខ្លួនបានដកចេញពីគម្រោង
នេះក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ២០១២។ អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយរូបអះអាងថានេះដោយសារតែការវ ិនិយោគដោយ
មេបញ្
ជា ការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានគិតគូរថាមិនមានផលចំណេញដល់ពួកគេ។ ITD ត្រូវ
បានគេទុកចោលដ�ើម្បីស្វែងរកដៃគូវ ិនិយោគថ្មី ហ�ើយការសាងសង់ត្រូវបានផ្អាក។195 រដ្ឋា ភិបាលទាំង
សងខាងបានដ�ើរតួនាទីចម្បងដោយធ្វើការចុះហត្ថលេខាល�ើMoU ទីបីនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ហ�ើយបានបង្កើត
យន្តការគោលបំណងពិសេសមួយ (SPV) ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ SEZ Dawei (DSEZDC)
អិលធីឌីកនុងឆ្
្
នា ំ២០១៣។
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រូបភាពទី១៨៖
រចនាសម្ព័ន្ធវ ិនិយោគ DSEZ
(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថៃ)

ITDបានចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់មួយជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង SEZ Dawei និង
SPV ត្រូវបានបង្កើតថ្មី (DSEZMC) ក្នុងខែវ ិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៣ ដោយធ្វើការផ្ទេរសម្បទានក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចដល់ DSEZDC។ ថ្លៃចំណាយដែលក�ើតមានត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណប្រហែលជា ៦ ពាន់លានបាត
(ប្រហែលជា ១៧០លានដុល្លា រអាមេរ ិក) ដែលនេះ ITD ទទួលបានសំណងដោយផ្ទៃដីទំហំ ៨,៥ គីឡូម៉ែត្រ
ការ៉េនៅក្នុងតំបន់ដោយសារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខ្វះខាតដ�ើមទុនហិរញ្ញ វត្ថុ។ ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍
SEZ និង ITD គឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែ ITD ទំនងដូចជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវចំពោះ
ការទាក់ទាញវ ិនិយោគនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។តួនាទីរបស់ ITD ប្រហែលជាត្រូវបានបង្ហាញតាម SPV ២ ក្នុង
តារាងរចនាសម្ព័ន្ធវ ិនិយោគដូចខាងក្រោមដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ (DSEZDC) គឺជា SPV១។ យ៉ា ងណាមិញ
ITD និងដៃគូរបស់គេបន្តជាអ្នកធ្វើការសាងសង់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកនុងនាមជាម្
្
ចា ស់ភាគហ៊ុនចំនួន២៥ភាគរយក្នុង
គ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងប្រាំបីដែលទទួលបានសិទ្ធិកនុងការគ្រប់
្
គ្រងកំពង់ផែ ផ្លូវ រោងចក្រអគ្គិសនី ទឹក និងសួន
196
ឧស្សាហកម្ម។
សម្បទានដទៃទ�ៀតត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ២០១៦ រវាង ITD Shell និង LNG
Plus ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវបណ្តា ញបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិ (LNG)។ ITD ក៏បានបង្កើតផងដែរនូវក្រុមហ៊ុនសហកម្ម
សិទ្ធិទីពីរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាធារណៈសួនឧស្សាហកម្មរហ្
ូ ៉ សាណាអិលធីឌីដែលមានទីតាំងនៅប្រទេស
ថៃ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលត្រូវបានហៅថាជាក្រុមហ៊ុនអលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម MyanDawei
អិលធីឌី មុននេះបន្តិចដែល ’ITD និងដៃគូ’ បានចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍន៍សម្បទានដំបូងដែល
បានកែប្រែសម្រាប់គម្រោងក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។ ITD និងរហ្
ូ ៉ សាណាបានបណ្តា ក់ទុកចំនួន ១,៧ ពាន់
លានដុល្លា រ ដែលជប៉ុនបានចូលភាគហ៊ុនក្នុង DSEZDC SPV ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ បន្ទា ប់មកភាគហ៊ុនត្រូវ
បានបែងចែកជាបីរវាង JBIC របស់ជប៉ុន FERD របស់មីយ៉ាន់ម៉ា និង NEDA របស់ប្រទេសថៃ។197

”ការចាប់ផ្តើម” SEZ Dawei
បន្ទា ប់ពីការកាន់កាប់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤មក សកម្មភាពដំបូងរបស់របបយោធា
ថៃគឺធ្វើការជម្រុញការអភិវឌ្ឍ SEZ Dawei និង SEZs ដទៃទ�ៀតតាមបន្ទា ត់ព្រំដែនដ�ើម្បីជម្រុញសេដ្ឋកិច្ច
របស់ខលួន។
្
រដ្ឋា ភិបាល NLD ថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្
ជា ក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខលួនចំ
្
ពោះ SEZs នៅក្នុងខែ
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វ ិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៦ បន្ទា ប់ពីការត្រួតពិនិត្យមួយដែលបានធ្វើឡ�ើងបន្ទា ប់ពីការចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ
២០១៦។ ទីប្រឹក្សា Roland Berger ពេលមុននេះបានអភិវឌ្ឍផែនការមេថ្មីមួយសម្រាប់ SEZ Dawei ជាមួយ
នឹងការគាំទ្ររបស់ទីភ្នា ក់ងារជាតិដ�ើម្បិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសថៃ
(NEDA) និងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋា ភិបាលជប៉ុនបីបួន។198 យោងទៅតាមផែនការថ្មីតំបន់នេះនឹង
ត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាពីរដំណាក់កាល។ ដំណាក់កាលបឋម (២០១៥-២០២៥) នឹងផ្តោ តល�ើឧស្សហកម្មដែលកម្លាំង
ពលកម្មច្រើនដោយរួមមានការកែច្នៃអាហារសមុទ្រ កាត់ដេរ ផលិតផលអាហារកែច្នៃ ផលិតផលកៅស៊ូ
គ្រឿងសង្ហារ ឹម និងសម្ភារៈសំណង់ព្រមទាំងបំពង់ឧស្ម័ន។ ដំណាក់កាលនេះមានទំហំ ២៧គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ប៉ុន្តែ ៣៥គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងត្រូវបានសម្អាតរួមបញ្ចូលដីរបស់ ITD ផងដែរ។ ដំណាក់កាលទីពីរ
(២០២៥-២០៤៥) នឹងពង្រីក SEZ រហូតដល់ ១៩៦,៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយរួមមានទាំង ឧស្សាហកម្ម
ធុនធ្ងន់ដូចជារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង រោងចក្រផ្លាស្ទិក ដែក ជី និងការតម្លើងគ្រឿងចក្រ។199 ដែនសីមា
SEZ ដំបូងគឺមានទំហំ ២៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ មិនដឹងថាមានអ្វីក�ើតឡ�ើងចំពោះដីដែលមិនបានរូមបញ្ចូលក្នុង
ផែនការមេដែលបានកែប្រែ។ គោលបំណងដែលបានបញ្
ជា ក់នៃដំណាក់កាលបឋមគឺ ’ចាប់ផ្តើម’ គម្រោង
និង ’បង្កើតវឌ្ឍនភាពនៃជំហានពេញលេញ’ ដែលផែនការពិស្តា រពីគម្រោងនេះមិនត្រូវបានបញ្ចេ ញជា
សាធារណៈនោះទេ។ វាហាក់បីដូចជាឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនត្រូវបានចាត់ជា
អាទិភាពដ�ើម្បីបង្កើតការងារ បង្កើតឆន្ទៈល្អជាមួយប្រជាជនមូលដ្ឋា ន និងបង្កើតភាពជោគជ័យដំបូង
ដោយពន្យារការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់រហូតដល់ដំណាក់កាលទីពីរដែលបញ្
ហា នេះប្រឈមនឹងការ
ប្រឆាំងពីសាធារណៈខ្លា ំងក្លា ។200 អ្នកតំណាង NGO ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍បានល�ើកឡ�ើងថា៖
’ដំណាក់កាលអនុវត្តដំបូងគឺគ្រាន់តែលេងល្បិចដាក់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយមានមនុស្សមួយចំនួនតួច
ប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលយក។’201

ហិរញ្ញ ប្បទាន SEZ
តាមផែនការដ�ើម ការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវប៉ា ន់ប្រមាណថានឹងត្រូវចំណាយអស់ ៥០ ពាន់លាន
ដុល្លា រអាមេរ ិក ដែល៨,៥ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិកសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូង។202 ការចំណាយសម្រាប់
ដំណាក់កាលដំបូងនៃផែនការដែលបានកែប្រែត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណថាប្រហែលជា ១,៧ ពាន់លានដុល្លា រ
អាមេរ ិក ជាមួយនឹងហិរញ្ញ ប្បទានបន្ថែមចំពោះដំណាក់កាលបន្ថែមនឹងត្រូវបានធានានៅកាលបរ ិច្ឆេទ បន្ទា ប់
មកទ�ៀត។203 មិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេដែលអ្នកណាជាអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានចំពោះតំបន់នេះ ទោះបី
ជា ITD ហាក់បីដូចជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាក់ទាញអ្នកវ ិនិយោគ ហ�ើយប្រទេសថៃបានឈានជ�ើងចូល
ជាអ្នកផ្តល់កម្ចីចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ២០១២ដោយធ្វើការប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានដល់ការសាងសង់ប្រសិន
ជាមិនមានហិរញ្ញ វត្ថុពីខាងក្រៅ។204 នេះអាចពន្យល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគ្រស្មា ញសម្រាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះ (សូម
ពិនិត្យម�ើលរូបភាពលេខ xx រចនាសម្ព័ន្ធវ ិនិយោគDDZEZ /១៨ )។ បន្ទា ប់ពីមានសម្ពាធពីសាធារណៈជន
ក្រោយមកការ ិយាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃបានធ្វើការអះអាងថារដ្ឋា ភិបាលថៃមិនគួរធ្វើការ វ ិនិយោគ
ដោយផ្ទាល់កនុងគម្រោងនេះនោះទេ
្
ប៉ុន្តែថាសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ថៃ ឬក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ថៃ គួរតែ
វ ិនិយោគ។205 បន្ទា ប់មកក្នុងឆ្នាំ២០១២ មានរបាយការណ៍បញ្
ជា ក់ថាស្ថាប័នហិរញ្ញ ប្បទានអន្តរជាតិ ដែល
មិនបានបញ្
ជា ក់ឈ្មោះរួមមានទីភ្នា ក់ងារពីប្រទេសជប៉ុនមានចំណាប់ អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទាន
ដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះ ហ�ើយ JBIC បានចូលខលូនក្
្ នុង DSEZDC SPV ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដោយបង្ហាញ
ពីការដាក់ចូលនូវមូលនិធិសាធារណៈរបស់ជប៉ុន។ 206
ហិរញ្ញ វត្ថុឯកជនត្រូវបានវ ិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មស�ៀម (SCB) របស់ប្រទេស
ថៃបានដ�ើរតួយ៉ាងសំខាន់មួយតាមរយៈការគាំទ្រសម្រាប់ ITD។ ខណៈពេលដែល ITD បានវ ិនិយោគជាច្រើន
នូវមូលនិធិរបស់ខលួន
្ ក្រុមហ៊ុននេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រហិរញ្ញ វត្ថុពីធនាគារថៃមួយចំនួនផងដែររួមមាន
ធនាគារកសិករធនាគារបាងកក និងធនាគារក្រុងថៃបន្ថែមពីល�ើ SCB។207 ក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយរបស់ប្រទេស
ថៃបានអះអាងនៅល�ើគេហទំព័ររបស់ខលួនថាបានផ្តល់
្
ដំបូន្មា នដល់ SCB ល�ើការរ�ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ៨,៦
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

ពាន់លានដុល្លា រដល់ ITD ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានដល់ SEZ ហ�ើយក្នុង ឆ្នាំ២០១៥។ SCB បានប្រ
កាសពីគោលបំណងរបស់ខលួនក្
្ នុងការក្លា យជា ’អ្នករ�ៀប ចំដឹកមុខចំពោះគម្រោងយក្ស’ ដោយផ្តល់
ដំបូន្មា នដល់ ITD និងផ្តល់ដល់ពួកគេនូវកម្ចី និងហិរញ្ញ វត្ថុដ�ើម្បីជាស្ពា ន។208 ធនាគារថៃមានយន្តការ
វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរ ិស្ថាន ហ�ើយ SEZ Dawei មិនមែនជាគម្រោងទីមួយដែលមានបញ្
ហា
ចម្រូងចម្រាសនោះទេដែលពួកគេបានផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទាននៅក្នុងតំបន់។ ក្រៅពីទំនប់សាយ៉ា បូរ ី
ក្នុងប្រទេសឡាវ SCB ក៏បានផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានផងដែរដល់ចំការអំពៅ និងរោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរ ឹបអូសដីធលី្ និងការជម្លៀសដោយបង្ខំ។209
SCBត្រូវបានរាយការណ៍ថាផ្តោ តសំខាន់ល�ើហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធដូចជាទឹក និងភ្លើងព្រមទាំងអចលន
ទ្រព្យឧស្សាហកម្មដោយទុកកំពង់ផែចំនួនបី និងផ្លូវតភ្ជា ប់ទៅភាគីដទៃ។ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិនមួយរួមមាន
King Trillion និង China Railway Engineering Corporation បានបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើគម្រោងទាំង
នេះដែលតម្រូវឲ្យមានការវ ិនិយោគទុនចំនួន៨០០ លានដុល្លា រអាមេរ ិក ហ�ើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានស្នើ
ឲ្យធ្វើការចំណាយចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនេះ ដោយសារតែធនាគារឯកជនទំនងជាមិនគាំទ្រ
នោះទេដោយសារតែមានផលចំណេញទាប។210 ‘ផ្លូវចូល’ ដែលមិនបានចាក់កៅស៊ូត្រូវបានបញ្ចប់កនុងឆ្
្
នា ំ
២០១២ ហ�ើយនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍបន្ថែមទ�ៀតទៅជាផ្លូវ ’តភ្ជា ប់’ ហាយវេដែលមានចន្លោះពី ៤ ទៅ៨ចន្លោះ
ពី DSEZ ទៅព្រំដែនថៃ។ ផលប៉ះពាល់ជាអវ ិជ្ជមានល�ើបរ ិស្ថាន និងសង្គមត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារជាលទ្ធ
ផលនៃការធ្វើផលូវចូ
្ ល និងផ្លូវតភ្ជា ប់ដែលបានគ្រោងរួមមានការរ ឹបអូសដីធលី្ និងការគម្រាមកំហែងដល់ចំនួន
សត្វខ្លាច្រើនបំផុតដែលនៅសល់នៅក្នុងតំបន់មហាទន្លេមេគង្គ។211 ទាំងរដ្ឋា ភិបាលនៃប្រទេសថៃ និង
មីយ៉ាន់ម៉ាហាក់បីដូចជាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការចំណាយល�ើការសាងសង់ផលូវដែលហាក់
្
បីដូចជាធ្វើឲ្យបង្អា ក់
ដំណ�ើរដល់គម្រោងនាពេលសរ សេរការស្រាវជ្រាវនេះ។ កម្ចីមួយត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជិតខាង (NEDA) របស់ប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលដោយ
ប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ានៅឡ�ើយ។ 212 ទស្សនៈក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ គឺថាមីយ៉ាន់ម៉ារ ំពឹងក្នុងការ
ចំណាយល�ើហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ SEZ ដែលតាមរយៈនេះប្រទេសថៃនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍
ច្រើនបំផុត។ យោងទៅតាមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបរបស់រដ្ឋា ភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា៖ ‘ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃ�ើញពី
រចនាសម្ព័ន្ធនៃកន្លែងទាំងពីរ [SEZs Kyaukphyu និង Dawei] គម្រោងទាំងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិន
ល្អសម្រាប់ប្រទេសភូមា [មីយ៉ាន់ម៉ា]។ ពិសេសនេះជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធភ្ជា ប់ដែល
រដ្ឋា ភិបាលភូមា [មីយ៉ាន់ម៉ា]ត្រូវបានជាប់អន្ទា ក់។213

ទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់ថៃ
ខណៈពេលដែលលោកថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ា ត្រាបានជំរញ
ុ ទស្សនៈនូវSEZ Dawei នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង
ទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសថៃ ការ ិយាល័យនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិដ�ើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
(NESDB) និងទីភ្នា ក់ងារជាតិដ�ើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសជិតខាង (NEDA) បានដ�ើរតួ
នាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការជំរញ
ុ គំនិតនេះឆ្ពោះទៅខាងមុខ។ NESDB (ដែលត្រូវបានហៅថាជា
”អ្នកជំនាញបច្ចេកទេស” ដោយ CSO មួយក្នុងប្រទេសថៃ)214 គឺជាមែកធាងផែនការសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្រ្តនៃរាជរដ្ឋា
ភិបាលថៃ ហ�ើយជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយចម្បងមួយនៃ SEZ Dawei។ 215 NEDA គឺជាទីភ្នា ក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍន៍អន្តរ
ជាតិរបស់ប្រទេសថៃដែលមានអាណត្តិកនុងការគាំ
្
ទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជិត
ខាងដែលមានមូលនិធិប្រហែលជា ៨,៧ ពាន់លានថៃបាត(ប្រមាណជា២៤២ លានដុល្លា រអាមេរ ិក) ដ�ើម្បី
គាំទ្រដល់គម្រោងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធកនុងប្រទេសកម្
្
ជា ក់
ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ និងវ�ៀតណាម។ NEDA បានបញ្
នៅក្នុងគេហទំព័របស់ខលួនថា
្
SEZ Dawei គឺជាអាទិភាពស្ថាប័នទីពីររបស់ខលួនបន្ទា
្
ប់ពីធ្វើការជំរញ
ុ ទឹកចិត្ត
ដល់វ ិស័យឯកជនថៃក្នុងការដ�ើរតួនាទីសំខាន់ដែលមានការក�ើនឡ�ើងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់។ 216 ទោះបី
ជា ADB មានភាពស្ទា ក់ស្ទើរក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានដល់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ក៏ដោយ ក៏កិច្ច
ព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង NEDA ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដ�ើម្បីគាំទ្រគម្រោងហេដ្ឋា
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រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងប្រទេសជិតខាង
របស់ប្រទេសថៃរួមមាន SEZs និងសហ
ហិរញ្ញ ប្បទានល�ើគម្រោងផ្សេងៗ។217 យោង
ទៅតាម CSO ក្នុងប្រទេសថៃមួយ ទីភ្នា ក់
ងាររដ្ឋា ភិបាលថៃផ្សេងទ�ៀតដូចជាក្រសួង
ការបរទេស ពាណិជ្ជកម្ម ដឹកជញ្ជូន និង
ហិរញ្ញ វត្ថុបាន និងកំពុងគាំទ្រនូវគម្រោងនេះ
ហ�ើយក្រុមហ៊ុនប្រេង និងឧស្ម័នរបស់រដ្ឋថៃ
PTT Group បានប្រកាសពីចំណាប់អារម្មណ៍
ប៉ុន្តែរងចាំនូវការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនា
សម្ព័ន្ធ។218

រូបភាពទី១៩៖ Dawei៖ វ�ៀងច្រក Malacca (ក្រសួងហិរញ្ញ វត្ថុ)

ការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តចំពោះប្រទេសថៃ ជប៉ុន និងមីយ៉ាន់ម៉ា
ការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តគន្លឹះចំពោះប្រទេសថៃរួមមានការផ្តល់នូវធុរកិច្ចជាមួយនឹងលទ្ធភាពទៅកាន់មហាសមុទ្រ
ឥណ្ឌា និងការប្តូរទីតាំងនៃឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ និងបំពុលបរ ិស្ថានពីឆ្នេរសមុទ្រខាងក�ើតរបស់ខលួន។
្
អតីត
នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ លោក Abhisit Vejjajiva ត្រូវបានដកស្រង់សំដីដ៏ល្បីរន្ទឺដោយលោកបានល�ើកឡ�ើងថា៖
’ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនមិនសាកសមក្នុងការមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេ ដូចនេះហ�ើយបានជា
ពួកគេសម្រេចចិត្តកនុងការបង្កើ
្
ត[SEZ] នៅកន្លែងនោះ។’219 យ៉ា ងណាមិញនយោបាយភូមិសាស្រ្ត និងការ
សម្របសម្រួលនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រហែលជាកត្តា ចម្បងជំរញ
ុ ការគាំទ្រ DSEZ។ ស្តេច មន្រ្តី និងវ ិស្វករ
បានព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការបំបែកឧបទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ�ើម្បីប�ើកផ្លូវទៅកាន់ពាណិជ្ជកម្មអស់
រយៈជាច្រើនសតវត្សមកហ�ើយ។220 សេចក្តីសង្ឃឹមនៃ SEZ ក្នុង Dawei បង្ហាញពីជម្រើសផ្សេងរបស់ប្រទេស
ថៃចំពោះព្រែកជែក Kra Ithsmus ដែលកាលពីដ�ើមត្រូវបានពិចារណាដោយស្តេច Narai របស់ប្រទេសស�ៀម
ក្នុងឆ្នាំ១៦៧៧ ដែលក្លា យជាកម្មវត្ថរបស់គណៈកម្មការជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតនៅពេលដែលថាក់ស៊ីន
ស៊ីណាវ៉ា ត្រាបានក្លា យជានាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រទសថៃក្នុងឆ្នាំ២០០១ ហ�ើយពេលបច្ចុប្បន្នជាកម្មវត្ថុនៃចំណាប់ជា
ថ្មីម្តងទ�ៀតដោយប្រទេសចិន។221 ប្រេងឆៅពីមជ្ឈឹមបូព៌ាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមរយៈប្រទេស
សឹង្ហបូរ ី និងច្រកម៉ា ឡាកាទៅអ្នកនាំចូលអគ្គិសនីកនុងតំ
្
បន់ដូចជាថៃ ចិន និងជប៉ុន ជាមួយនឹងទំនិញដែលបាន
ផលិតសម្រាប់ការនាំចេញក្នុងប្រទេសចិន និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានគោលដៅនាំចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌា និង

រូបភាពទី២០៖កន្លែងដែល DSEZ ជួបជាមួយនឹង៖ 0KM នៅល�ើច្រកសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូង (Charlie Thame)
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អឺរប
៉ុ ត្រូវឆ្លងកាត់ច្រកនេះផងដែរ។ ផ្លូវដឹកជញ្ជូននេះក្លា យទៅជាមានភាពមមាញឹក ហ�ើយត្រូវបានចាត់ទុកថា
ជាកន្លែងត្រូតពិនិត្យយុទ្ធសាស្រ្តជាពិសេសដោយចិន។ ការកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណ�ើរអាចកាត់ថ្លៃ
ចំណាយរ�ៀបចំដឹកជញ្ជូននៃទំនិញផងដែរ។ ច្រកផ្លូវអន្តរឧបទ្វីបដែលត្រូវវ�ៀងសឹង្ហបូរ ី និងច្រកម៉ា ឡាកាអាច
មានការរ ំខានយ៉ា ងខ្លា ំងដល់ដែនដីយុទ្ធសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទំនងជាត្រូវបែងចែកភាគ
ហ៊ុននយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងច្រកនេះ ដូចនេះវាផ្លាស់បតូរនូ
្ វតុល្យភាពនៃ
អំណាច។222 សារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្រ្តនៃ Dawei ចំពោះ GMS ត្រូវបានទទួលស្គាល់កាលពីដំបូងដោយ
ADB និងត្រូវបានចាត់ជាច្រកខាងលិចនៃច្រកសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូង ខាងលិច និងខាងក�ើត។ បន្ថែមពីល�ើ
កង្វល់ជាយុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះ NESDB របស់ប្រទេសថៃបានល�ើកឡ�ើងថាការបង្កើននូវសមត្ថភាពហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធ និងការបង្កើត ‘ផ្លូវកាត់រ�ៀបចំដឹកជញ្ជូន’ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ SEZ Dawei នឹងបង្កើននូវ
បរ ិយាកាសវ ិនិយោគក្នុងប្រទេសថៃ និងបង្កើន GDP របស់ប្រទេសថៃចំនួន ១,៩ ភាគរយ។223
ចំពោះផ្នែករបស់ខលួន
្ ប្រទេសជប៉ុនបានកំណត់នូវការជំរញ
ុ ល�ើកទឹកចិត្តចំនួនបីចំពោះការចូលរូមក្នុងគម្រោង
Dawei៖ ១) ដ�ើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឲ្យចូលរួមក្នុងគម្រោងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធកនុងតំ
្
បន់ Dawei ២) ដ�ើម្បី
គាំទ្រដល់មូលដ្ឋា នផលិតកម្មនៃក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្នុងតំបន់តាមរយៈការផ្សារភ្ជា ប់នឹងអាស៊ា ន និង៣) ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
ស៊ីជម្រៅនូវទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងជប៉ុន និងមីយ៉ាន់ម៉ា។224 ជាការសន្និដ្ឋា ន ដ�ើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង
ប្រទេសចិនផងដែរដ�ើម្បីឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ទីប្រឹក្សា Roland Berger
បានអះអាងថាមាននូវការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តចំនួនបីចម្បងៗ៖ ១) បង្កើតការងារ ២) ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច
របស់មីយ៉ាន់ម៉ាភាគខាងត្បូង និង៣) ការវ ិលត្រលប់មកវ ិញនូវពលករទេសន្តប្រវេសន៍មីយ៉ាន់ម៉ាពីប្រទេស
ថៃ។225 ចំនុចទីបីគឺជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយចំពោះ មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសរបប
យោធារបស់ប្រទេសថៃ។226 មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ និងជប៉ុន នឹងទទួលបាននូវភាគហ៊ុនចំណេញពី DSEZDC SPV
ហ�ើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទទួលបានដ�ើមទុនមួយចំនួនដ�ើម្បីការដោះដូរជាមួយនឹងដីធលី។
្ យោងតាមនីតិ
វ ិធីសភាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ២០១២ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា
៣០,៦៧៥ លានដុល្លា រអាមេរ ិកសម្រាប់ដី ២០៤,៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃសម្បទានដែលមាន
អត្រា ១៥០ ០០០ដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។227 លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
មិនមានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេ។

ការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តចំពោះ SEZs
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ SEZ ក្រុមហ៊ុនអចលន
ទ្រព្យឧស្សាហកម្ម MyanDawei
(MIE) និងទីប្រឹក្សា Roland Berger
ផ្សព្វផ្សាយពីទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្តនៃ
Dawei ដែលជាដីឧស្សាហកម្ម និង
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដែលគាំទ្រខ្សែ
សង្វាក់ផលិតកម្មដែលរួមបញ្ចូល
និងការរ�ៀបចំដឹកជញ្ជូន ‘ប្រភព
កម្លាំងពលកម្មថ្មី’ និងភាពសម្បូរ
បែបនៃធនធានធម្មជាតិរបស់
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជាការជំរញ
ុ
ទឹកចិត្ត គន្លឹះចំពោះក្រុមហ៊ុនដ�ើម្បី
បង្កើតប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់
នេះ។ ពួកគេបានអួតពីវត្តមាននៃ
រូបភាពទី២១៖ ចំងាយពី Dawei (MIE)
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ធនធានសមុទ្រដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់បានដិតដល់ព្រៃឈ�ើ ធនធានកសិកម្ម និងរ៉ែ និងការនាំចូលពី
ប្រទេសចិន និងឥណ្ឌា (អាចនិយាយបានថាជាវត្ថុធាតុដ�ើមនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ) ដែលជាកត្តាទាក់ទាញ
អ្នកមានបំណងវ ិនិយោគក្នុង SEZ។ ការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តបន្ថែមរួមមាន SEZ និងច្បាប់វ ិនិយោគទុនបរទេស
រួមមានផលប្រយោជន៍ពន្ធដារ និងអវត្តមាននៃការរ ឹតត្បិតល�ើការបង្វិលដ�ើមទុន ព្រមទាំងលទ្ធភាពក្នុងការ
ជួលដីធលីស
្ ម្រាប់រយៈពេល៧៥ ឆ្នាំ ការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយអំណោយផលនៃទំនិញដែលបាននាំចេញទៅកាន់
សហរដ្ឋអាមេរ ិក និងសហភាពអឺរប
៉ុ ក្រោមប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធល�ើកលែងជាទូទៅហ�ើយ ជាចុងក្រោយគឺជំនួយគាំទ្រ
ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបំពេញតម្រូវការបទប្បញ្ញ តតិក
្ នុងស្រុ
្
កដែលផ្តល់ជូនដោយ OOSC របស់តំបន់នេះ។228

ការជំរញ
ុ ល�ើកទឹកចិត្តចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋា ន
យោងទៅតាមផែនការមេរបស់ SEZ SEZ Dawei នឹងជំរញ
ុ
ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃមីយ៉ាន់ម៉ាភាគខាងត្បូង និង
សម្រេចបាននូវស្តង់ដារជីវភាពសមរម្យរបស់ប្រជាជនមូល
ដ្ឋា នតាមរយៈការផ្តល់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋា នដូចជាផ្លូវ
ថ្នល់ និងសេវាសាធារណៈដូចជាការអប់រ ំ។229 ការអះអាង
ដទៃទ�ៀតគឺថា SEZ នឹងបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ចំនួន
៣០០ ០០០ ការងារសម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋា នត្រឹម
ឆ្នាំ២០២៥ និង ៩០០ ០០០ ត្រឹមឆ្នាំ២០៤៥។230
ការអះអាងទាំងនេះយ៉ា ងហោចណាស់គឺជា
បញ្
ហា ចោទ។ ចំពោះការចាប់ផ្តើមប្រជាជន Dawei (រួម
ទាំងក្មេង និងចាស់) ត្រូវបានប៉ា ន់ប្រមាណថាមានចំនួន
៤៩៣ ៥៧៦ នាក់ដោយទៅតាមជំរ�ឿនឆ្នាំ២០១៤។231
ក្រុមពិភាក្សាមួយពីអ្នកភូមិដែលបានប៉ះពាល់ដោយការ
សាងសង់ត្រូវបានសាកសួរថាត�ើផលូវថ្មីមានប្រយោជន៍
្
ឬអត់? អ្នកចូលរួមទាំង ១២ នាក់បានឆ្លើយចម្លើយអវ ិជ្ជមាន
។ ពេលសួរហេតុអ្វីបានជាមិនមានប្រយោជន៍? ម្នាក់បាន
ឆ្លើយថា៖ ‘ពួកគេបានសាងសង់ល�ើដីស្រែរបស់ពួកយ�ើង’។232
ម្នាក់ទ�ៀតថា៖ ’ផ្លូវគឺសម្រាប់ឡាន ឬឡានក្រុង៖ ពួកគេមិន
កំពុងសាងសង់សម្រាប់អ្នកភូមិនោះទេ។ ពួកគេប្រើប្រាស់
ផ្លូវដែលអ្នកភូមិបានធ្វើ ពួកគេបានប្រើឡ�ើងខ្ទេចអស់
រូបភាពទី២២៖ ផ្លូវខ្វែងក្នុង DSEZ (Charlie Thame)
ហ�ើយមិនបានជួសជុលនោះទេ។’233 មតិអវ ិជ្ជមានស្រដ�ៀង
គ្នាផងដែរត្រូវបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្យា
ក្នុងការផ្តល់ឱកាសការងារ៖ ‘ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនឹងមានឱកាសការងារនៅក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែប្រសិន
ជាយ�ើងចង់បានការងារ យ�ើងបានការងារដែលមានស្តង់ដារទាបប៉ុណ្ណោះ បោសសម្អាត ឬ ការងារប្រើដៃ
ដូចនេះយ�ើងនឹងមិនធ្វើការងារទាំងអស់នេះនោះទេ។’234 ប្រាក់ឈនូល
្ មធ្យមប្រចាំថ្ងៃក្នុង Dawei គឺខ្ពស់ជាង
ប្រាក់ឈនូល
្ អប្បបរមាជាតិប្រហែលជា ៥០០០-៦០០០ MMK ក្នុងមួយឆ្នាំ (៣.៧-៤.៤ ដុល្លា រអាមេរ ិក)
ចំពោះបុរស និង៣០០០-៥០០០ MMK (២.២-.៣.៧ដុល្លា រអាមេរ ិក) សម្រាប់ស្រ្តី។ ជាលទ្ធផលការងារ
សំណង់ត្រូវបានធ្វើដោយអ្នកចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសទៅវ ិញ៖ ‘មានប្រជាជនជាច្រើនដែលបានធ្វើការ
ក្នុង SEZ មកពីតំបន់ Ayeyarwady, តំបន់ដែលប៉ះពាល់ Nargis ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកនៅទីនេះនោះទេ។ ពីភាគ
ខាងល�ើនៃភូមា ពួកគេមានប្រាក់ឈនូលទា
្
បត្រឹមតែ ២០០០ MMK[១,៥ ដុល្លា រអាមេរ ិក] ប៉ុណ្ណោះ’ក្នុងមួយ
ថ្ងៃ ដូចនេះពួកគេបានផ្លាស់បតូរមកទី
្
នេះ។ ចំណែកពួកយ�ើងប្រជាជនមូលដ្ឋា នមិនអាចទទួលបាន
ការងារនៅទីតាំងយ�ើងមិនអាចធ្វើការដោយទទួលប្រាក់ ៣០០០-៤០០០ MMK នោះទេ។235
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រូបភាពទី២៣៖ ម�ើលទៅខាងត្បួងល�ើ DSEZ៖ ទីតាំងដែលបានស្នើសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ (Charlie Thame)

ដីធលី្ និងជីវភាព
Dawei មានអេកូឡូស៊ីសម្បូរបែបដែលមានជីវភាពផ្អែកល�ើដីធលីដែលមា
្
ននិរន្តរភាពរួមមានការនេសាទ និង
កសិកម្មដល់មនុស្សរាប់រយនាក់ ប�ើមិនមែនរាប់ពាន់ទេនោះ ហ�ើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហ�ើយ។
នៅតំបន់ Cha Khan ជាឧទាហរណ៍ ភូមិនេសាទមួយជិត KM-0 ដែលជាកន្លែងដែលច្រកសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូង
របស់ ADB ជួបគ្នា នឹងមហាសមុទ្រឥណ្ឌា (សូមពិនិត្យរូបភាពលេខ23) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងជាងមួយរយ
ឆ្នាំមកហ�ើយនោះ ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកភូមិនចំនួនប្រហែលជា ៣០ គ្រួសារ និងមានម្ចាស់ទូកនេសាទ
ចំនួនបី ហ�ើយប្រជាជនមូលដ្ឋា នរកប្រាក់ចំណូលបានពី៥០០០-១០០០០MMK (៣,៧-៧,៤ ដុល្លា រអាមេរ ិក)
ក្នុងមួយថ្ងៃពីការងារនេសាទរយៈពេលពីរបីម៉ោ ងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកភូមិដទៃទ�ៀតដែលរួមចំណែកក្នុង
ការងារកសិកម្មខ្នា តតូច និងការចិញ្ចឹងសត្វល�ើដី។236 ស្រ្តីមួយរូបដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់
ផ្លូវចំពោះគម្រោងបានបញ្
ជា ក់ពីសារៈសំខាន់នៃដីធលីច
្ ំពោះប្រជាជនមូលដ្ឋា ន៖ ’យ�ើងថែរក្សាដីធលីរ្ បស់យ�ើង។
បានគុណបុណ្យដីដែលយ�ើងអាចរស់នៅបាន។ យ�ើងមិនចង់បានសំណងនោះទេ។ សំណងមិនស្ថិតស្ថេរ
រហូតនោះទេ។ យ�ើងមិនអាចទុកជាកេរដំណែលចែកដល់កូនចៅបាននោះទេ។ ប�ើសិនជាយ�ើងមានដីចែក
យ�ើងមិនមានអ្វីត្រូវខ្វល់ចំពោះកូនចៅជំនាន់ក្រោយនោះទេ។237 កសិករមួយរូបដែលត្រូវបានជម្លៀស
ពីដីដែលត្រូវបានធ្វើលទ្ធកម្មសម្រាប់ SEZ Thilawa ពន្យល់ស្រដ�ៀងគ្នានេះថា៖ ’ដីកសិកម្មមានសារៈសំខាន់
ដោយមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ពួកយ�ើងក្នុងការមានចំណីអាហារបរ ិភោគនោះទេ ប៉ុន្តែដ�ើម្បីចែកជួនកូនចៅជំនាន់
ក្រោយផងដែរ។’ ម្នាក់ផ្សេងទ�ៀតបានបន្ថែមថា៖ ’ខ្ញុំបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនចៅខ្ញុំពីព្រោះដីនេះជាដីរបស់ជីតា
និងយាយទួត របស់យ�ើង’ ដែលបានចែកជូនយ�ើងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ ហ�ើយខ្ញុំមិនអាចចែកបន្តឲ្យ
ពួកគេនោះ ទេ។238 ប្រជាជនមូលដ្ឋា នពឹងផ្អែកល�ើទឹកពីធម្មជាតិដ�ើម្បីជាការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់
ពួកគាត់ព្រមទាំងដ�ើម្បីបរ ិភោគ ហ�ើយពួកគាត់មានការបារម្ភជាពិសេសពីកង្វះខាតទឹកដែលជាលទ្ធភាព
នៃការកសាងទំនប់ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច។239 បញ្
ហា បរ ិស្ថានមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង SEZ
ត្រូវបានចងក្រងរួមមានការបំពុលទឹក និងខ្យល់ និងការបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូ និងជម្រកសត្វព្រៃ។ មានការវាយ
តម្លៃផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថានមួយចំពោះផ្លូវចម្ងាយ ១៣៨ គីឡូម៉ែត្រតភ្ជា ប់ទៅប្រទេសថៃដោយសកល
វ ិទ្យាជូឡាឡុងកន ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ប៉ុន្តែមិនមានការបង្ហាញលទ្ធផលជាសាធារណៈនោះទេ។
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ការរ ឹបអូសដី
ប្រជាជនមូលដ្ឋា នក្នុងតំបន់ Dawei និងក្បែរនោះត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការរ ឹបអូសដីធលីដែល
្
ជាលទ្ធផលមួយ
នៃ DSEZ ទាំងដោយផ្ទាល់កនុងតំ
្
បន់ដែល SEZ កំពុងត្រូវបានសាងសង់ និងដោយប្រយោលនៅក្នុងតំបន់
ដែលនៅជុំវ ិញ។ យោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០១២ ការរ ឹបអូសដីធលី្
ក្នុងតំបន់ដែលបានគូសបន្ទា ត់សម្រាប់តំបន់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន ៣២ ២៧៤ នាក់ជាមួយនឹងការផ្លាស់
ទីលំនៅដល់មនុស្ស ៥០ ០០០នាក់នៅពេលដែលហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដែលតភ្ជា ប់ដូចជាតំបន់ទំនប់ និងផ្លូវ
តភ្ជា ប់សម្រាប់តំបន់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការប៉ា ន់ប្រមាណ។240 មនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ
ការរ ឹបអូសដីធលីដោ
្
យផ្ទាល់នៅតំបន់ជុំវ ិញដោយអភិជនជំនួញ និងអ្នកវ ិនិយោគដែលមានគោលបំណងក្នុង
ការជះទឹកលុយដោយសង្ឃឹមថាមានកំណ�ើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចមួយ។241
ការអនុវត្តច្បាប់ភូមិបាលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមិនមានការសម្របសម្រួល ហ�ើយនីតិវ ិធីច្បាប់តែងតែមិន
ត្រូវបានអនុលោមតាមនោះទេ ដូចដែលបានចងក្រងកត់ត្រា។242 ច្បាប់លទ្ធកម្មដីធលីឆ្
្ នា ំ១៨៩៤ គឺជាច្បាប់
ចម្បងដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់លទ្ធកម្មដីធលីជា
្ មួយនឹងក្រសួងកិច្ចការលំនៅដ្ឋា នទទួលខុសត្រូវតាមមាត្រា
៨២ នៃច្បាប់ SEZ ឆ្នាំ ២០១៤។ យ៉ា ងណាមិញ ក្នុងការអនុវត្តគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបានដ�ើរតួនាទីយ៉ាង
សំខាន់មួយក្នុងដំណ�ើរការនេះ។ តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០០៨ រដ្ឋគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចុងក្រោយល�ើដីធលី្ និង
ធនធានទាំងអស់ ទោះបីជាប្រជាជនជាច្រើនអះអាងពីសិទ្ធិដីធលីរ្ បស់ខលួនក៏
្
ដោយតាមការរ�ៀបចំបែងចែកកម្ម
សិទ្ធិតាមទំន�ៀមទំលាប់។243 សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដីតាមទំន�ៀមទំលាប់ និងសិទ្ធិស្រ្តីកនុងការធ្វើ
្
ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
និងប្រើប្រាស់ដីធលីត្
្ រូវបានទទួលស្គាល់កនុងគោលនយោបាយជាតិ
្
សតីព
្ ីការប្រើប្រាស់ដីធលីឆ្
្ នា ំ២០១៦ ដែលជាការ
ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ភូមិបាលដ�ើម្បីឲ្យមានសង្គតភាពជាមួយនឹងស្តង់ដារ
សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេក្រោមច្បាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន ដូចជាច្បាប់ដីកសិកម្ម
ឆ្នាំ២០១២ ដែលជារ�ឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីកំណត់ពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងជាមួយនឹងច្បាប់សតីព
្ ី
244
ដីទំនេរ ដីធម្មជាតិ និងដីកសិកម្មដែលទុកចោល។ ប្រជាពលរដ្ឋពេលបច្ចុប្បន្នអាចដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាម្ចាស់
កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់កនុងទម្រង់
្
ជា’វ ិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់ដី’ ក្រោមច្បាប់ដីកសិកម្ម ច្បាប់២០១២ ប៉ុន្តែនេះមិន
អាចទៅរួចនោះទេក្នុងអំឡុងពេលលទ្ធកម្មដីធលីស
្ ម្រាប់ SEZ Dawei ហ�ើយត្រូវបានជួបប្រទះនឹងភាពស្មុគ្រ
ស្មា ញចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ ជាលទ្ធផលយោងទៅតាមអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ពីCSO មួយប្រជាជន
មូលដ្ឋា នត្រូវបានកាត់ចេញពីដំណ�ើរការលទ្ធកម្មដីធលី៖
្ ’ជំនួញដៃជ�ើងមន្រ្តីចង់បានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធលីដ
្ ូចនេះ
ពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំនៅកម្រិតរដ្ឋបាលដីធលី្ ហ�ើយពួកគេទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។ ប�ើមិនមាន SEZ
245
ដៃជ�ើងមន្រ្តីមិនមកនោះទេ ហ�ើយប្រជាជនមូលដ្ឋា នក៏មិនបាត់បង់ដីរបស់ខលួននោះដែរ។’
្
ប្រជាជនមូល
ដ្ឋា នដែលបានបដិសេធក្នុងការចាកចេញពីដីធលីរ្ បស់ដែលពួកគេបានទាមទារម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាទំន�ៀម
ទំលាប់ត្រូវបាន ចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់។ អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍បានបន្ថែមថា៖
‘ច្បាប់មិនការពារកសិករនោះទេ ជាពិសេសកសិករតូចតាច។ ប្រសិនជាពួកគេយកករណីបណតឹ្ ងរ ឹបអូសដីធលី្
ទៅតុលាការ ចៅក្រមនឹងសួរថាត�ើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅឯណា?’។ ពួកគេសន្និដ្ឋា នថា៖ ’មិនយូរនោះ
ទេប្រជាជនមូលដ្ឋា នកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ។’246 អ្នកវ ិភាគសិទ្ធិដីធលីម
្ ួយរូបបានគូសបញ្
ជា
ក់ថាវ ិនិយោគទុនបរទេសបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការរ ឹបអូសដីធលីក
្ នុងប្រទេសមី
្
យ៉ាន់ម៉ា‘ខណៈពេល
ដែលការរ ឹបអូសដីធលីកា
្ លពីមុខត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយយោធារដ្ឋ និងតួអង្គមិនមែនរដ្ឋដែលមានអាវុធចំពោះ
តែផលប្រយោជន៍ពួកគេម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ។ ’ក្រុមហ៊ុនដៃជ�ើងមន្រ្តីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្បើមមហិមា
និងអំណាចនយោបាយបានក្លា យជាអ្នកជម្រុញថ្មីនៃការរ ឹបអូសដីធលីក
្ នុងផ្នែ
្
កផ្សេងៗគ្នា នៃប្រទេសជារ�ឿយៗ
247
ិនិ
ត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកវ យោគទុនបរទេស។’

ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញ
បញ្
ហា បន្ថែមបានក�ើតមានឡ�ើងជាមួយនឹងការតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញរបស់ប្រជាជនដែលត្រូវបានជម្លៀស
ទោះបីជាការអះអាងដោយទីប្រឹក្សាដែលបានជួលដ�ើម្បីបង្កើតផែនការមេថ្មីថា៖ ’ការតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញត្រូវ
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ធ្វើឡ�ើងស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងវ ិធីសាស្រ្តដែលមានការចូលរួម។’248 ទីតាំងសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅ
ឡ�ើងវ ិញផ្ទាល់ក៏ជាកន្លែងដែលមិនមានកម្មសិទ្ធិនោះទេយោងតាមការសិក្សារបស់ CSO ក្នុងឆ្នាំ២០១២ មួយ
ដែលកសិករត្រូវបានជម្លៀសពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់។249 បន្ថែមការប្រមាថ
ល�ើគ្រោះថ្នា ក់ NGO ក្នុងមូលដ្ឋា នមួយបានបញ្
ជា ក់ថាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងទីតាំងលំនៅឡ�ើងវ ិញជិត
SEZ ដួលរលំរ�ៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវភ្លៀងដោយសារការសាងសង់មានគុណភាពទាបដោយអ្នកទទួលកិច្ច
សន្យាបន្ត។250 ចំពោះផែនការក្នុងការផ្តល់ការងារដល់អ្នកត្រលប់ពីប្រទេសថៃ ក្នុងចំណោមគ្រួសារចំនួនបួន
ដែលពិតជាបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅទីតាំងលំនៅឡ�ើងវ ិញ បីគ្រសារបានត្រលប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវ ិញបាត់ទៅ
ហ�ើយ។251 មានការរាយការណ៍ពីបញ្
ហា កាន់តែច្រើនថែមទ�ៀតនៅក្នុងទីតាំងលំនៅឡ�ើងវ ិញនៃតំបន់
Thilawa ដែលគួរតែជាគំរល្អ
ូ នៃការអនុវត្ត។ អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការសន្និដ្ឋា នថាភូមិដែលបាន
ផ្លាស់បតូរទី
្ លំនៅឡ�ើងវ ិញមិនឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិ(Sphere) សម្រាប់ជំរ ំជនភ�ៀសខ្លួននោះទេ
ដោយរកឃ�ើញថាអណតូ្ ង និងទុយោផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ភូមិមិនត្រូវបានសាងសង់ត្រឹមត្រូវ និងបំពុលដោយ
បាក់តេរ ីដែលមាននៅក្នុងលាមកមនុស្ស។252 ទីតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញក៏រម
ួ ចំណែកចំពោះទីតាំងសង្គមមិនដូច
ដ�ើមដោយសារមធ្យោបាយគ្រួសារតាមប្រពៃណីត្រូវបានបាត់បង់។ ដូចដែលអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍
មួយរូបបានពន្យល់ថា៖ ’នៅក្នុងជនបទគ្រួសារមានដីធលីធ
្ ំ។ នៅពេលដែលកូនប្រុសស្រីរ�ៀបការ ពួកគេចែក
ដីធលី្ និងឲ្យដីមួយដុំដល់កូនៗ និងប្តីប្រពន្ធរបស់គេ។ នេះក�ើតមានឡ�ើងជាច្រើនជំនាន់មកហ�ើយ។ ប៉ុន្តែនៅ
ពេលដែលយ�ើងត្រូវបានផ្លាស់បតូរទី
្ លំនៅ[សម្រាប់ SEZ] ពួកគេមានដីទំហំ ២៥ ហ្វីតគុណនឹង៥០ហ្វីតប៉ុណ្ណោះ។
ពេលដែលកូនចៅធំឡ�ើង ត�ើពួកគេបានកន្លែងណាស្នា ក់នៅ?253

រូបភាពទី ២៤៖ ផ្លូវនៅក្នុង DSEZ (Charlie Thame)

សំណង និងគណនេយ្យភាព
អ្នកភូមិមួយចំនួនទទួលបានសំណងចំពោះដីធលីរ្ បស់ពួកគេ ខណៈពេលអ្នកខ្លះទ�ៀតមិនទទួលបាននោះទេ
ហ�ើយភាពតានតឹងរវាងអ្នកភូមិបង្ហាញច្បាស់កនុងការពិ
្
ភាក្សាក្រុមមួយក្នុងភូមិដែលបានប៉ះពាល់ដោយSEZ។
អ្នកភូមិម្នាក់ប្រាប់យ�ើងពីអ្វីដែលល្អប្រស�ើរចំពោះគាត់ដោយសារគាត់ទទួលបានសំណងសម្រាប់ដីរបស់គាត់
ខណៈអ្នកផ្សេងទ�ៀតបានបដិសេធថា៖ ’អ្នកបាននិយាយថាជីវ ិតមានភាពល្អប្រស�ើរ ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ពួក
យ�ើងនោះទេ។ មានរ�ឿងរ៉ា វអាក្រក់ជាច្រើនដែលមានល�ើពួកយ�ើង។ ដីធលីរ្ បស់ពួកយ�ើងត្រូវបានបំផ្លាញហ�ើយ
ស្រែរបស់ពួកយ�ើងមិនអាចដាំដុះដ�ើម្បីទទួលផល។’254 អ្នកចូលរួមចំនួនបីនាក់បានដ�ើរចេញនាពេលនោះដោ
យសារពិបាកចិត្តខ្លា ំង ហ�ើយម្នាក់មិនបានត្រលប់មកវ ិញនោះទេ។ អ្នកភូមិម្នាក់ទ�ៀតបានបញ្
ជា ក់ដោយល�ើក
ដៃចង្អុល៖ ’’ប្រជាជនមូលដ្ឋា ន ប្រជាជនសាមញ្ញ មិនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍[ពី SEZ]នោះទេ។
អ្នកមេខ្យល់បានទទួល។ មេខ្យល់ជាអ្នកដែលប្រកបជំនួញធំៗ ប៉ុន្តែក៏មានមេខ្យល់កនុងភូ
្
មិដែលធ្វើការសហ
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ការជាមួយអ្នកខាងក្រៅផងដែរ។’255 អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ពី CSO មួយបានចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវ និង
អព្យាក្រឹត្យរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តការសងសំណងដល់អ្នកភូមិហ�ើយ Oxfam បាន
រាយការណ៍ពីការប្តឹងប្តល់នៃការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកទិញដី និងរដ្ឋបាលភូមិកនុងតំ
្
បន់ Kyaukphyu។256 ICJ
បានគូសបញ្
ជា ក់ថាគណៈគ្រប់គ្រង SEZ ជារ�ឿយៗបានបកស្រាយពីតួនាទីរបស់ពួកគេទូលំទូលាយជាងអ្វី
ដែលកំណត់ជាអាណត្តិច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់ SEZ ឆ្នាំ២០១៤ ហ�ើយកង្វះខាតនូវគណនេយ្យភាពជាផ្លូវ
ការនៅពេលដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការបរាជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងបរ ិស្ថាន។257
នៅក្នុងសហគមន៍មួយ អ្នកភូមិចំនួន ២១ រូបបានរាយការណ៍ថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដែលជា
លទ្ធផលនៃការសាងសង់ SEZ។ អ្នកភូមិម្នាក់បានប្រាប់ពួកយ�ើងថា៖ ’ITD បានសន្យាក្នុងការផ្តល់សំណង
ដល់ពួកយ�ើងប៉ុន្តែមិនដែលបានធ្វើសកម្មភាពផ្តល់សំណងជាក់ស្តែងនោះទេ។ យ�ើងបានស្តា ប់លឺពីព័ត៌មាន
ថានឹងមានសំណងដល់ប្រជាជនចំនួន ៦២ រូបដែលបានបាត់ដី និងជីវភាពរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែនេះជាដំណឹង
យូរមកហ�ើយ គឺពីរឆ្នាំហ�ើយ។’258 គ្មា នអ្នកណាគិតថារដ្ឋា ភិបាលស្តា ប់ពីសុខទុក្ខរបស់ពួកគេនោះទេនឹង
មានទស្សនៈល�ើក្រុមហ៊ុន SEZ ដូចខាងក្រោម៖ ’ថ្ងៃនេះពួកគេនឹងនិយាយថាពួកគេនឹងជួយពួកយ�ើង
នៅថ្ងៃស្អែក ថ្ងៃស្អែកម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត ពួកគេនឹងនិយាយថាពួកគេនឹងជួយយ�ើងនៅថ្ងៃបន្ទា ប់។’259 អ្នក
ផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយរូបពីCSO បានពន្យល់ពីខ្សែបន្ទា ត់មិនច្បាស់លាស់នៅគណនេយ្យភាពចំពោះគម្រោង
ពេលបច្ចុប្បន្នថាកិច្ចការនេះត្រូវបានទទួលខុសត្រូវដោយរដ្ឋា ភិបាលទាំងបី៖ ‘ក្រុមហ៊ុនធ្វើការសន្យា។ ប៉ុន្តែ
ពេលដែលពួកយ�ើងប្តឹងពួកគេនិយាយថាមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនោះទេ វាជាទំនួលខុសត្រូវ
របស់រដ្ឋា ភិបាល។ យ�ើងមានការជជែកវែកញែកជាច្រើនជាមួយនឹងមន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលដែលនិយាយថានេះជា
កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន។ យ�ើងឃ�ើញថាមានកង្វះខាតនូវគណនេយ្យភាពរវាងពួកគេក្នុងដំណ�ើរការនេះ។
’260 ចរ ិតលក្ខណៈអន្តរជាតិនៃការវ ិនិយោគរបស់ ITD ក្នុងតំបន់ Dawei ធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគ្រស្មា ញបន្ថែមល�ើ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋា នដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើការទទួលខុសត្រូវ។ CSOs បានដាក់
ញត្តិដល់គណៈកម្មាការសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់ថៃ ដែលបានធ្វើការស�៊ើបអង្កេត និងផ្តល់អនុសាសន៍ថា
ITD គួរតែពិចារណាផ្តល់នូវសំណង និងឧបាស្រ័យដល់អ្នកភូមិមូលដ្ឋា ន ហ�ើយថារដ្ឋា ភិបាលថៃគួរតែ
បង្កើតយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យការវ ិនិយោគអន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃ និងគ្រប់គ្រងនូវសកម្មភាពរបស់ពួក
គេតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសតីព
្ ីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស។ រដ្ឋកំពុងស្ថិត
នៅក្រោមសម្ពាធដែលមានការក�ើនឡ�ើងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនូវសហគ្រាសអាជីវកម្មដ�ើម្បី
បង្កា រ និងដោះស្រាយការរ ំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តដែលជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់
ពួកគេ។ គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិកនុងឆ្
្
នា ំ ២០១១ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងក្របខ័ណ្ឌការពារ គោរព និងឧបាស្រ័យដែលជាស្តង់ដារ
ពិភពលោកមួយដោយផ្អែកល�ើ៖ សិទ្ធិមនុស្ស៖ ១) កាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្សតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
២) ទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ៣) ទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋកនុងការផ្តល់
្
លទ្ធភាពទទួលបានឧបាស្រ័យ និងបង្កា រ និងផ្តល់ឧបាស្រ័យល�ើការរ ំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស។261 ITD ត្រូវ
បានអញ្ជ ើញឲ្យចូលរួមក្នុងសវនការសាធារណៈមួយ ប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមនោះទេ។262
CSO មួយដែលមានទីតាំងនៅ Dawei បានអះអាងថាមន្រ្តីមូលដ្ឋា នមានភាពលម្អៀងល�ើអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែល
បញ្
ហា នេះបង្កើតនូវបរ ិយាកាសនិទណ្ឌភាព។ CSOបន្ថែមថាវាឆាប់ពេកហ�ើយចំពោះការវ ិនិយោគទុនបរទេស
ដោយសារតែនីតិរដ្ឋនៅទន់ខ្សោយនៅឡ�ើយ។ ពួកគេបានសន្និដ្ឋា នថា៖ ’នេះមិនមែនជាពេលល្អត្រឹមត្រូវ
ក្នុងការវ ិនិយោគនោះទេ។ ពួកយ�ើងមិនមាននីតិរដ្ឋ។ មានច្បាប់ប៉ុន្តែមន្រ្តីមិនអនុវត្តនោះទេ។’263 នៅពេលសួរ
អំពីរដ្ឋា ភិបាលថ្មីនោះ អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍បានចង្អុលបង្ហាញថាមានវឌ្ឍនភាពមួយចំនួន ប៉ុន្តែបញ្
ហា ដែល
បានល�ើកឡ�ើងគឺនៅដដែល។ ‘’បញ្
ហា គឺថាគ្មា នអ្នកណាមួយគេខ្វល់នោះទេ នេះត្រូវបានគេគិតថាជាបញ្
ហា
របស់រដ្ឋា ភិបាលមុន។ ប្រជាជនដែលធ្វើការរ� ើបម្រះក្នុងការអះអាងទាមទារដីធលីរ្ បស់ខលួនវ
្ ិញកំពុងជាប់ឃុំនៅ
ឡ�ើយ។ ប្រទេសយ�ើងពិការមួយចំហ�ៀងខ្លួនទៅហ�ើយ។ នៅកម្រិតសភាមានការផ្លាស់បតូរ្ ប៉ុន្តែនៅកម្រិតប្រ
តិបត្តិការអនុវត្តជាក់ស្តែង មនុស្សនៅដដែលៗ។ ចៅក្រម ប្រព័ន្ធតុលាការ រដ្ឋបាលភូមិ និងប៉ូលីស៖
ពួកគេនៅដដែលដូចរដ្ឋា ភិបាលមុន។ ទ�ើបតែប៉ុន្មា នសប្តា ហ៍មុនប៉ុណ្ណោះដែលកសិករមួយរូបផ្សេងទ�ៀតត្រូវ
បានប្តឹង និងឃុំខលួនសម្រាប់
្
រយៈពេលពីរខែក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការតវ៉ា ចំពោះការរ ឹបអូសដី។’264
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ផ្នែកទីបីបញ្
ហា តំបន់
និងតាមវិស័យ
ត�ើហេតុអ្វីបានជា SEZs កំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍ?
ការវ ិនិយោគហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
ក្នុងតំបន់មេគង្គរបស់ចិន

គម្រោងខ្សែក្រវ៉ា ត់មួយផ្លូវមួយ(OBOR)
របស់ប្រទេសចិន (ពេលខ្លះត្រូវបានហៅ
ដោយប្រើឈ្មោះនៃគម្រោងតូចៗក្នុង
គម្រោងធំនេះ៖ ខ្សែក្រវ៉ា ត់សេដ្ឋកិច្ចផលូ្វ
សូត្រ ឬផ្លូវសូត្រសមុទ្រនៃសតវត្សទី២១
ឬកាលពីពេលថ្មីៗនេះ គម្រោងខ្សែក្រវ៉ា ត់
និងផ្លូវ (BRI)ត្រូវបានប្រកាសក្នុងឆ្នាំ
២០១៣ ហ�ើយបានក្លា យជាសសរ
ស្តម្ភមួយនៃគោលនយោបាយការ
បរទេស និងយុទ្ធសេដ្ឋកិច្ច និង
នយោបាយភូមិសាស្រ្តអន្តរជាតិ
របស់ប្រទេស ចិន។265 ប្រទេសចិនក៏បាន រូបភាពទី២៥៖ OBOR (ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ហុងកុង)
ទទួលយកនូវវ ិធីសាស្រ្តច្រកសេដ្ឋកិច្ច
ដែលបានផ្តួចផ្តើមឡ�ើងដោយ ADB ក្នុងតំបន់មេគង្គ ដោយធ្វើការពង្រីកគម្រោងនេះរហូតដល់ជិតដល់
កម្រិតសកលលោក។266 គោលបំណងមួយនៃការផ្តួចផ្តើមនេះគឺដ�ើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៅកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច
របស់ប្រទេសចិនដោយធ្វើការអភិវឌ្ឍតំណភ្ជា ប់ជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មខាងក្រៅដែលពេលខ្លះអាស៊ី
អាគ្នេយ៍អង្កេតឃ�ើញថានេះជាវ ិធីសាស្រ្តមួយដែលប្រទេសចិនធ្វើការនាំចេញនូវសមត្ថភាពផលិតល�ើតម្រូវ
ការរបស់ខលួនទៅបរទេសស្វែងរកទី
្
ផ្សារថ្មី និងអភិវឌ្ឍនូវការផ្តួចផ្តើមគោលនយោបាយការបរទេស។265
ទោះបីជា SSEZ មានមុន OBOR ក៏ដោយ ក៏SSEZ និង Kyaukphyu ពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវស្ថិតក្រោមឆ័ត្រនៃ
OBOR។ ជាមួយនឹងការតម្រូវក្នុងការមានការវ ិនិយោគបឋមចំនួន ១,៤ ពាន់លានដុល្លា រ មូលនិធិផលូវសូ
្ ត្រត្រូវបាន
បង្កើតឡ�ើងដោយមានមូលនិធិចំនួន ៤០ ពាន់លានដុល្លា រដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងល�ើកកម្ពស់
ការផ្សារភ្ជា ប់បណ្តា ញទូទាំងប្រទេសចំនួន ៦៥ ប្រទេសដោយរូមបញ្ចូល GMS។268 ធនាគារវ ិនិយោគហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ា ន (AIIB) ជាមួយនឹងដ�ើមទុនចំនួន ១០០ ពាន់លានដុល្លា រ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី
ជាមួយនឹងដ�ើមទុកចំនួន ៥០ ពាន់លានដុល្លា រ (អាចនឹងក�ើនឡ�ើងដល់ ១០០ ពាន់លានដុល្លា រ) បានត្រៀម
ិនិយោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ OBOR។269 ប្រធានាធិបតីចិនលោកហ្ស៊ី ជីងពីង
ខ្លួនរួចរាល់កនុងការវ
្
សន្យាក្នុងការផ្តល់មូលនិធិសរុបចំនួន ១២៤ ពាន់លានដុល្លា រដល់គម្រោង OBOR នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុង
ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៧ រួមបញ្ចូល ១៤,៥ ពាន់លានបន្ថែមល�ើមូលនិធិផលូវសូ
្
ត្រ ៣៧ពាន់លានជាកម្ចីពីធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍របស់ចិន និង២០ពាន់លានជាកម្ចីពីធនាគារអាហរ ័ននីហរ ័នរបស់ចិន។270
ការផ្តួចផ្តើមមួយរបស់OBOR គឺយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានកាងមេគង្គ(LMC) ដែលត្រូវបានសម្ពោ ធ
ក្នុងខែវ ិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៥។ យន្តការនេះរួមបញ្ចូលនូវប្រទេសអាងទន្លេមេគង្គទាំងប្រាំមួយ៖ ចិន មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ
ថៃ កម្ពុជា និងវ�ៀតណាម ហ�ើយដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគម្រោងមេគង្គក្រោមដែលត្រូវបាន
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រូបភាពទី២៦៖ ច្រកសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូង GMS (MIE)

គាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរ ិកដែលមិនបានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិន។ ប្រទេសចិនចាត់ទុកអនុតំបន់មេគង្គជា៖

’តំបន់ពិសោធន៍ដ៏ស័កតិស
្ មបំផុតសម្រាប់គម្រោងក្រវ៉ា ត់មួយផ្លូវមួយដ�ើម្បីជាការសម្រេចបានជោគជ័យមួយ’
ហ�ើយប្រទេសក្នុងតំបន់បានធ្លា ក់ចូលក្នុងក្របខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសេរ ីអាស៊ា ន និងចិន (ACFTA)។271
ផ្តោ តសំខាន់ល�ើប្រទេសឡាវ ថៃ និងកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមពី ADB ទៅល�ើគម្រោង GMS ដ�ើម្បី’
ធ្វើឲ្យគម្រោងកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង’។272 ក្នុងបរ ិបទនេះ ប្រទេសចិនកំពុងបង្ហូរដ�ើមធុនទៅក្នុងអនុតំបន់ដ�ើម្បី
’ធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងគំហុក’ ដោយរូមបញ្ចូលតំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងតំបន់
ឧស្សាហកម្ម។273 ដ�ើម្បីបង្កើនដ�ើមទុនដែលមានសម្រាប់ការកសាងរោងចក្រ និងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម
មានការបន្ថែមនូវកម្ចីចំនួន ១,៥ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិក និងឥណទានរហូតដល់ ១០ ពាន់លានដុល្លា រទ�ៀត
សម្រាប់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅកិច្ចប្រជុំ LMC ក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦។274

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម

PPSEZ និង SEZ Dawei មានទីតាំងល�ើច្រកសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងនៃ GMSECP ខណៈពេលដែល SSEZ
គឺស្ថិតល�ើច្រកឆ្នេរខាងត្បូង GMS ដែលភ្ជា ប់ជាមួយនឹងឆ្នេរខាងក�ើតដែលមានឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់របស់
ប្រទេសថៃ និងចូលរួមជាមួយនឹងច្រកសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងនៃទីក្រុងបាងកក។ PPSEZ និង SEZ មានទីតាំង
ល�ើច្រកសេដ្ឋកិច្ចកណ្តាលផងដែរដែលភ្ជា ប់ទៅភាគខាងជ�ើងទៅខេត្តគួនមីងប្រទេសចិន។ SEZ Kyaukphyu
មានទីតាំងល�ើច្រកសេដ្ឋកិច្ច BCIM របស់ប្រទេសចិន។ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍដ�ើម្បីស៊ីជម្រៅ
នូវការផ្សារភ្ជា ប់អន្តរតំបន់ និងកាត់បន្ថយនូវថ្លៃធ្វើដំណ�ើរ។ នៅក្រោមឆ័ត្រនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
សេរ ីពិភពលោកតំបន់ និងទ្វេភាគីនេះបានសម្រួលដល់អ្វីដែល Baldwin បានហៅថាជា ’ការបំបែកខ្សែ
សង្វាក់ផលិតល�ើកទីពីរ។ BCIM’275 ការបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មល�ើកដំបូង និងការប្រើប្រាស់ដែលការ
ធ្លា ក់ចុះថ្លៃចំណាយការដឹកជញ្ជូនបានអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រមានទីតាំងនៅឆ្ងាយពីអតិថិជន អនុញ្ញាតឲ្យ
ជាឧទាហរណ៍ សម្លៀកបំពាក់ដែលបានស្លៀកពាក់ដោយអតិថិជននៅអឺរប
៉ុ ត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសថៃ។
‘ការបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម’ ល�ើកទីពីរគឺដំណ�ើរនៃការផលិតតែម្តង ដែលការធ្លា ក់ចុះការចំណាយក្នុងការ
ទំនាក់ទំនង និងការសម្របសម្រួលមានន័យថាមិនចាំបាច់បំពេញដំណាក់កាលភាគច្រើនក្នុងពេលវេលា
ឬទីកន្លែងជិតៗគ្នានោះទេ។276 ពេលខ្លះនេះត្រូវបានហៅថាជាការបំបែកដែលធ្វើការបែងចែកខ្សែសង្វាក់តម្លៃ
បន្ថែមនិងផ្លាស់បតូរទី
្ តាំងផលិតកម្ម ការបំបែកនេះណែនាំនូវការប្រកួតប្រជែងសាកលលោកដ�ើម្បីទម្លាក់តម្លៃ
នៃការផលិតដូចជាកម្លាំងពលកម្ម ដោយសាររោងចក្រអាចប្តូរផ្នែកដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើននៃ
ផលិតកម្មរបស់ខលួនទៅកាន់
្
ប្រទេសដែលមានប្រាក់ឈនូលទា
្
បជាងដោយមិនប៉ះពាល់ជាចម្បងល�ើដំណ�ើរ
ការផលិតកម្មរបស់ពួកគេ។
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ស្របគ្នា ជាមួយនឹងដំណ�ើរការទាំងនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍ ’រោងចក្រអាស៊ី’ ដោយសំដៅល�ើកំណ�ើនឆាប់រហ័ស
នៃទ្វីបអាស៊ីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្មន្តសាលសកលលោកគួបផ្សំគ្នា ជាមួយនឹងការបំបែក និងភាពក្នុង
តំបន់នៃផលិតកម្ម និងបណ្តា ញចែកចាយទូទៅទ្វីប និងកន្លែងផ្សេងទ�ៀត។277 ប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គត្រូវបាន
ល�ើកទឹកចិត្តកនុងការធ្វើ
្
ឲ្យទីផ្សាររបស់ខលួនសេរ
្
ី និងផ្តល់នូវការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តដល់វ ិនិយោគទុនបរទេសដ�ើម្បីធ្វើ
សមាហរណកម្មបន្ថែមទ�ៀតក្នុងបណ្តា ញទាំងនេះសកលលោក និងក្នុងតំបន់។ ត្រង់ចំនុចនេះរដ្ឋា ភិបាលជា
ច្រើនបានបង្កើតនូវទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋា ភិបាលដែលមានភារកិច្ចកនុងការទាក់
្
ទាញវ ិនិយោគទុនបរទេសដូច
ជាគណៈកម្មាការវ ិនិយោគរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ជាការដោះដូរ
អ្នកវ ិនិយោគទុនបរទេសត្រូវបានផ្តល់នូវបុព្វសិទ្ធិ និងការការពារពិសេសតាមច្បាប់វ ិនិយោគទុនបរទេសនៃ
ប្រទេសទាំងនេះដោយរួមមានការសម្រាកពន្ធ និងការធានាចំពោះជាតិតូបនីយកម្មនៃការវ ិនិយោគ។ ស្ថាប័ន
ហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិជារ�ឿយៗជួយដល់ LDCs ក្នុងការសរសេរច្បាប់ទាំងនេះ៖
ជាឧទាហរណ៍សាជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអន្តរជាតិរបស់ធនាគារពិភពលោកបានជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការព្រាង
ច្បាប់វ ិនិយោគទុនបរទេស។278 នៅពេលត្រូវបានបង្កើតទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋា ភិបាលទាំងនេះស្ថិតក្រោមសំពាធក្នុង
ការឆ្លើយតបនឹងគោលដៅវ ិនិយោគ និងគម្រោងមហិមាដូចជា SEZs គឺមានភាពងាយស្រួលដ�ើម្បីគ្រប់តាម
គោលដៅកំណត់។279 គួបផ្សំជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តជាចម្បងចំពោះកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច នេះត្រូវបានកំណត់ថា
ជាការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តមួយសម្រាប់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាត SEZs ទោះបីជាត្រូវចំណាយច្រើន និងឧបសគ្គ
ក៏ដោយ។
រដ្ឋា ភិបាលមានបំណងរបង្ហាញថាGDP មានកំណ�ើនបានកម្រិតណា។ ពួកគេចង់និយាយថា [នាពេលអនាគត]
ពីឆ្នាំ២០១៥-២០២០ គឹមានការក�ើនឡ�ើងចំនួន៦ភាគរយ។280

ហេតុផលមួយ [សម្រាប់ការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកវ ិនិយោគ] គឺថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានបំណងបង្កើនវ ិនិយោគទុនបរទេសក្នុង
ប្រទេសរបស់ខលួន។
្
អគ្គនាយកនៃរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុន DICA ស្ថិតក្រោមសំពាធដោយសារមានកូតាជាក់លាក់ដែលពួក
គេត្រូវបំពេញសម្រាប់វ ិនិយោគទុនបរទេសក្នុងប្រទេស។ កិច្ចការរបស់ពួកគេគឺត្រូវទាក់ទាញ FDI ដោយធ្វើការ

សម្រាលបន្ទុក និងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេស។ ជាទូទៅ ច្បាប់មានចន្លោះប្រហោងចំពោះការការ
ពារជាច្រើនចំពោះសិទ្ធិប្រជាជននៅក្នុងប្រទេស។ ហ�ើយវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការគេចវេសពន្ធច្រើនផងដែរ។281
រដ្ឋា ភិបាលចង់បង្ហាញពីកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចដោយតួរលេខ ហ�ើយភាគីពាក់ព័ន្ធចម្បងៗប្រើប្រាស់នូវតួរលេខនេះ។ ក្នុង
នាមជារដ្ឋា ភិបាលមួយពួកគេត្រូវតែបង្ហាញដល់ប្រជាជនថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងក�ើនឡ�ើង ហ�ើយ SEZ គឺជាមធ្យោបាយ
ងាយស្រួលមួយក្នុងការបង្ហាញនូវកំណ�ើន។ ប៉ុន្តែការឈឺចាប់ និងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមានពីខាងក្រោយ?
មិនមានអ្នកណាឃ�ើញនោះទេ។282

វ ិនិយោគទុកមានន័យជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកមានអំណាច ដែលជាទីភ្នា ក់ងារក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរញ
ុ សេដ្ឋកិច្ច ប្រសិនជាអ្នកមានគម្រោងមហិមា យ៉ា ងណាមិញអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នករួម

បញ្ចូលទៅក្នុងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តែយ�ើងបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងទស្សនៈនេះយូរមកហ�ើយ គម្រោងមហិមាបម្រើ
តែមនុស្សមួយក្រុមតួចប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមហ៊ុនធំៗ និងក្រុមហ៊ុនសំណង់។283

ការលក់ដី និងកម្លាំងពលកម្មទៅមូលធនបរទេស

លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធលី្ និងកម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃទាបគឺជាការទាក់ទាញចម្បងពីរចំពោះវ ិនិ
យោគទុនបរទេសក្នុងប្រទេសតំបន់មេគង្គដែលជាចម្បងត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងបណ្តា ញផលិត
កម្មតំបន់តាមរយៈការប្រកួតប្រជែងកម្លាំងពលកម្មតម្លៃទាបក្នុងការកម្មន្តសាលដែលជំនួសការនាំចូល និង
ជំរញ
ុ ការនាំចេញ។ ក្រោយពីវ ិបត្តិហិរញ្ញ វត្ថុសកលលោកក្នុងឆ្នាំ២០០៧ - ២០០៨ សារៈសំខាន់នៃធនធាន
ទាំងពីរបានក�ើនឡ�ើងជាថ្មីម្តងទ�ៀត។ ដោយសារតែអ្នកវ ិនិយោគបាត់បង់ទំនុកចិត្តល�ើផលិតផលហិរញ្ញ វត្ថុ
ដូចជាទ្រព្យប្រែក្លា យ និងទ្រព្យសម្បត្តិផលិតភាពដូចជាដីធលី្ កម្លាំងពលកម្ម និងធនធានដែលចាំបាច់កនុងការ
្
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

ផលិតចំណីអាហារក្លា យទៅជាមានការទាក់ទាញខ្លា ំង។284 ការវ ិនិយោគល�ើហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធក៏បាន
ក្លា យជាការផ្តោ តចំណាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេសពីប្រទេសជប៉ុន និងចិន ហ�ើយសេដ្ឋកិច្ចចិន និងអាស៊ា ន
ត្រូវបានអួតសរស�ើរថានឹងក្លា យជាក្បាលម៉ា ស៊ីនថ្មីសម្រាប់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយទទួលខុស
ត្រូវក្នុងការរ ំដោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីវ ិបត្តិ។285 ប្រឆាំងនឹងវាំងនននេះ SEZs បានក្លា យជាប្រធាន
បទចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីម្តងទ�ៀតពីសំណាក់ប្រទេសចិន និងជប៉ុនដែលជាឧបករណ៍គោល
នយោបាយទាក់ទាញក្នុងការសម្របសម្រួលដល់ការផ្ទេរនូវមូលធនដែលប្រមូលផតុំ្ និងបង្វែរដោយផ្ទាល់
ឆ្ពោះទៅកាន់រោងចក្រផលិតក្នុងតំបន់មេគង្គ។ អ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មកម្ពុជាមួយរូបក៏បានឆ្លើយតប
ផងដែរថា SEZs ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ក្នុងការពង្វាងច្បាប់ជាតិដែលហាមឃាត់ការលក់ដីដល់
ជនមិនមែនសញ្
ជា តិដោយធ្វើការអះអាងថា៖ ’គំនិត SEZ លេចចេញជារូបរាងជាយន្តការមួយក្នុងការ
លក់ដីដល់ជនបរទេស។’286
SEZ Dawei និង Kyaukphyu គឺជាឧទាហរណ៍ច្បាស់នៃប្រទេសថៃ និងចិនដែលត្រួសត្រាយផ្លូវដ�ើម្បីមានការ
គ្រប់គ្រងល�ើដីដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្រ្តដល់ពួកគេ។287 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា SEZs ក៏ត្រូវបានប្រើ
ប្រាស់ដ�ើម្បីក្តោ បយក និងគ្រប់គ្រងល�ើកម្លាំងពលកម្មផលិតផងដែរ ហ�ើយមានសារៈសំខាន់ចំពោះផលិតកម្ម
ការនាំចេញពី SEZs កម្ពុជាបានក�ើនឡ�ើងចំនួន ៨០ ភាគរយរវាងឆ្នាំ២០១៤ និង២០១៥។288
អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយរូបពី CSO ដែលធ្វើការព្រមានថា៖:
និន្នា ការគឺធ្វើការផ្លាស់បតូររោងចក្រទាំ
្
ងអស់ទៅក្នុង SEZ។ មិនយូរមិនឆាប់ ពួកគេនឹងធ្វើដូចនេះ។ ពួកគេនឹងបំបាត់
រាល់រោងចក្រដែលនៅបណ្តោ យផ្លូវេងស្រេងទាំងអស់។ ពួកគេនិយាយថាដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការកកស្ទះចរាចរ។ល។
ប៉ុន្តែមានរ�ឿងរ៉ា វពីរយ៉ា ងដែលយ�ើងត្រូវធ្វើការពិចារណា។ មួយគឺថាមានពាក្យចចាមអារ៉ា មថាSEZs ត្រូវបានគ្រប់
គ្រងដោយ PM និងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងនោះ។ ទីពីរ ពួកគេម�ើលឃ�ើញនូវសក្តា នុពល

ក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនាការងារដោយសារតែសហជីពមិនអាចចូលទៅទាក់ទងសមាជិកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
បានងាយស្រួលនោះទេ។ នៅចំពោះមុខសាធារណជនពួកគេនិយាយថាពួកគេចង់ការពារធុរកិច្ច និងអ្នកវ ិនិយោគ
រប�ៀបវារៈដែលមិនបាននិយាយគឺដ�ើម្បីធ្វើឲ្យចុះទន់ខ្សោយនូវចលនាសហជីព។ ពួកគេនឹងផ្តូរទីតាំងរោងចក្រ

ប្រភេទទី១ទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមិនយូរមិនឆាប់នោះទេ ហ�ើយរោងចក្រជាប់កិច្ចសន្យាបន្តនឹងប្តូរទីតាំងទៅតាម
បណ្តាខេត្ត។289

ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រាក់ឈនូលទា
្
បបំផុតនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប�ើប្រៀបធ�ៀបជា
មួយនឹងប្រទេសនេប៉ា ល ស្រីលង្កា បង់ក្លាដែស និងប៉ា គីស្ថាន។ ខណៈពេលដែលការតម្លើងប្រាក់ឈនូល
្ អប្បរ
មាត្រូវបានអនុវត្តកនុងឆ្
្
នា ំ២០១៣ ២០១៤ និង២០១៥។ ការឆ្លើយតបពីឧស្សាហកម្មគឺត្រូវតែធ្វើការបង្កើន
ផលិតភាពរួមមានទាំងម៉ោ ងការងារយូរ កិច្ចសន្យាដែលមានពេលវេលាខ្លី និងមានការងារបន្ថែមម៉ោ ងដែល
ចាប់បង្ខំផងដែរ។290 ការរ ឹតត្បិតតាមអង្គហេតុជាក់ស្តែងល�ើសិទ្ធិកនុងការមានសេរ
្
ីភាពសមាគមន៍ដែលត្រូវ
បានការពារតាមច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ និងការចរចាររួមក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានក្តោ បយកកម្មករ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងតំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ហ�ើយអាចបំបែកពួកគេពីចលនាពលកម្ម និងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយ
នូវអត់ធន់កនុងការប្រឆាំ
្
ងនឹងការ អនុវត្តដូចជាការងារបន្ថែមម៉ោ ងដោយបង្ខំកូតា និងការបដិសេធការ
សម្រាកមាតុភាព ជំរញ
ុ ឲ្យមានការក�ើនឡ�ើងនូវផលិតភាពបន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីច្របាច់យកពីកម្លាំងពលកម្ម
របស់ពួកគេ។

ត�ើអ្នកណាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពី SEZs
ឧស្សាហនីយកម្ម ការបង្កើតការងារ និងការពង្រីកមូលធន

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងឧស្សាហនីយកម្មនៃប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គត្រូវបានបញ្
ជា ក់ហេតុផលជាទូទៅ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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ដោយស្ថាប័នពហុភាគី និងអ្នកវ ិនិយោគបរទេសថាជាកាតាលីករជំរញ
ុ ការបង្កើតការងារ និងការកាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្រ។ ទីប្រឹក្សាជនជាតិជប៉ុនមួយរូបបានមានមតិថា៖ ’ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាកសិករហ�ើយមិន
មែនមានការងារទាំងអស់នោះទេ។ មិនមានការងារមានន័យថាគ្មា នប្រាក់ចំណូលនេះជាបញ្
ហា ។ រដ្ឋា ភិបាល
ជប៉ុនជំរញ
ុ ដល់អ្នកវ ិនិយោគក្នុងការផ្លាស់បតូរពី
្ កសិកម្មទៅជាឧស្សាហកម្ម។’291 ស្រដ�ៀងគ្នានេះផង
ដែរគេហទំព័រ SEZ បានបញ្
ជា ក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលបណតុះ
្ បណ្តាលរបស់ខលួនត្រូ
្
វបានបង្កើតឡ�ើង៖ ’ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
292
កសិករកម្ពុជាឈានក្លា យជាកម្មករឧស្សាហកម្មទំន�ើប។’ ប៉ុន្តែបញ្
ហា ក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលដែលការងារ
ថ្មីមិននាំមកនូវការងារសមរម្យ ហ�ើយប្រាក់ឈនូល
្ សម្រាប់រស់នៅមិនគ្រប់គ្រាន់កនុងការគាំ
្
ទ្រដល់តម្រូវការ
មូលដ្ឋា នរបស់កម្មករ។293 ដូចដែលអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ពី CSO ម្នាក់បានប្រាប់យ�ើងថា៖ “ប្រជាជននៅជន
បទមិនមែនក្រនោះទេ៖ គាត់មានដី ពួកគាត់មានគោក្របី ពួកគាត់មានផ្ទះសម្បែង។ បញ្
ហា គឺថានៅពេលដែល
ពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យ ធ្វើការផ្លាស់បតូរទ្រព្យសម្បត្
្
តិ”មិនមែនជាប្រាក់កាស’’ ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិ ”ដែលជាប្រាក់
កាស”។ ការនាំពួកគេចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់កាសគឺផ្លាស់បតូរពួ
្ កគាត់ចេញពីការចម្អែតក្រពះ និងការទ្រទ្រង់
ជីវភាពដោយខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្លា ក់ខលួនចូ
្
លក្នុងបំណុល។’294 ការប្រែក្លា យតំបន់ពីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់
ចម្អែតក្រពះ និងកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មបានរ ំដោះប្រជាជនជាច្រើនពីភាពក្រីក្រ ប៉ុន្តែនាំមក
ជាមួយនូវការកេងប្រវ ័ញ្ច និងអសមភាពផងដែរ។ ដូចដែលបានគូសបញ្
ជា ក់កនុងការសិ
្
ក្សាពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
តាមព្រំដែនក្នុង GMS ដោយបណ្តា ញទេសន្តប្រវេសន៍មេគង្គ ជារ�ឿយៗមានការប្រឈមចំពោះអតី
តអ្នកបម្រើការងារក្នុងវ ិស័យកសិកម្មកនុងការស្វែងរកការងារក្
្
នុងទីផ្សារការងារឧស្សាហកម្មដែលមិនមានអ្វីថ្មី
ហ�ើយពួកគាត់ភាគច្រើន៖ ’ពុះពារនៅល�ើខ្សែបន្ទា ត់នៃការប្រែក្លា យមូលធននិយមក្នុងអនុតំបន់មានការ
ត្រដរក្នុងការរក្សាការងារដែលមានគ្រោះថ្នា ក់កនុងសេដ្ឋ
្
កិច្ចមិនរ�ៀបរយដែលកំពុងតែមានការក�ើនឡ�ើង។’,295

ទោះបីជា SEZs បង្កើតការងារ ការអភិវឌ្ឍរបស់ SEZs ទូទាំងតំបន់មេគង្គត្រូវបាននាំមកនូវការបិទយកដី
ដោយផលប្រយោជន៍រដ្ឋ និងឯកជនធ្វើឲ្យមានការជម្លៀស និងផ្លាស់បតូរពី
្ ការងារផ្ទាល់ខលួនទៅជាការងារស៊
្
ី
ឈ្នួលឲ្យគេចំពោះប្រជាជននៅជនបទ។ តួនាទីរបស់ SEZs គឺជាទម្រង់មួយនៃការប្រមូលផតុំដូ
្ ចតាំងពីសម័យ
កាលមុន ហ�ើយការប្រមូលផតុំដោ
្
យធ្វើយឲ្យមានការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារបានគ្រប់
ជ្រុងជ្រោយ ជាពិសេសក្នុងករណីនៃប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងករណីនៃតំបន់មេគង្គ។296 ការប្រមូលផតុំ្
តាំងពីសម័យកាលមុនសំដៅល�ើការផលិតជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃលក្ខខណ្ឌមូលធននិយមដែលមធ្យោបាយ
នៃការចម្អែតក្រពះ និងផលិតកម្មត្រូវបានប្រែក្លា យទៅជាអ្នកផលិតមូលធន ហ�ើយអ្នកផលិតឆាប់រហ័ស
ត្រូវបានប្រែក្លា យទៅជាកម្មករទទួលប្រាក់កម្រៃការប្រមូលផតុំដែលធ្វ
្
ើឲ្យមានការបាត់កម្មសិទ្ធិរម
ួ មានការ
បង្កើតឡ�ើងវ ិញនូវលក្ខខណ្ឌនៃការពង្រីកមូលធន។297 ចំពោះHarvey និងអ្នកផ្សេងទ�ៀតការប្រមូលផតុំដោ
្ យធ្វើ
ឲ្យមានការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិគឺជាកត្តា ជំរញ
ុ ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលជាលក្ខណៈពិសេសកំពុងតែមាន
ដំណ�ើរការ និងមានភាពលេចធ្លោ នៃការផលិតឡ�ើងវ ិញនៃអ្នកមូលធននិយម និងទំនាក់ទំនងសង្គមអាណា
និគម។298 នៅ Dawei ដែលអ្នកវ ិនិយោគត្រូវបានផ្តល់នូវ ’ប្រភពកម្លាំងពលកម្មថ្មី’។ ប្រជាជនមូលដ្ឋា នបាន
បាត់បង់កម្មសិទ្ធិល�ើដីជាទំន�ៀមទំលាប់ និងស្តង់ដារជីវភាពប្រពៃណីរបស់ពួកគេ។299 គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះ
ប្រជាជនជនជាតិដ�ើមភាពតិចដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀស និងតាំងទីលំនៅឡ�ើងវ ិញនៅក្នុងតំបន់
Dawei ដំណ�ើរការនៃការពង្រីកមូលធនក៏មានការបំផលិច
្ បំផ្លាញនូវទំនាក់ទំនងប្រពៃណីសង្គមផងដែរ ដែលជា
ទូទៅពឹងផ្អែកល�ើគោលការណ៍នៃការស្មើភាពគ្នា និងទំនាក់ទំនងទៅវ ិញទៅមកជាមួយនឹងបរ ិស្ថាន។300
ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងករណីនៃប្រទេសកម្ពុជា លទ្ធផលនៃការបង្កើត SEZs គឺការបាត់បង់នូវសិទ្ធិសេរ ី
ភាពសមាគម និងការចរចាររួមរបស់កម្មករដែលធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ការកេងប្រវ ័ញ្ចរបស់ពួក
គេដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានតម្លៃបន្ថែមល�ើសកំណត់ដែលត្រូវបានជញ្ជក់ពីកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេតាមរយៈ
ផលិតភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចប្រឆាំងបាន។
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កិច្ចគាំពារសង្គម

បញ្
ហា ចម្បងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់មេគង្គគឺថា
កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រូវបានអមមក
ជាមួយនូវចង្កោ មបន្ថែមនៃគោលនយោ
បាយកិច្ចគាំពារសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនោះ
ទេ ដូចជាកិច្ចគាំពារសង្គម ការបែង
ចែកទ្រព្យសម្បត្តិ និងការប្តេជ្ញាមាំទាំពី
រដ្ឋា ភិបាលក្នុងការធានានូវការងារសម
រម្យ។301 ដូចដែលបានចង្អុលបង្ហាញដោយ
Polanyi អន្តរកាលទៅជាសង្គមទីផ្សារគឺមា
នការបំផលិច
្ បំផ្លាញយ៉ា ងខ្លា ំងដល់ជីវ ិតតាម

ប្រពៃណី។302 នៅពលដែលស្តង់ដារ
ជីវភាពប្រពៃណីរបស់ពួកគេត្រូវបានខូច
ខាត ឬ បំផ្លាញប្រជាជនមូលដ្ឋា នដែល
ត្រូវបានប៉ះពាល់ SEZs ជារ�ឿយៗត្រូវ
បានបង្ខំឲ្យបញ្រ្ជៀបចូលក្នុងសង្គម
ទីផ្សារដោយមិនមានកិច្ចគាំពារសង្គមណា
មួយដែលត្រូវបានបង្កើតក្នុងសង្គម
អភិវឌ្ឍន៍នោះទេ ហ�ើយក្នុងករណីខ្លះ
រូបភាពទី២៦៖ ការរួមចំនែកពីខាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចំពោះកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ដូចជា ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្រ្កា ប
(ADB)
ដោយអំព�ើហិង្សាដោយរដ្ឋា ភិបាលរបស់
ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេគ�ៀងគរក្នុងការទាមទារការប្រព្រឹត្តដែលមានភាពយុតតិធ
្ ម៌ជាងមុន។ កំណ�ើន GDP
របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងចំណោម GDP ខ្ពស់បំផុតល�ើពិភពលោករវាងឆ្នាំ២០១១ និង២០១៥ ដែលរោង
ចក្រឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងដេរស្បែកជ�ើងបានរួមចំណែករហូតដល់ទៅ ៤៥,៥ ភាគរយ។303 យ៉ា ងណា
មិញ ប្រាក់ឈនូលន
្ ៅតែទាបជាងប្រាក់ឈនូលដ�
្
ើម្បីរស់នៅ ហ�ើយយោងតាម ILO ដោយសារតែអវត្តមាននៃកិច្ច
គាំពារសង្គម ប្រជាជនក្រីក្រកម្ពុជាជាច្រើនមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការអត់មានការងារធ្វើរយៈពេលវែងនោះទេ នាំ
ឲ្យមានការក�ើនឡ�ើងក្នុងការចូលរួមក្នុងការងារដែលអសុវត្ថិភាព និងមានភាពងាយរងគ្រោះ។304 ទោះបីជា
មានកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល�ឿនក៏ដោយ ការចំណាយសាធារណៈល�ើសុខភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គឺត្រឹមតែ ១,៣ ភាគរយនៃ GDP ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមទាបបំផុតមួយល�ើពិភពលោក។305
ស្រដ�ៀងគ្នានេះផងដែរ ត្រឹមតែ ២,៦ ភាគរយនៃ GDP ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចំណាយល�ើវ ិស័យអប់រ ំក្នុងឆ្នាំ
២០១០ ដែលទាបជាងប្រទេសល�ើសកលលោក និងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលមានជា
មធ្យម ៤,៥ ភាគរយ និង៣,៩ ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំនោះ។306

ការវ ិនិយោគ និងអសមភាពក្នុងតំបន់មេគង្គ

តំបន់មេគង្គគឺជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍល�ឿនបំផុតមួយល�ើពិភពលោករយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយ
នេះ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃកម្មវ ិធី GMS ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ និង២០១៤ អត្រាកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំ
ឆ្នាំដែលត្រូវបានវាស់វែងដោយ GDP ក្នុងប្រជាជនម្នាក់កនុងចំ
្
ណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ជាមធ្យម ៧,៥
ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយនឹងការនាំចេញក�ើនឡ�ើងដល់ ១២,៣ ភាគរយប្រចាំឆ្នាំ។307 GDP ក្នុងកម្រិតសមា
មាត្រអំណាចក្នុងការទិញ មានការក�ើនឡ�ើងថេរក្នុងអំឡុងពេលនេះផងដែរ។ យ៉ា ងណាមិញ ស្ថិតិនេះមិន
បង្ហាញពីថាត�ើកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបែងចែកយ៉ា ងដូចម្តេចនោះទេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអសមភាពបាន
ក្លា យជាបញ្
ហា មួយនៃកង្វល់ចម្បងទូទាំងសកលលោកកាលពីប៉ុន្មា នឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ យោងទៅតាម Oxfam
ទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រីក្របំផុតចំនួនពាក់កណ្តាលនៃប្រជាជនសកលលោកបានធ្លា ក់ចុះចំនួនមួយពាន់ពាន់លាន
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ដុល្លា រចាប់តាំអពីឆ្នាំ ២០១០មក (ដក៣៨ ភាគរយ) ខណៈពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានបំផុត៦២ភាគរយ
បានក�ើនឡ�ើងជាងពាក់កណ្តាលមួយពាន់ពាន់លានដុល្លា រក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ។308 ប្រាក់ចំណូលត្រូវ
បានបែងចែករវាងប្រាក់ចំណូលកម្លាំងពលកម្ម និងប្រាក់ចំណូលមូលធន។ ប្រាក់ចំណូល កម្លាំងពលកម្មត្រូវ
បានស្វែងរកដោយកម្មករក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់ឈនូល
្ ប្រាក់ខែ និងផលប្រយោជន៍។ ប្រាក់ចំណូលមូលធន
គឺបានពីផលចំណេញ ការប្រាក់ និងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានសន្សំទុក។ មធ្យោបាយគន្លឹះមួយ
ក្នុងចំណោមមធ្យោបាយគន្លឹះផ្សេងៗដែលមូលធន និងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានប្រមូលផតុំន្ ៅកំពូលនៃការក�ើន
ឡ�ើងប្រាក់ចំណូលចំពោះមូលធនជាជាងកម្លាំងពលកម្មជាមួយនឹងការបែងចែកប្រាក់ ចំណូលទៅកម្លាំងពល
កម្មមានការធ្លា ក់ចុះក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវ ិញពិភពលោក។309 គោលនយោបាយវ ិនិយោគក្នុងតំបន់បាន
គ្រប់ដណ្តប់រប�ៀបវារៈការអភិវឌ្ឍន៍ចាប់តាំងពីទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៨០ ដូចជាសេរ ីភាពហិរញ្ញ វត្ថុ ប្រព័ន្ធយក
ពន្ធអវឌ្ឍនៈ ឯកជនភាវូបនីយកម្មកនុងបរ
្
ិបទនៃបទប្បញ្ញ តតិដែល
្
ទន់ខ្សោយ និងគោលនយោបាយទីផ្សារ
ការងារដែលនាំមកនូវទម្រង់មិនទ�ៀងទាត់នៃការងារបានបង្កើននូវវ ិសមភាពក្នុងតំបន់យោងទៅតាម
គណៈកម្មាការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ អាស៊ីនិងប៉ា ស៊ីហ្វិក (UNESCAP)។
ទោះបីជាត្រូវបានរចនាដ�ើម្បីបង្កើត ’ការប្រកួតប្រជែងដ�ើម្បីប្រសិទ្ធិភាព ’តាមរយៈការជំរញ
ុ ល�ើកទឹកចិត្ត
ទីផ្សារ UNESCAP ពន្យល់ថា៖ ’ជាការពិត គោលនយោបាយទាំងនេះស្ថិតក្នុងបរ ិបទជាក់លាក់មួយចំនួនបាន
បង្កើត ”ការប្រកួតប្រជែងដល់បាត”’។310 វ ិសមភាពនេះនាំមកនូវការបំផ្លាញ សង្គតិភាពសង្គម និងស្ថេរភាព
សង្គមដោយសារតែការប្រឈមនៃ ”អន្ទា ក់វ ិសមភាព” បង្កើននូវការផាត់ចេញនៅក្នុងសង្គម និងបង្កើតក្រុម
”នៅបាតក្រោមមួយពាន់លាននាក់” ដែលមិនត្រូវបានគេអ�ើព�ើនៅពេលដែលប្រទេសទទួលផលប្រយោជន៍
ពីសមាហរណកម្មសកលលោក និងតំបន់។311 យោងទៅតាមរបាយការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ឆ្នាំ២០១៥ មានបុគ្គលចំនួន ៤,៧ លាននាក់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រាក់ច្រើនជាងមួយលានដុល្លា រ
អាមេរ ិកជាទ្រព្យហិរញ្ញ វត្ថុ។ បូកបញ្ចូលគ្នា បុគ្គលទាំងនេះ កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន ១៥,៨ ពាន់ពាន់លាន
ដុល្លា រអាមេរ ិក។ ចំនួនបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុត(HNWIs)នៅក្នុងប្រទេសចិន និងថៃបាន
ក�ើនឡ�ើងក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ត្រឹម១៧,៥ ភាគរយ និង ១៣ ភាគរយដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកកេបានក�ើន
ដល់ ១៩,៣ ភាគរយ និង១៤,៩ ភាគរយ។

ការក្តោ បយករដ្ឋ

វ ិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការបង្កប់ន័យនយោបាយដោយរួមមានការក្តោ បយករដ្ឋ។ ដូចដែល Oxfam និងអ្នក
ផ្សេងទ�ៀតបានបង្ហាញថាទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយគួរតែញែកដាច់ពីគ្នា តែ
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វ ិស័យទាំងពីរនេះមានការផ្សារភ្ជា ប់គ្នាដែលទំនាក់ទំនងរវាងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ និងវ ិសមភាព
បង្កើតវដ្តវ ិសមភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការរ�ៀបចំស្ថាប័នដែលត្រូវបានបង្កើតដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។312
យោងទៅតាម Oxfam៖
ទ្រព្យសម្បត្តិមានសក្តា នុពលក្នុងការក្តោ បយកការធ្វើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល និងកែប្រែបទប្បញ្ញ តតិដ�
្ ើម្បី
ផ្តល់ការផ្គាប់ចិត្តដល់អ្នកមានដែលជារ�ឿយៗប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងទ�ៀត។ លទ្ធផលនៃសឹករ ិចរ ឹលនៃអភិបាលកិច្ច

ប្រជាធិបតេយ្យ ការធ្លា ក់ចុះនូវសង្គតភាពសង្គម និងកាត់បន្ថយនូវឱកាសស្មើគ្នា សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រប
ូ ។ កាលពីមុន
ភាពល�ើសលប់មួយចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយអំណាចនៃកម្មករក្នុងសហជីព ហ�ើយឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេល�ើ

ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្តែការធ្លា ក់ចុះទូទាំងសកលលោកនៃការចងក្រងសហជីពបានធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់អំណាចនេះ
ហ�ើយការធ្លា ក់ចុះនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការក�ើនឡ�ើងនូវវ ិសមភាព។313

កាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទ�ៀតនោះ បន្ថែមពីល�ើការក�ើនឡ�ើងផលប្រយោជន៍របស់ធុរកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ និង
ការកាត់បន្ថយសុខមាលភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈកម្មវ ិធីសម្របសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគោល
នយោបាយជំរ�ឿនវ៉ា ស៊ីតោនដូចជាឯកជនភាវូបនីយកម្ម បដិប្បញ្ញ តតិ្ និងចលនាមូលធនដោយសេរ ីបាន
ឈានទៅដល់ ’ការផ្ទុះឡ�ើងនូវអំព�ើពុករលួយ’ ក្នុងពិភពលោកទិសខាងត្បូងដែលត្រូវបានសាយភាយ
ត្រលប់ទៅពិភពលោកខាងជ�ើងវ ិញ។314 អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ចំពោះការសិក្សានេះបានចោទប្រកាន់
ដោយគ្មា នភ័សតុតាង
្
និងសំណ�ើរយ៉ា ងច្រើនល�ើសលប់ល�ើការឃុបឃិត និងអំព�ើពុករលួយរវាងភ្នា ក់ងារ
ឯកជន និងសាធារណៈដែលមានផលប្រយោជន៍កនុង
្ SEZs ដោយធ្វើការបញ្
ជា ក់ថាមិនគួរមានការល�ើក
លែងណាមួយចំពោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចឡ�ើយ។ ដែលមួយចំនួនត្រូវបានបញ្
ជា ក់នៅក្នុងផ្នែករ ំលឹកទ្រឹស្តី។315
យោងទៅតាមច្បាប់បរ ិហារកេរ ិ៍ ្ត និងបណតឹ្ ងព្រហ្មទណ្ឌនៃការប�ៀតប�ៀនដោយប្រព័ន្ធតុលាការល�ើអ្នកការពារ
សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃ មីយ៉ាន់ម៉ា និងទូទាំងតំបន់មិនត្រូវបានបញ្
ជា ក់ម្តងទ�ៀតនៅទីនេះនោះទេ។
គ្រប់គ្រាន់កនុងការនិ
្
យាយបានថាឆន្ទៈនយោបាយ និងចលនាមិនទ�ៀងទាត់នៃមូលធនគឺជាកត្តា សំខាន់ និង
មិនត្រូវបានរ�ៀបរាប់ចំនួនពីរដែលនៅពីខាងក្រោយការបង្កើត SEZs ហ�ើយថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបង្កនូវហានិភ័យ
ចម្បងក្នុងការបណ្តោ យឲ្យមានការក្តោ បយក និងការគ្រប់គ្រងល�ើរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដោយអភិជននយោបាយ
និងសេដ្ឋកិច្ច។

រូបភាពទី២៩៖ អត្រាកំណ�ើនប្រជាជន និង
ទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
(Cap Gemini and RBCC Wealth
Management)

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិល�ើផលប្រយោជន៍

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្
ហា នេះ អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ម្នាក់បានដាស់ត�ឿនពួកយ�ើងពីការប្រឈមក្នុងការកំណត់អត្ត
សញ្ញាណម្ចាស់ល�ើផលប្រយោជន៍នៃក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង SEZs ហ�ើយថាមិនមានតម្លាភាពនៅ
ពេលនិយាយថាត�ើលុយបានមកពីណា? និងបានទៅណា? យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global
Witness ឆ្នាំ២០១៤ មួយស្តីពីឧស្សាហកម្មជីកយករ៉ែរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៖
អ្នកនយោបាយពុករលួយទូទាំងពិភពលោកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន និងអាណត្តិព្យាបាលភាពជាមួយនឹងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

លាក់បាំងដ�ើម្បីរ ឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លា រ។ នេះដកហូតប្រាក់កាសពីប្រជា
ពលរដ្ឋសាមញ្ញ ដែលប្រាក់នេះគួរតែត្រូវបានចាយល�ើការអភិវឌ្ឍ និងផ្តល់អំណាចដល់អភិជនដែលមិនមានគណ
នេយ្យភាព ដែលជារ�ឿយៗជួយពួកគេក្នុងការទទួលបាន និងរក្សានូវអំណាចដោយយកឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យ

សិទ្ធិមនុស្ស និងសន្តិភាពមកប្រើ។ បង្ហាញមនុស្សពិតនៅខាងក្រោយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់កនុងការ
្

សម្រេចបាននូវកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលគ្រួសារយោធា និងបក្សពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ
បានទទួលផលប្រយោជន៍អស់រយៈពេលជាយូរអង្វែងមកហ�ើយពីធនធានធម្មជាតិ។316

ការផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនូវឯកសារប៉ា ណាម៉ា (Panama Papers) បានបង្ហាញពីវ ិធីសាស្រ្ត
ដែលអភិជននយោបាយជុំវ ិញពិភពលោកបង្វែរមូលនិធិតាមរយៈអន្តរការ ីហិរញ្ញ វត្ថុ និងអ្នកសម្រប

សម្រួលឯនាយសមុទ្រដោយរួមមានគណនេយ្យករ អ្នកច្បាប់ ធនាគារឯកជនឯនាយសមុទ្រ និងក្រុមហ៊ុន
អាណត្តិព្យាបាលភាព ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែបង្ហាញពីផ្ទៃខាងល�ើ និងដោយមិនផ្ទាល់នូវបញ្
ហា ទាំងមូល
317
ប៉ុណ្ណោះ។ កង្វល់អំពី ’បណ្តា ញមិនផ្លូវការ’ និង ’ការស្វែងចំណេញពីខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម’ ដែលពាក់
ព័ន្ធជាមួយនឹងអភិជនមេខ្យល់របស់ពួកគេ និងអ្នកទិញភាគហ៊ុនពីខាងក្រៅជាមួយនឹងការអនុវត្តដែលមាន
ការរ�ៀបចំបានល្អប្រស�ើរនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃការព្រមព្រៀងពិស្តា រដោយប្រើប្រាស់យន្តការឯនាយសមុទ្រក្នុង
ការបង្វែរដានអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់នៃផលប្រយោជន៍ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងក្នុងការសិក្សានៃផែនការ
OBOR។ 318 យន្តការទាំងនេះសម្រួលដល់ការគេចពន្ធបង់ប្រាក់សំណូក និងគេចវេសការពិន័យ។319
ទាំងនេះនឹងក្លា យទៅជាបញ្
ហា មួយនសារៈសំខាន់ដែលមានការក�ើនឡ�ើងជាមួយនឹងការបង្កើនគម្រោងហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធខ្នា តធំកនុងតំ
្
បន់ និង ’បន្ថែមប្រេងល�ើភ្លើងចំពោះការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជំនួសឲ្យអភិជនដែ
លជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍។’320 យោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ Financial Times មន្រ្តីជនជាតិចិន
ជាលក្ខណៈឯកជនផ្ទាល់រ ំពឹងថានឹងបាត់បង់នូវការវ ិនិយោគរបស់ខលួនចំ
្
នួន៥០ភាគរយដោយសារអំព�ើ
321
ពុករលួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ អង្គការ Global Financial Integrityដែលជាអង្គការ

រូបភាពទី៣០៖
ក្នុងអំឡុងពេលដែលជប៉ុនគាំទ្រ
ASSK, របបយោធាចាស់របស់
ម៉ីយ៉ានម៉ា (ចោរ)
នៅតែជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍ពីជាតិ”។
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយមានមូលដ្ឋា ននៅទីក្រុងវ៉ា ស៊ីនតោន បានធ្វើការប៉ា ន់ប្រមាណថាលំហូរ
ដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មានសរុបចំនួន ១០
ពាន់លានដុល្លា រជាង២០ភាគរយនៃGDP។322 ពួកគេបានធ្វើការប៉ា ន់ប្រមាណថា៤៥ភាគរយ
នៃលំហូរមិនស្របច្បាប់នេះបញ្ចប់ត្រឹមមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញ វត្ថុឯនាយសមុទ្រ។323

ការប្រឈមអភិបាលកិច្ច

ខណៈពេលដែល ’ការក្តោ បយករដ្ឋ’ ជាទូទៅសំដៅល�ើទំនាក់ទំនងរវាងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច និងអំណាចនយោ
បាយដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការរចនាគោលនយោបាយ និងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅកម្រិតថ្នា ក់ជាតិ
ដែលវ ិធានអាចត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ឬកែប្រែដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយកេងប្រវ ័ញ្ច
ល�ើមនុស្សគ្រប់គ្នាផ្សេងទ�ៀតដែលបញ្
ហា នេះក្លា យទៅជាមានភាពស្រួចស្រាលជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចនៃ
SEZs។ ដូចដែលបានគូសបញ្
ជា ក់កនុងសេចក្
្
តីផ្តើម SEZs ជាទូទៅត្រូវបានអមជាមួយដោយរចនាសម្ព័ន្ធអភិ
បាលកិច្ចផ្តាច់មុខដែលជាអាណត្តិរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា អាជ្ញាធរនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់CDC និង CSEZB ព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែ
មួយ (OSSCs) ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា គឺជាទំនួលខុសត្រូវ
របស់ក្រុមប្រឹក្សាមជ្ឈឹម គណៈកម្មាធិការការងារមជ្ឈឹម គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង SEZ និង OSSCs។
នៅក្នុងករណីនៃ Kyaukphyu គណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃ និងផ្តល់ការអនុញ្ញាតល�ើលទ្ធកម្មត្រូវបានផ្តល់

អាណត្តិដោយរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការជ្រើសរ� ើស និងតែងតាំងក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការប្រឹក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់
តំបន់សេដ្ឋកិច្ច។ ការវ ិនិយោគសរុបដែលជាការតម្រូវក្នុងការអនុវត្ត SEZ Kyaukphyu ពេញលេញត្រូវ
បានប៉ា ន់ប្រមាណថាមានចំនួន ៨៩,២ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិក និង៥០-៨០ ពាន់លានដុល្លា រសម្រាប់
Dawei។ មិនមានការប៉ា ន់ប្រមាណចំពោះ SSEZ និង PPSEZ នោះទេ ប៉ុន្តែ SSEZ បានតម្រូវឲ្យមានការ
វ ិនិយោគបឋមចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិក និងថ្លៃចំណាយអនុវត្តសរុបគឺអាចប្រៀបធ�ៀបបានជាមួយ
នឹង Dawei និង Kyaukphyu។ ការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំមានតម្លៃស្មើនឹង២ពាន់លានដុល្លា រ ត្រូវបានរ ំពឹងថា
នឹងត្រូវបានដំណ�ើរការតាមរយៈ SSEZ ត្រឹមឆ្នាំ២០១៥។ នៅពេលដែលចំនួនដ៏ច្រើននៃមូលធនបរទេស
នេះត្រូវបានវ ិនិយោគទៅក្នុង ទីតាំងបិទជិតតួចៗ ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលផ្តាច់មុខ ការប្រឈមនៃ
អភិបាលកិច្ចគឺមិនអាចជ�ៀសវាងបាននោះទេ។ យ៉ា ងណាមិញមតិយោបល់ពីអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍កនុង
្
ប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាបានល�ើកឡ�ើងថាផលប៉ះពាល់អាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍ
តិចជាងដែលកង្វះខាតនូវស្ថាប័នមានសមត្ថភាព និងឯករាជ្យក្នុងការធានានូវតម្លាភាព និងគណនេយ្យ
ភាពក្នុងចំណោមមន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលដែលជារ�ឿយៗត្រូវបានស្វែងរកឃ�ើញច្រើនជាងក្នុងប្រទេសដែល
មានការអភិវឌ្ឍល្អប្រស�ើរជាង។
ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ននៃយន្តការអភិបាលកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា OSSCs ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិត
ក្រោមការត្រួតពិនិត្យខ្លា ំងបំផុត។ មានការជំរញ
ុ ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលបង្កើត OOSCs ដូចនេះក្រុមហ៊ុនក្នុង SEZ អាច
គេចផុតពីនីតិវ ិធីបទប្បញ្ញ តតិដែលមា
្
នស្រាប់ដែលតម្រូវការចំណាយប្រតិបត្តិការខ្ពស់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេ
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបទប្បញ្ញ តតិទា
្ ំងអស់កនុងពេលតែមួ
្
យ។324 ពួកគេក៏បានអួតផងដែរថាជាមធ្យោ
បាយមួយក្នុងការកាត់ផ្តាច់សកម្មភាពចំពោះការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ យ៉ា ងណាមិញដូចដែលបានគូស
បញ្
ជា ក់កនុងផ្នែ
្
កទី១ នេះគឺមិនជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេ។ ភាពមិនប្រក្រតីត្រូវបានបញ្
ជា ក់ពាក់ព័ន្ធនឹង
អាជ្ញាធរ SEZs Kyaukphyu និង Dawei ហ�ើយបុគ្គលដែលមានភាគហ៊ុនធំកនុង
្ PPSEZ និង SSEZ
មានទំនាក់ទំនង ជិតស្និតជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ដូចដែលបានបញ្
ជា ក់កនុងផ្នែ
្
កទី១ និងទី២។
ក៏មានការសំដែងនូវកង្វល់ផងដែរអំពីវ ិធានការដែលត្រូវបានចាត់ដោយថ្នា ក់ដឹកនាំ SEZ ក្នុង SEZ Thilawa,
SEZ ខេត្តសីហនុ និង SEZ ទីក្រុងភ្នំពេញដែលផ្គាប់នូវផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកវ ិនិយោគបរទេសជាងផល
ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ ហ�ើយពេលខ្លះម�ើលរ ំលងកិច្ចគាំពារសង្គម និងបរ ិស្ថាន។ ក្នុងអវត្តមាននៃការមិន
ល�ើកទឹកចិត្តខ្លា ំងក្លា ដូចជាយន្តការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ តាមដាន និងគណនេយ្យភាពរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាល

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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កិច្ច SEZ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃុបឃិតរវាងភ្នា ក់ងារឯកជន និង
សាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធាតុចេញក្នុង SEZs ដែលធ្វើការផ្គាប់ដល់ផលប្រយោជន៍មូលធនបរទេស
ជាជាងផលប្រយោជន៍ជាតិ។
				

ការជំរញ
ុ ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍រវាងមូលធន និងកម្លាំងពលកម្ម

ខណៈពេលដែលកម្មករមួយចំនួន ដែលបានពិភាក្សាជាមួយមានភាពរ ីករាយក្នុងការមានការងារក្នុង SEZs របស់ខលួន
្
ពួកគេបានបញ្
ជា ក់ថានិយោជកមិនអនុលោមតាមច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ។325

អ្នកត្រូវធ្វើការបន្ថែមម៉ោ ង ប្រសិនជាអ្នកមិនធ្វើ ពួកគេនឹងបណ្តេ ញអ្នកចេញមិនខាន។ នេះជាការកេងប្រវ ័ញ្ច។

ប្រសិនជាយ�ើងមានយន្តការក្នុងការតាមដាននិយោជក និងអ្នកវ ិនិយោគ និងដ�ើម្បីបង្ខំពួកគេឲ្យគោរពច្បាប់ការ

ងារ [នោះពិតជាល្អប្រស�ើរ]។ ប្រសិនច្បាប់ចែងថាពីរម៉ោ ងនៃម៉ោ ងបន្ថែម គឺមិនអាចល�ើសពីពីរម៉ោ ងបាននោះទេ។326
ជាការល្អដែល SEZ ត្រូវបានបង្កើតដោយសារតែវាបានស្រូបយកប្រជាជន ហ�ើយផ្តល់ការងារដល់ពួកគេ ប៉ុន្តែក៏មាន
ការកេងប្រវ ័ញ្ចផងដែរ។ យ�ើងត្រូវការការគាំទ្រដ�ើម្បីធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌមានភាពល្អប្រស�ើរខាងក្នុង SEZ។ ខ្ញុំចង់ឲ្យ
រោងចក្រនៅខាងក្នុង SEZ គោរពច្បាប់។327

ចំពោះផ្នែករបស់ពួកគេ អ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មបញ្
ជា ក់ពីសំពាធល�ើប្រាក់ឈនូលគ
្
ឺកំពុងប៉ះពាល់ដល់ភាព
ប្រកួតប្រជែងថ្នា ក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយថាក្រុមហ៊ុននឹងផ្តូរទីតាំងទៅប្រទេសផ្សេងដូចជា
បង់ក្លាដែស ប្រសិនជាផលចំណេញត្រូវបានគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារ ប៉ុន្តែរោងចក្រនៅតែប�ើកទ្វារ
ហ�ើយទិន្នន័យនៃការនាំចេញបន្តក�ើនឡ�ើង។ យោងទៅតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា (GMAC)
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទទួលបាន ”ការក�ើតឡ�ើងដូចអភូតហេតុ” ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩២ មកហ�ើយចំនួននៃ
រោងចក្រដេរស្បែកជ�ើងបានក�ើនឡ�ើងទ្វេរដង ហ�ើយការនាំចេញបានចត្វាគុណក្នុងអំឡុងពេលប្រាំមួយឆ្នាំ
ចុងក្រោយនេះ។328 បន្ថែមល�ើការប្រឆាំងនឹងការល�ើកឡ�ើងរបស់អ្នកតំណាងឧស្សាហកម្ម CSO មួយបាន
បដិសេធនូវមូលដ្ឋា ននេះដោយសារតែវាពឹងផ្អែកល�ើហេតុផលបោកប្រាស់មួយ៖
ការល�ើកឡ�ើងគឺថាមិនអាចផ្តល់លក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ ថាមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់កនុងឧស្សាហកម្ម
្
។ លុយគឺមាន
ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកណ្តា ប់ដៃខុស។ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្រលេកម�ើលល�ើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកមានបំផុតល�ើពិភព
លោក។ ប៊ីល ហ្គេត យ�ើងអាចយល់ពីហេតុផលបាន ប៉ុន្តែហេតុអ្វីម្ចាស់ IndiTex ឬម្ចាស់ H&M មានក្នុងបញ្ជីដែរ?
ប្រសិនជាពួកគេអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចនេះ គួរតែអាចមានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងឧស្សហកម្មកាត់ដេរ។
ម៉ា កល្បីៗទាំងនេះមានលុយច្រើន។ វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម៉ាកល្បីៗដ�ើម្បីធានាថាកម្មករទទួល
បានប្រាក់ឈនូល
្ សមរម្យ។329

ការអភិវឌ្ឍច្រកសេដ្ឋកិច្ច និង SEZs នៅក្នុងតំបន់មេគង្គធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកវ ិនិយោគដែល
ឡុងចុងក្នុងការបំបែកបណ្តា ញផលិតកម្មរបស់ខលួន
្ និងថោកជាងសម្រាប់ពួកគេបង្កើតប្រតិបត្តិការថ្មី ដូចនេះ
សម្រួលទំនាក់ទំនងជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍ឆ្ពោះទៅកាន់កម្លាំងពលកម្មកនុងគោលបំ
្
ណងរក្សាថ្លៃផលិតកម្មឲ្យ
បានក្នុងតំលៃទាប។ CSO មួយបានរាយការណ៍ថា៖
ម្ចាស់រោងចក្រទទួលដំណឹងថាពួកគេអាចទទួលបាន ២,៥ដុល្លា រអាមេរ ិក/ក្នុងមួយឡូ ប៉ុន្តែឆ្នាំបន្ទា ប់អ្នកទិញនិយាយ
ថា៖ ‘’យ�ើងអាចផ្តល់ជូនតែ ២,៤ ដុល្លា រអាមេរ ិក យកក៏អត់ ប�ើអត់អាចចាកចេញបាន។’ ក្នុងរូបភាពម្យ៉ា ង ម្ចាស់រោង

ចក្រកដូចជាកម្មករចឹង។ ជាលក្ខណៈបុគ្គលពួកគេមិនមានអំណាចអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេលេងល្បិចល�ើគ្នាទៅវ ិញទៅ
មក និងមិនហ៊ា ននិយាយចេញនោះទេ។330
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

តាមរយៈការជំរញ
ុ បន្ថែមនូវការបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកដែលកម្លាំងពលកម្មត្រូវបានកេង
ប្រវ ័ញ្ចដល់បាត ហ�ើយតម្លៃត្រូវបានក្តោ បនៅកំពូល ការគាំទ្ររបស់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាងដល់
SEZs និងការផ្សារភ្ជា ប់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធកនុងឈ្មោះជាការបង្កើ
្
តការងារ និងកាត់បន្ថយអំព�ើក្រីក្រគឺការផ្សង
ព្រេងមិនប្រកបដោយភាពវ ័យឆ្លាតប៉ុណ្ណោះ។331

SEZ វាគឺជាទ្រុង
’ការសន្និដ្ឋា នគឺថាអ្នកត្រូវការការងារដូចនេះអ្នកអាចរស់នៅបាន។ ប៉ុន្តែស្តង់ដារជីវភាពនិរន្តន៍ភាពមិនមានន័យថាល
ក់ជីវភាពរបស់ខលួនទៅក្រុ
្
មហ៊ុន ដូចនេះពួកគេអាចកេងប្រវ ័ញ្ចអ្នកបាននោះទេ។ ពួកគេនាំមកនូវហែមប៊ឺហ្គឺរ
ប៉ុន្តែវាគឺជាល្បិចមួយ។ ពួកគេប្រាប់យ�ើងថាយ�ើងអាចទទួលបានលុយ ដូចនេះយ�ើងអាចទិញនេះទិញនោះ។ ប៉ុន្តែ

ក្នុងគោលបំណងទទួលបានការលក្ខខណ្ឌនេះ អ្នកត្រូវតែកាត់បន្ថយពន្ធគយ។ យ�ើងមិនមានអំណាចស្មើគ្នា ក្នុងការ
ចរចារនោះទេ នំប័ង គឺជានំប័ងពុល ដែលយ�ើងបានញ៉ាំ វាចាប់តាំងពីដ�ើមទសវត្សឆ្នាំ ២០០០ មកម្លេះ ដែលធ្វើឲ្យ
យ�ើងឈឺ។ យ�ើងត្រូវបានគេបំពុល៖ យ�ើងកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងជម្ងឺប្រាក់ឈនូលទា
្
ប ជម្ងឺគ្មា នកិច្ចគាំពារសង្គម

ជម្ងឺគ្មា នសេរ ីភាពក្នុងការជួបប្រជុំ។ ពួកយ�ើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាលក្ខខណ្ឌនេះនឹងល្អប្រស�ើរជាងនេះ។ យ�ើងធ្លា ប់
ធ្វើដំណ�ើរដោយសេរ ី ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយ�ើងនៅក្នងទ្រុងមួយ។ SEZ វាគឺជាទ្រុងមួយ។ អ្នកកំពុងតែផ្លាស់បតូរពី
្

សត្វដ�ើរហ�ើរសេរ ីទៅជាសត្វកនុ្ងទ្រុង។’

A8. អ្នកតំណាង NGO ស្រ្តី ទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
ប្រអប់ទី២៖ SEZ វាគឺទ្រុងមួយ។

ការវ ិនិយោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងការដកហូតហិរញ្ញ វត្ថុពីពិភពលោកខាងត្បូង

ការក�ើនឡ�ើងនូវអសមភាពត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ និងបោះពុម្ពផ្សាយដោយអង្គការជាច្រើនដូចជា
Oxfam និងគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយអ្នកនិពន្ធដូចជា Piketty។332 ការសិក្សាកាលពីពេលថ្មីៗមួយដោយ
NicholasHildyard រុករកនូវយន្តការមួយដែលតាមរយៈនេះមូលធនត្រូវបានប្រមូលផតុំដោ
្
យមនុស្សមួយភាគ
រយ ដោយធ្វើការអះអាងថាកម្រិតនៃអសមភាពនេះមិនមែនក�ើតឡ�ើងដោយចៃដន្យនោះទេ។333 ខណៈពេល
ដែលសង្គមក្នុងតំបន់មានការក�ើនឡ�ើងនូវចំនួនប្រជាជន និងក�ើនឡ�ើងនូវតម្រូវការដូចនេះទាមទារឲ្យមាន
ការវ ិនិយោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវ សាលារ�ៀន និងមន្ទីរពេទ្យដ�ើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងសេវាកម្ម
ជាមូលដ្ឋា ន មិនមែនរាល់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វល់នៃផលប្រយោជន៍
សាធារណៈនោះទេ។ ជាការពិតណាស់ Hildyard សំអាងថាការវ ិនិយោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធគឺកំពុងត្រូវ
បានប្រើប្រាស់ជាការឧបត្ថម្ភធនមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រាប់រច
ួ ហ�ើយដោយសារតែហេដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានប្រែក្លា យជាទ្រព្យអកម្មតាមរយៈភាពជាដៃគូរដ្ឋនិងឯកជន (PPPs) ដែលធានាជូនអ្នកវ ិនិ
យោគនូវប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលមានស្ថិរភាព និងមានកិច្ចសន្យាដោយទាញផលប្រយោជន៍ពីសាធារ
ណៈ។ នៅក្នុងជំពូកមួយនៃច្រកហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ Hildyard គូសបញ្
ជា ក់ថាប្រាក់រាប់ពាន់ពាន់លានដុល្លា រ
ដែលអ្នកធ្វើផែនការទាមទារសម្រាប់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយគ្មា នការទាញយកពី
ប្រភពហិរញ្ញ វត្ថុនៅខាងក្រៅរដ្ឋ ធនាគារឯកជន និងស្ថាប័នពហុភាគី។ ជាលទ្ធផល PPPs ត្រូវបានជំរញ
ុ
ដោយរដ្ឋា ភិបាល និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កនុងការទទួ
្
លបានមូលធន៖ ‘ទីផ្សារមូលធនសកលលោកគឺជាប្រភព
ដែលជាទិសដៅថ្មីពេលបច្ចុប្បន្ន PPPs គឺជាការល�ើកទឹកចិត្ត និងការប្រែក្លា យហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទៅជាទ្រព្យ
សកម្មគឺជាមធ្យោបាយដែលមានការពេញនិយមពេលបច្ចុប្បន្នកនុ្ងការប្រមូលមូលនិធិ។’334 ធ្វើការវ ិភាគការ
ល�ើកទឹកចិត្តដែលបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកវ ិនិយោគ Hildyard អះអាងថាយន្តការដូចជា PPPs បានក្លា យជា
មានការយកចិត្តទុកដាក់ទាបល�ើការផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានដល់ការអភិវឌ្ឍតែផ្តោ តល�ើការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញ វត្ថុ។
ក្នុងន័យម្យ៉ា ងទ�ៀតផ្តល់នូវច្រកផលប្រយោជន៍ចំពោះមូលធនដែលមានការប្រមូលផតុំច្រ
្ ើនជាជាងវ ិនិ
យោគក្នុងតម្រូវការចាំបាច់របស់សង្គមមួយ។
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ហិរញ្ញ ប្បទានចំពោះការវ ិនិយោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដូចជា SEZ គឺកំពុងទាញចេញពីមូលនិធិសោធន
និវត្តន៍ មូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន (HNWIs) និងតួអង្គមួយចំនួនទ�ៀត និង
ផ្ទេរតាមរយៈមូលនិធិហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ឬភាមហ៊ុនឯកជន និងមូលធនសហកម្មសិទ្ធិ។335 Hildyardពន្យល់
ថាអ្នកវ ិនិយោគអាចទិញទាំងភាគហ៊ុន ឬបំណុល ដែលភាគហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុ
ដោយអ្នកវ ិនិយោគជាថ្នូរនឹងផលប្រយោជន៍ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬជាទ្រព្យសកម្ម ហ�ើយបំណុលសំដៅល�ើប្រាក់
ដែលឲ្យខ្ចីតាមរយៈកម្ចីធនាគារ ឬការទិញ IOUs ដែលអាចជួញដូរបានដូចជាប័ណ្ណភាគហ៊ុនជាដ�ើម។336
ជាទូទៅមូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានផ្ទេរជូនដោយផ្ទាល់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានចុះ
បញ្ជីល�ើទីផ្សារភាគហ៊ុន។ ជាលទ្ធផលយោងទៅតាម Hildyard៖

ភាគច្រើននៃជាង៣ពាន់ពាន់លានដុល្លា រអាមេរកិកត្រូវបានវ ិនិយោគដោយអ្នកវ ិនិយោគឯកជនក្នុងហេដ្ឋា រចនា

សម្ព័ន្ធគឺជាការឈានជ�ើងឡ�ើងមួយជំហាន ឬរ ំកិលចេញពីការកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់កនុងទម្រង់
្
អាជីវកម្មចេញមុខ។
ជំនួសមកវ ិញ ការវ ិនិយោគគឺក្រុមហ៊ុនមេដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោង (ជាជាងបុត្រសម្ព័ន្ធដែលធ្វើការសាងសង់
គម្រោងទាំងនេះ) ឬក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសន្យាហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ និងវ ិស្វកម្ម អ្នករចនា និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ។337

ការវ ិនិយោគទាំងនេះគឺមានផលចំណេញក្រាស់ក្រែលចំពោះអភិជន។ មូលនិធិហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធផ្តល់នូវ
អត្រាចំណេញ ១៥ ភាគរយមានន័យថាមួយពាន់លានដុល្លា រនឹងក�ើនឡ�ើងដល់១,៥ ពាន់លានដុល្លា រ
អាមេរ ិកក្នុងរយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ យោងទៅតាម Hildyard។ មូលនិធិភាគហ៊ុនឯកជន និងមូលធនសហកម្ម
សិទ្ធិនៅតែមានអត្រាចំណេញខ្ពស់ជាង។ ប្រភពហិរញ្ញ វត្ថុទាំងនេះ ត្រូវបានវ ិនិយោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
នៅពេលដែលមានការលេចចេញនូវឱកាស និងរ ំពឹងក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណេញ២០ ទៅ ២៥ ភាគរយ
ជាអប្បបរមា។338 យុទ្ធសាស្រ្តពិសេសមួយគឺធ្វើការបង្កើតនូវចង្កោ មហិរញ្ញ វត្ថុល�ើការវ ិនិយោគពីប្រាក់
ចំណូលដែលបានចុះកិច្ចសន្យា និងធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវគំរអា
ូ ជីវកម្ម បន្ទា ប់មកបង្វែរការវ ិនិយោគទៅជាការ
លក់ឯកជន ឬតាមរយៈប្រែក្លា យក្រុមហ៊ុនទៅជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈតាមរយៈការចុះបញ្ជីល�ើទីផ្សារភាគ
ហ៊ុន។339 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ (ជាទូទៅជាក្រុមហ៊ុនតែមួយ) ដូចជា ITD និង CITIC មានគោល
ជំហរក្នុងការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញច្រើនពី Dawei និង Kyaukphyu។ បន្ថែមពីល�ើការទទួលបាននូវកិច្ច
សន្យាសម្បទាន និងកិច្ចសន្យាសាងសង់ ពួកគេនឹងផ្តល់កិច្ចសន្យាក្នុងការសាងសង់ SEZs ទៅក្រុមហ៊ុន
របស់ខលួន
្ នៅពេលដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមានរូបរាង និងមានដំណ�ើរការពួកគេអាចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ�ើម្បីទទួលបានផលចំណេញ។ ជាសេចក្តីយោងITD បានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខលួនចំ
្
នួន ១៥
ភាគរយល�ើទំនប់ Nam Thuen ក្នុងប្រទេសឡាវបន្ទា ប់ពីរយៈពេល៤ខែនៃប្រតិបត្តិការជាថ្នូរនឹងប្រាក់
ចំណេញល�ើការវ ិនិយោគចំនួនជិត ៦៣ភាគរយ (៦៧,៥ លានដុល្លា រអាមេរ ិកលក់បាន ១១០ លានដុល្លា រ
អាមេរ ិក)។340 ចំពោះការវ ិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននេះចំនួន ៣ ,៥ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិកទៅល�ើទំនប់
វារ ីអគ្គិសសនី Xayaburi ដ៏ចម្រូងចម្រាស់កនុងប្រទេសឡាវ
្
SCB ត្រូវបានបញ្
ជា ក់ថាទទួលបាន ៤៥០ លាន
ដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងមួយឆ្នាំ។341 អាចសន្និដ្ឋា នថាមូលធនត្រូវបានបែងចែកក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់
ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសថៃជាជាងវ ិនិយោគឡ�ើងវ ិញ ក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយផលិតភាពក្នុងប្រទេសឡាវ។ រដ្ឋ
ក៏ស្ថិតក្នុងល្បែងនេះផងដែរ។ យោងទៅតាមរបាយការណ៍ឯករាជ្យមួយ ប្រទេសប៉ា គីស្ថាននឹងបង់ប្រាក់
ចំនួន ៩០ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងរយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំសម្រាប់កម្ចី និងការវ ិនិយោគ៥០ពាន់លាន
ដុល្លា រក្នុងច្រកសេដ្ឋកិច្ចចិន និងប៉ា គីស្ថាន។ នេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការ OBOR ដូចគ្នា នឹង SEZs Kyaukphyu
និងខេត្តសីហនុដែរ។342
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

មេតាប៉ូលីសនៃកម្ចី និងការធានា
- មួយ ឬពីរពាក្យពី Rosa Luxemburg
គ្រាន់តែជាងមួយសតវត្សប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពី Rosa Luxemburg ដែលជាអ្នកទ្រឹស្តីបដិវត្តសង្គមនិយម និងម៉ា កស៊ីស
បានបោះពុម្ពផ្សាយការប្រមូលផតុំនៃមូ
្
លធន ដែលត្រូវបានសរសេរដោយប្រើរយៈពេលបួនខែប៉ុណ្ណោះ (ជាអំឡុង

ពេលមួយដែល Luxemburg ត្រូវបានធ្វើឃាត់ដោយក្រុមបក្សពួកស្តា ំនិយមនាពេលក្រោយមករ�ៀបរាប់ថាជា ”ពេល
វេលាដែលរ ីករាយបំផុតក្នុងជីវ ិតរបស់ខ្ញុំ”។ ស�ៀវភៅនេះព្យាយាមស្វែងយល់ពីចលករខាងក្រោយការគ្រប់គ្រង

របស់ស្តេចនៃចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អាឡឺម៉ង់ និងអំណាចអាណានិគមដទៃទ�ៀត។ សារណារបស់នាងគឺថា

មូលធននិយមត្រូវបានជំរញ
ុ ដ�ើម្បីពង្រីកទៅដល់តំបន់ដែលមិនមានអ្នកប្រែក្លា យសង្គមមូលធន និងដ�ើម្បីស្រូប

យកមូលធន។ នាងល�ើកឡ�ើងថា នេះជាការចាំបាច់ដោយសារតែមិនដែលមានតម្រូវការគ្រប់គ្រាន់កនុងការទិ
្
ញ

ទំនិញទាំងអស់ដែលបានផលិតក្នុងពេលណាមួយដោយអ្នកមូលធននិយមនោះទេ៖ ហ�ើយដោយគ្មា នតម្រូវការនេះ

ប្រសិនជានៅតែរក្សាដំណ�ើរការប្រមូលផតុំគ
្ ឺមិនមាចសម្រេចបាននូវតម្លៃល�ើសបន្ថែមនោះទេ។ នាងបានសន្និដ្ឋា នថា
តម្រូវការបន្ថែមគួរតែត្រូវបានទាញយកបានតាមរយៈការរួមបញ្ចូលអ្នកដែលរស់នៅខាងក្រៅរង្វង់នៃការប្រមូលផតុំ្

មូលធន។ សកម្មភាពនេះអាចសម្រេចបានដោយផ្នែកតាមរយៈការគ្រប់គ្រងយោធា ប៉ុន្តែក៏អាចតាមរយៈការផ្តល់កម្ចី
ក្នុងការបង្កើត ”ឱកាសថ្មីដ�ើម្បីជំរញ
ុ និងសម្រេចបាននូវតម្លៃល�ើសបន្ថែម។”

ឧទាហរណ៍មួយ ដែល Luxemburg បានស្វែងរកឃ�ើញស៊ីជម្រៅមួយចំនួន គឺថាកម្ចីដែលបានផ្តល់ជូនដោយ

អាឡឺម៉ង់ទៅប្រទេសទួរគីដ�ើម្បីកសាងខ្សែរផ្លូវដែកពី Konya ក្នុងប្រទេសទួរគីទៅទីក្រុងបាកដាត។ ដ�ើម្បីសង់កម្ចី
នេះវ ិញ រដ្ឋា ភិបាលទូរគីត្រូវចាត់តាំងការប្រមូលថ្លៃការពារពីកសិករក្នុងស្រុកមួយចំនួនជាថ្លៃការពារសន្តិសុខ។

ថ្លៃការពារនេះជាទូទៅត្រូវបាន “បង់” ជាស្រូវសាលីដែលបន្ទា ប់មកត្រូវបានលក់ដោយអ្នកប្រមូលថ្លៃការពារលក់នឹង
ប្រគល់លុយ (ជាថ្លៃកម្រៃជ�ើងសារ) ដល់រដ្ឋា ភិបាល។

Luxemburg សរសេរថា “លុយនេះ” “មិនមានអ្វីក្រៅពីការប្រែក្លា យគ្រាប់ធញ្ញ ជាតិរបស់កសិករនោះទេ នេះសូម្បីតែ
មិនទាន់បានផលិតជាទំនិញអ្វីនៅឡ�ើយនោះទេ។ ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងនាមជាការធានារបស់រដ្ឋទិន្នផលទាំង

នេះបម្រើការបង់ថ្លៃសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការផ្លូវដែក។” នៅក្នុងដំណ�ើរការនេះ ”មធ្យោបាយនៃផលិតកម្មដ�ើមរបស់
ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហ�ើយដូចគ្នា ចំពោះគ្រាប់ធញ្ញ ជាតិរបស់កសិករអាស៊ីផងដែរត្រូវបានប្រែ

ក្លា យជាលុយបង្វិលទៅជាសាច់ប្រាក់នៃតម្លៃល�ើសបន្ថែមដែលត្រូវបានជញ្ជក់ពីកម្មករអាឡឺម៉ង់។” លុយ ”វ ិល

ពីដីរដ្ឋា ភិបាលទួរគីទៅក្នុងគណនីធនាគារ Deutshce ហ�ើយនៅទីនោះត្រូវបានប្រមូលផតុំ្ជាតម្លៃល�ើសបន្ថែមមូល
ធននិយមក្នុងទម្រង់ជាផលប្រយោជន៍ សួយសារអាករ ភាគចំណេញ និងផលប្រយោជន៍នៃអ្នកផ្សព្វផ្សាយទៅ
ក្នុងគណនីរបស់ Messrs Gwinner Siemens Stinnes និងនាយកផ្សេងទ�ៀតរបស់ពួកគេនៃម្ចាស់ភាគហ៊ុន
និងអតិថិជនរបស់ធនាគារ Deutsche និងប្រព័ន្ធប្រទាក់ក្រឡាទាំងមូលនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ។”

Luxemburg ល�ើកឡ�ើងថានៅចំនុចបាតវា ”គឺជាការដោះដូររវាងមូលធនអាឡឺម៉ង និងក្រុមហ៊ុនកសិករអាស៊ីអាទិក
ដែលជាការដោះដូរមួយបំពេញក្រោមការចាប់បង្ខំរបស់រដ្ឋ។”

ផលិតឡ�ើងវ ិញពី Hildyard, Nicholas ។ ចោរលួចដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ៖ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ការដកហូតហិរញ្ញ វត្ថុ
និងពិភពលោកខាងត្បូង ២៧-២៨

ប្រអប់ទី ៣៖ មេតាប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្ចី និងការធានា
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សេចក្តីសន្និដ្ឋាន 		
និងអនុសាសន៍
តួនាទីដែលមានការទ្រាំទ្ររបស់ SEZs នៅតំបន់មេគង្គ
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសាយភាយទូទាំងពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនៃការក�ើនឡ�ើងសេរ ីភាវូបនីយកម្ម និង
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលពួកគេជំរញ
ុ ឲ្យមានកាតាលីករដោយផ្តល់ដល់រដ្ឋា ភិបាលនូវមធ្យោបាយមួយនៃ
ការចរចារសមាហរណកម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ជាតំបន់ដែលបានកំណត់ខ្សែបន្ទា ត់ច្បាស់លាស់
ដែលនៅក្នុងនោះមានការសាកល្បងនូវគោលនយោបាយទាក់ទាញទីផ្សារនិងល�ើកកម្ពស់ការនាំចេញដែល
អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋា ភិបាលក្នុងការដកពិសោធន៍ជាមួយនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរ ី និងប�ើកចំហ
ទ្វារចំពោះវ ិនិយោគទុនបរទេសខណៈពេលនោះផងដែរនៅតែការពារឧស្សាហកម្មជាតិ។ ចំពោះអ្នកវ ិនិយោគ
បរទេស ពួកគេផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានកម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃទាប ទីផ្សារថ្មី និងសុវត្ថិភាព
នៃការវ ិនិយោគជាមួយនឹងការធានាប្រឆាំងនឹងជាតូបនីយកម្ម។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលជោគជ័យបំផុតគឺជា
តំបន់ដែលបានបង្កើតក្នុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៧០ ក្នុងប្រទេសចិន ម៉ា ឡេស៊ី និងតៃវ៉ា ន់ដូចជា Shenzhen ហ�ើយ
’សាកសមសម្រាប់ពេលនោះ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ SEZs គឺស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនបំផុតដូច
ដែលអាចទៅរួចប៉ុណ្ណោះ។’343
ការជំរញ
ុ ល�ើកទឹកចិត្តពាណិជ្ជកម្ម និងសារព�ើព័ន្ធចំពោះការបង្កើតSEZs ត្រូវបានធ្លា ក់ចុះជាដុំកំភួនដោយ
សារឧបសគ្គចំពោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានយកចេញ ហ�ើយប្រទេសជាច្រើនបានអនុម័តនូវគោល
ការណ៍ទាក់ទាញទីផ្សារ និងផ្តោ តសំខាន់ល�ើការនាំចេញ។ ច្បាប់វ ិនិយោគទុនបរទេសក្នុងប្រទេសទាំងពីរ
គឺកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាផ្តល់នូវការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តអំណោយផលដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេស
និងសាយភាយទូទាំងប្រទេស។ ដូចដែលអ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មបានបញ្
ជា ក់៖ ’ច្បាប់វ ិនិយោគក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា គឺអំណោយផលចំពោះអ្នកនាំចេញ។ យ�ើងពិតជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពី SEZs ដោយមិនចាំ
បាច់នៅក្នុង SEZs។’344 ស្រដ�ៀងគ្នានេះផងដែរច្បាប់វ ិនិយោគទុនបរទេសរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ
២០១២ធ្វើឲ្យច្បាប់ SEZ Dawei (២០១១) និងច្បាប់ SEZ មីយ៉ាន់ម៉ា (២០១១) មានភាពជាន់គ្នា ។ ច្បាប់
SEZ មីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤ចែងបន្ថែមទ�ៀតថាការល�ើកទឹកចិត្តហិរញ្ញ វត្ថុចំពោះក្រុមហ៊ុនដ�ើម្បីវ ិនិយោគ
នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្តែការសិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ២០១១មួយបានរកឃ�ើញថាការ
ល�ើកទឹកចិត្តសារព�ើព័ន្ធដូចជាការសម្រាកពន្ធ ”មិនមានលទ្ធផលដែលអាចវាស់វែងបាននោះទេ” ល�ើ
ជោគជ័យរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយ ដោយគូសបញ្
ជា ក់ថាផ្ទុយទៅវ ិញការផ្តល់ឧស្សាហកម្មសេវាកម្ម និង
345
ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មទាបគឺមានប្រសិទ្ធិភាពជាង។ ជាលទ្ធផលដោយផ្អែកល�ើការវ ិភាគល�ើ SEZs ក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា និងម៉ីយ៉ាន់ម៉ានៅទីនេះ ដោយសារតែការជម្រុញទឹកចិត្តពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញ វត្ថុមាន
ការធ្លា ក់ចុះជាដុំកំភួន សារៈសំខាន់នៃ SEZs ជាឧបករណ៍មួយក្នុងការសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
និងផ្តល់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រចំពោះអាជីវកម្មគឺមានការក�ើនឡ�ើង។ នេះពន្យល់ពីការក្រាញ់
នន�ៀលទ្រាំទ្រចំពោះកម្មវ ិធីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍កនុងតំ
្
បន់មេគង្គ។
SEZs ត្រូវបានល�ើកកម្ពស់កនុងតំ
្
បន់មេគង្គដោយ ADB ចាប់តាងពីដ�ើមទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៩០ មកម្លេះដ�ើម្បីជា
ចំនុចផ្សារភ្ជា ប់ច្រកហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធឆ្លងដែនដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ដ�ើម្បីឆ្លងកាត់ខ្វាត់ខ្វែងទូទាំង
តំបន់។ SEZs ជាផ្នែកមួយនៃគំរអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍តំបន់ដែលត្រូវបានជំរញ
ុ ជាប្រវត្តិសាស្រ្តដោយប្រទេសជប៉ុន ប៉ុន្តែ
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កាលពីពេលថ្មីៗមានការទាក់ទាញដល់ប្រទេសចិនតាមរយៈ OBOR និងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ឡាន់ឆាងមេគង្គ។ ក្រោមឆ័ត្រនៃរបបពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដូចជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO)
ប្រព័ន្ធល�ើកលែងស្ថាប័នអាស៊ា ន (AISP) និងពាណិជ្ជកម្មសេរ ីអាស៊ា ន (FTAs) និងដោយក្តីរ ំពឹងនូវរបប
អនាគតដូជា កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចស៊ីជម្រៅប្រចាំតំបន់(RCEP) និងយ៉ា ងហោចណាស់
រហូតដល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះភាពជាដៃគូអន្តរប៉ា ស៊ីវហ្វិក (TPP) ដែលជាគោលបំណងនៃគំរទា
ូ ំងនេះ
គឺដ�ើម្បីផ្តល់នូវបរ ិយាកាសអំណោយផលដល់ធុរកិច្ច និងការវ ិនិយោគនៅក្នុងតំបន់។ គេអាចសម្រេចបាន
តាមរយៈមធ្យោបាយគន្លឹះចំនួនពីរ។ ទីមួយគឺថាពួកគេកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញពីកនុងស្រុ
្
កនៃផលិតកម្ម
(ឬពេលខ្លះដកយកចេញតែម្តង) ទៅការប្រើប្រាស់កនុងស្រុ
្
ក។ ទីពីរគឺថាពួកគេជរុញការបំបែកផលិតតែម្តង។
ពាក់ព័ន្ធនឹងវ ិធីសាស្រ្តទី១ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធកនុងតំ
្
បន់មេគង្គបានផ្តល់លទ្ធភាពដល់ សាជីវ
កម្មកនុងការទាញយកនូ
្
វធនធានធម្មជាតិ ធនធានមនុស្ស និងជំរញ
ុ ឲ្យមានការដកហូតយកតម្លៃ។ ក្រុមហ៊ុន
កែច្នៃចំណីអាហារមានចិត្តចង់វ ិនិយោគក្នុងតំបន់ Dawei ជាឧទាហរណ៍ ដោយសារធនធានសមុទ្ររបស់
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានច្រើនល�ើសលប់ជាងឈូងសមុទ្រថៃដែលត្រូវបានទាញយកហួសហេតុមកហ�ើយ
ក្រុមហ៊ុនថាមពលមានចិត្តចង់បាននូវចំណុចចែកចាយ និងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកញ្ជូននូវធនធាននាំចូលដូចជា
ឧស្ម័នធម្មជាតិ (LNG) ក្នុងតំបន់ Dawei ទាំងនេះជាកត្តាទាក់ទាញជំរញ
ុ ឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការវ ិនិយោគក្នុង
SEZKyaukphyu។ ក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិ SEZs ផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម។
ដោយសារទីតាំងរបស់ផលិតផ្ទាល់តែម្តង SEZs ត្រូវបានអភិវឌ្ឍដ�ើម្បីផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុននូវលទ្ធភាពក្នុង
ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃទាប និងដ�ើម្បីស្រួបយក និងអភិវឌ្ឍធនធាកម្លាំងពលកម្មមួយ។
នេះជាករណីក្នុង SEZ ខេត្តសីហនុដែលទាក់ទាញកម្មករពីតំបន់ជនបទកម្ពុជា ខណៈដែល
SEZ Dawei ក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយផងដែរថាជា ’ប្រភពថ្មីនៃកម្លាំងពលកម្ម’ សម្រាប់អ្នកវ ិនិយោគ។346
ទំនិញដែលផលិតដោយប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះត្រូវបាននាំយកទៅទីផ្សារបានភ្លា មៗ។
SEZ ទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានភាពទាក់ទាញចំពោះការវ ិនិយោគជប៉ុនដោយសារតែទីតាំងរបស់វាដែលស្ថិតល�ើ
ច្រកសេដ្ឋកិច្ចខាងក�ើត និងខាងលិចដែលផ្តល់លទ្ធភាពទៅកាន់ប្រទេសថៃ និងជប៉ុនតាមរយៈកំពង់ផែ
ហូជីមិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យទំនិញដែលបានផលិតក្នុងតំបន់ទាំងនេះដឹកជញ្ជូនបានភ្លា មៗ និងធូរថ្លៃទៅ
ដំណាក់កាលបន្ទា ប់នៃផលិតកម្ម ឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កនុងតំ
្
បន់ និងទីផ្សារសកលលោក។

មធ្យោបាយគន្លឹះទីពីរគីហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរម
ួ ចំណែកក្នុងបរ ិកាសអំណោយផលគឺថាវាបានសម្រួលដល់ការ
បំបែកនូវបណ្តា ញផលិតកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមនូវ ’រោងចក្រអាស៊ី’។ ការបង្កើនការផ្សារភ្ជា ប់អន្តរតំបន់
អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកនុងការប្
្
្
បន់ដែល
តូរទីតាំងផ្នែកនៃដំណ�ើរការផលិតកម្មរបស់ខលួនទៅតំ
ធនធានមានតម្លៃទាបជាង ដូចនេះពួកគេបានបែងចែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរក្សានូវដំណាក់កាលដែលមាន
ផលចំណេញច្រើន និងនាំចេញផ្នែកនៃផលិតកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមទាប ឬប៉ះពាល់ដល់សង្គម និង
បរ ិស្ថាន។ ដូចដែលតម្លៃកម្លាំងពលកម្មមានការក�ើនឡ�ើងក្នុងប្រទេសចិន ជាឧទាហរណ៍ រោងចក្រកាត់ដេរ
កំពុងសម្លឹងម�ើលការប្តូរទីតាំងផលិតកម្មទៅប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនយាន
យន្ត និងអេឡិចត្រូនិចជប៉ុនកំពុងសម្លឹងម�ើលក្នុងការប្តូរទីតាំងផលិតកម្មកនុងដំ
្
ណាក់កាលមួយចំនួនទៅ
ប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាពីប្រទេសថៃ ហ�ើយប្រទេសថៃខ្លួនឯងផ្ទាល់មានគោលបំណងក្នុងការប្តូរទីតាំង
ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់របស់ខលួននៅតំ
្
បន់ឆ្នេរខាងក�ើតទៅតំបន់ Dawei។ SEZs ក៏បានផ្តល់នូវមធ្យោបាយ
មួយនៃការពង្រីកមូលដ្ចា នផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយផងដែរជាមួយនឹងការបម្រុងទុកដូចនេះលទ្ធផល
អាចត្រូវបានបង្កើតយ៉ា ងឆាប់រហ័សប្រសិនជាមានការចាំបាច់ដែលផលិតកម្មនៅកន្លែងផ្សេងត្រូវបានបង្អា ក់។
ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះ ជាទូទៅហៅថាគំរូ ‘ថៃបូកមួយ’ ឬ ’PRC បូកមួយ’៖ ពិពិត្តកម្មនៃខ្សែ
សង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ជប៉ុនក្នុងផលិតកម្មសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិចទៅប្រទេសកម្ពុជា ជាលទ្ធផលនៃទឹកជំនន់
ទីក្រុងបាំងកកឆ្នាំ២០១១ ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង។347 ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនវ ិនិយោគក្នុងប្រទេស
ទាំងនេះនឹងបង្កើតការងារ ការវ ិនិយោគក�ើតមានដូចដែលលក្ខខណ្ឌរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានអភិវឌ្ឍដែលក្នុង
នោះមានសម្ពាធពីល�ើចុះក្រោមដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះប្រាក់ឈនូលហ�
្
ើយរដ្ឋា ភិបាលអាចត្រូវ
បានដាក់សម្ពាធក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយដែលមានការក�ើនឡ�ើងនូវកត្តា អំណោយផលដល់ផល
ប្រយោជន៍មូលធនបរទេស។

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
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SEZs និងការក្តោ បយករដ្ឋ
ផ្អែកល�ើករណីសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីនេះ អ្វីដែលមិនបានឲ្យតម្លៃនោះគឺតួនាទីរបស់
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទន់ និងជាពិសេសគឺកង្វះខាតនៃហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនេះតែម្តងព្រោះវាជាការល�ើកទឹកចិត្ត
មួយដល់វ ិនិយោគទុនបរទេសដ�ើម្បីជំរញ
ុ ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ SEZ។ ខណៈពេលដែលហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរ ឹង
័នដូ
សំដៅល�ើបណ្តា ញរូបវ
ចជាផ្លូវ កំពង់ផែ និងអគ្គីសនី ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទន់សំដៅល�ើស្ថាប័ន និងយន្ត
ការអភិបាលកិច្ច។ SEZs ទូទាំងពិភពលោកជាទូទៅត្រូវបានអមជាមួយដោយរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
ផ្តាច់មុខដែលជាទូទៅត្រូវបានបញ្
ជា ក់ហេតុផលដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសម្រាប់ការកាត់បន្ថយឱកាសអំព�ើ
ពុករលួយ។ យ៉ា ងណាមិញ អវត្តមានៃតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពតឹងរ ឹង យន្តការក្នុងការធានាថាគ្មា ន
ជម្លោះផលប្រយោជន៍ក�ើតមានឡ�ើងរវាងមន្រ្តីសាធារណៈ និងអ្នកវ ិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ការប្រមូល
ផ្តុំនៃមូលធនបរទេសវ ិនិយោគក្នុង SEZs បង្កឲ្យមានឥទ្ធិពលល�ើអ្នកកាន់តំណែងសាធារណៈ ដែលមាន
គោលបំណងក្នុងការកែប្រែឆន្ទៈល�ើអ្នកវ ិនិយោគបរទេសជាជាងប្រជាពលរដ្ឋ។ ដោយសង្ខេបរចនាសម្ព័ន្ធ
អភិបាលកិច្ចផ្តាច់មុខអមជាមួយនឹង SEZs បានក្លា យជាយន្តការគួរឲ្យទុកចិត្តដែលតាមរយៈនេះ ក្រុម
ហ៊ុនបរទេសអាចជះឥទ្ធិពលដុំកំភួនល�ើធនធានរបស់ប្រទេស និងបន្ថែមការក្តោ បយករដ្ឋនៅក្នុងតំបន់។
ទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះបានជំរញ
ុ ទំនាក់ទំនងជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍រវាង
មូលធនបរទសក្នុងបញ្
ហា ដីធលី្ និងកម្លាំងពលកម្មកនុងស្រុ
្
ក។ ការសម្រចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតដល់
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបញ្
ជា ក់ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ខណៈពេលដែលការប្រព្រឹត្តរដ្ឋបាលពិសេសត្រូវ
បានផ្តល់ជូន SEZs បានធ្វើឲ្យកាន់តែទន់ខ្សោយដល់យន្តការថ្នា ក់ជាតិកនុងការចាប់
្
បង្ខំអនុវត្តការការពារសង្គម
និងបរ ិស្ថាន ដោះស្រាយជម្លោះរវាងពលរដ្ឋ និងអ្នកវ ិនិយោគ និងបង្ខំឲ្យអ្នកវ ិនិយោគទទួលខុសត្រូវចំពោះ
សកម្មភាពគ្រោះថ្នា ក់។ ជាការពិតណាស់ វាហាក់បីដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរ�ៀបចំដ�ើម្បីរក្សានូវ
កម្លាំងពលកម្មដែលមិនដឹងព័ត៌មាន មិនមានអំណាច មិនមានការផ្សារភ្ជា ប់ និងស្លូតត្រង់ដែលជាធនធានមួយ
ដ�ើម្បីកេងប្រវ ័ញ្ចជាជាងធ្វើការវ ិនិយោគបន្ថែម។ នេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការកាត់នូវសម្ពាធពីល�ើ
ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ឈនូល
្ និងលក្ខខណ្ឌការងារ ដោយធ្វើការបដិសេធសិទ្ធិ និងសេរ ីភាពមូលដ្ឋា ន នៃ
សមាគម និងការចរចាររួមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា SEZs បានអនុញ្ញាត
ដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់ និងការគ្រប់គ្រងដី ដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្រ្តដល់ប្រទេស
ថៃ និងប្រទេសចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិកក្នុងការទទួលបានដោយសុវត្ថិភាពនូវច្រកផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម
ដោយជិះជាន់ល�ើសហគមន៍មូលដ្ឋា ន និងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ មានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃកនុង
្
មួយត្រូវបានធ្វើឡ�ើងចំពោះ Kyaukpyu និង Dawei សម្រាប់រដ្ឋា ភិបាល NLD ថ្មី ប៉ុន្តែវានៅតែជា
ចំណោទបញ្
ហា ដែលថាប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ាអាចចរចារឡ�ើងវ ិញនូវលក្ខខណ្ឌនៃគម្រោងទាំងនេះឬក៏អត់ដែល
ត្រូវបានចាត់ទុកជាទូទៅថាមិនអំណោយផលដែលបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនៃយន្តការដោះស្រាយវ ិវាទពីអ្នក
វ ិនិយោគទៅរដ្ឋ។348
ល�ើសកលលោក អត្តចរ ិតសំខាន់មួយនៃ SEZs ជាកន្លែងដែលស្តង់ដារបទប្បញ្ញ តតិ្ និងអភិបាលកិច្ចទូទៅមិន
អាចអនុវត្តបាន គឺត្រូវបានបង្ហាញថាជាប្រភេទនៃការភ្ញាស់នូវទម្រង់ថ្មី និង ‘ប្រស�ើរជាងមុន’ នៃអភិបាលកិច្ច។
យ៉ា ងណាមិញ ក្នុងការអនុវត្តតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកនុងតំ
្
បន់ត្រូវបានធ្វើឲ្យចុះទន់ខ្សោយដោយផ្ទាល់ល�ើខលឹម
្ សារនៃ
ការអនុវត្តបទប្បញ្ញ តតិជា
្ ក់លាក់ និងនីត្យានុកូលភាព និងតម្លាភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរដ្ឋា ភិបាល
កណ្តាល (ជាពិសេសតាមរយៈ OSSCs) តាមរយៈមធ្យោបាយមួយដែលផ្តល់បុព្វសិទ្ធិដល់ផលប្រយោជន៍
របស់មូលធនជាងល�ើដីធលី្ កម្លាំងពលកម្មនិងអេកូឡូស៊ីមូលដ្ឋា ន។ ជាលទ្ធផល វាអាចជាករណីដែលSEZs
ក្នុងតំបន់មេគង្គមិនមែនគាំទ្រ ”ការក្តោ បយក” រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែជា ”ការក្តោ បយកសារជាថ្មី” នូវរដ្ឋ ឬសូម្បីតែ
ចម្រាញ់យកម្តងទ�ៀតល�ើរដ្ឋដែលស្ថិតក្រោមការក្តោ បយកជាស្រេច។ ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជានេះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត SEZs ដ�ើម្បីជាមធ្យោបាយថ្មីនៃការធ្វើមជ្ឈការ និងបែងចែកអំណាច និងការជួលសេដ្ឋ
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កិច្ចស្របគ្នា ជាមួយនឹងអ្វីដែលមានស្រាប់រច
ួ មកហ�ើយ (ដូចជារ៉ែគុជក្នុងប្រទសមីយ៉ាន់ម៉ា) និងពាក់ព័ន្ធ
នឹងតួអង្គដដែល ប៉ុន្តែបង្កើនការផ្សារភ្ជា ប់បណ្តា ញរបស់ពួកគេទៅនឹងបណ្តា ញអន្តរជាតិ និងរ ឹងមាំនៃ
ការដកហូតនូវសេដ្ឋកិច្ច។349

SEZs និងការដកហូតតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ
ការផ្សារភ្ជា ប់រវាង SEZs និងដំណ�ើរការមូលធននិយមនៃការប្រមូលផតុំកាលពី
្
សម័យដ�ើម និងការប្រមូលផតុំ្
តាមរយៈការបំបែកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅកន្លែងផ្សេង។ អ្វីដែលមិនទាន់បានបញ្
ជា ក់គឺតួនាទី
របស់ SEZs ដែលមានក្នុងការដកហូតហិរញ្ញ វត្ថុពីពិភពលោកខាងត្បូង។ រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នក្នុងតំបន់មេគង្គ
មិនកាន់កាប់ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងការអភិវឌ្ឈតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដោយឯករាជ្យ និងត្រូវការការគាំទ្រហិរញ្ញ វត្ថុពី
ខាងក្រៅដ�ើម្បីធ្វើដូចនេះ។ ជាលទ្ធផល ខណៈពេលដែល SEZs នៅកន្លែងផ្សេងគឺជាទូទៅរដ្ឋជាម្ចាស់ និង
ត្រូវបានប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋ ភាពជាដៃគូឯកជននិងរដ្ឋបានក្លា យទៅជាយន្តការសាមញ្ញ កនុងការអភិ
្
វឌ្ឍ
SEZs ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា។ ខណៈពេលដែល SEZ Thilawa និង SEZs ក្រុងភ្នំពេញទទួលបាន
ការគាំទ្រពីជប៉ុន ប្រទេសជប៉ុន និងថៃបានគាំទ្រ SEZ Dawei ហ�ើយ SEZsKyaukphyu និងខេត្តសីហនុត្រូវ
បានគាំទ្រដោយប្រទេសចិន។ យ៉ា ងណាមិញ ផលប្រយោជន៍នៃមូលធនបរទេសមិនស្របគ្នា ជាមួយនឹងអាទិ
ភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនោះទេ ហ�ើយសំណួរដែលលេចឡ�ើងគឺថាត�ើផលប្រយោជន៍អ្នកណាដែលត្រូវបានបម្រើ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពដោយការវ ិនិយោគទាំងនេះ។ ដូចដែលបានពន្យល់ដោយ Soe Linn Aung ការវ ិនិ
យោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធអាចត្រូវបានបង្វែរឆ្ពោះទៅកាន់វ ិស័យផ្សេងៗ មួយក្នុងចំណោមនេះគឺផល
ប្រយោជន៍សាធារណៈ៖ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់កនុងទស្សនៈ
្
Keynesian នៃសារធាណៈ
ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយរដ្ឋដែលមានការអភិវឌ្ឍ។ ម្យ៉ា ងទ�ៀតគឺដ�ើម្បីបម្រើសាជីវកម្ម ប្រយោជន៍
ឯកជន និងតួអង្គរដ្ឋដែលផ្សារភ្ជា ប់នឹងហិរញ្ញ ប្បទានឯកជន។ Aung អះអាងថាចំនុចចុងក្រោយ គឺជា
ករណីនៃ Thilawa។350 ជាការពិបាកក្នុងការប្រឆាំងនឹងទស្សនៈដែលថា ទ្រឹស្តីនេះអនុវត្តផងដែរចំពោះ
SEZs ដទៃទ�ៀតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងប្រទេសកម្ពុជា។

ស្នាដៃដ៏មានសារៈប្រយោជន៍របស់ Hildyard ជួយដល់ពួកយ�ើងក្នុងការប�ើកនូវរបាំងមុខបន្ថែមទ�ៀត។
តាមរយៈការបង្វែរហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទៅជាទ្រព្យសកម្មដ�ើម្បីសម្រេចបានការវ ិនិយោគឯកជន គាត់ល�ើក
ឡ�ើងថាមាននូវមុខងារសំខាន់ៗចំនួនបីនៃ PPPs ក្នុងហិរញ្ញ ប្បទានហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ។ ទីមួយគឺសម្រាប់
សាធារណៈក្នុងការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធនល�ើតួនាទីនៃហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធកនុងការគាំ
្
ទ្រនូវបន្ទា ត់ក្រោមនៃសហគ្រាស
សាជីវកម្មកនុងមូ
្
លធននិយមដោយសាររដ្ឋា ភិបាលជាទូទៅធានានូវការវ ិនិយោគទាំងនេះ (ឧ. ‘ការផ្តល់
ហិរញ្ញ វត្ថុ’ ដល់ ITDពីប្រទេសថៃ)។351 ទីពីរគឺជាច្រកផលប្រយោជន៍ដែលមានការធានាក្នុងអំឡុងពេល
នៃការប្រមូលផតុំ្ល�ើសរ៉ាំ រ៉ៃ (ឧ. ចំណាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីល�ើការវ ិនិយោគហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធបន្ទា ប់ពីវ ិបត្តិ
ហិរញ្ញ វត្ថុពិភពលោក)។ ទីបីគឺដ�ើម្បីសម្រួលដល់ប្រែក្លា យជាទំនិញនូវវ ិស័យថ្មីនៃជីវ ិតដែលអាចត្រូវបានរួមប
ញ្ចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងសាច់ប្រាក់ (ឧ. ធនធានសមុទ្ររបស់ Dawei ឬដីសម្បទានរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងករណីSEZs ជនបទ)។352 គួរតែមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែម និងការបង្ហាញព័ត៌មានដ�ើម្បីបង្កើតថាត�ើត្រឹមក
ម្រិតណា និងវ ិធីសាស្រ្តណាដែលឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនេះត្រូវបានបង្ហូរចូលក្នុងបរ ិបទនៃ SEZs ក្នុងតំបន់
មេគង្គ។ ដោយសារតែព័ត៌មានលម្អិតនៃហិរញ្ញ ប្បញ្ញ ទាននៃ SEZs នៃប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មិនមាន
ជាសាធារណៈ យ�ើងអាចប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ប្រៀបធ�ៀបមួយនៃការវ ិនិយោគ ITD និង SCB ល�ើ
ទំនប់ចំនួនពីរក្នុងប្រទេសឡាវដ�ើម្បីចាំងពន្លឺល�ើការជំរញ
ុ ទឹកចិត្តវ ិនិយោគបរទេសដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំ
ងពីរនេះជាអ្នកវ ិនិយោគមានសក្តា នុពលក្នុង SEZ Dawei។ ដូចដែលបានគូសបញ្
ជា ក់កនុងផ្នែ
្
កមុន SCB
ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥០លានដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះការវ ិនិយោគចំនួន ៣,៥ ពាន់លាន
ដុល្លា រ ខណៈពេលដែល ITD បានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខលួនក្
្ នុងទំនប់ដទៃចំពោះថ្នូរនៃការវ ិនិយោគចំនួន
៦២,៩៦ ភាគរយ(៦៧,៥ លានដុល្លា រលក់បាន ១១០លានដុល្លា រ)។353
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ខណៈពេលវាជាបញ្
ហា ចោទដ�ើម្បីទាញការសន្និដ្ឋា នរួមមួយចំពោះតួរលេខទាំងនេះ វាមិនមានភាពច្បាស់
លាស់នោះទេថាត�ើការព្រមព្រៀងស្រដ�ៀងគ្នានេះចំពោះ SEZ Dawei ឬទៅដល់អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទាន
ឯកជន និងឯកជនផ្សារភ្ជា ប់ជាមួយនឹងរដ្ឋ។ យ៉ា ងណាមិញពួកគេអាចពន្យល់ថាហេតុអ្វីអ្នកវ ិនិយោគ
ហាក់បីដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ SEZs ជាជាងអ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញ
ពីដីធលីរ្ បស់ពួកគេដ�ើម្បីការអភិវឌ្ឍ ឬជាជាងអ្នកដែលត្រូវបម្រើកម្លាំងពលកម្មដល់ពួកគេ។
គួរឲ្យកត់សម្គាល់ តម្លៃភាគច្រើនដែលបានដកហូតពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនេះគឹមិនត្រូវបានវ ិនិយោគ
ឡ�ើងវ ិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ។ ចុងក្រោយច្បាប់ SEZ មិនបានចែងពីការហាមឃាត់ល�ើ
ចលនានៃមូលធន ឬការផ្ញើរត្រលប់ទៅវ ិញនូវប្រាក់ចំណេញ។ ជាការពិតណាស់ ឈរល�ើមូលដ្ឋា ននៃករណី
សិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបញ្
ជា ក់នៅទីនេះ វាជាការពិបាកក្នុងការធ្វើការសនិដ្ឋា នដទៃ
ណាមួយជាជាងការចាត់ទុក SEZs ក្នុងតំបន់មេគង្គថាជាឧបករណ៍ក្នុងការជំរញ
ុ ការក្តោ បយក និងគ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានផលិតភាពបំផុតនៃប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា-ដី និងកម្លាំងពលកម្មដោយមូល
ធនបរទេស និងដ�ើម្បីសម្រួលដល់ការដកហូតយកនូវតម្លៃទៅសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មទំន�ើបជាងដូចជា
ប្រទេសជប៉ុន ចិន និងថៃ ហ�ើយអាចមានការចូលដៃជ�ើង និងប្រទាក់ប្រទាញគ្នា ជាមួយនឹងអភិជនក្នុង
ស្រុកដែលជប៉ុន ចិន និងថៃបានជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍ SEZs ក្នុងតំបន់មេគង្គគឺមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ។
ដូចជាមានតែតាមរយៈការបូកផ្សំគ្នា រវាងដីរបស់អាមេរ ិក កម្លាំងពលកម្មទាសករអាហ្រិ្វក និងមូលធន
អង់គ្លេស ទ�ើបមូលធននិយមដីធលីអ
្ ង់គ្លេសទទួលបានផ្លែផ្កា។354 គួរតែចងចាំកនុងចិ
្
ត្តថា ការក�ើនឡ�ើងនូវ
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ និងមូលនិធិត្រូវបានត្រៀមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋា រចនាស
ម្ព័ន្ធកនុងការផ្
្
្
ចដែលដង្ហើមនៃហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនរ ីងស្ងួតក្នុង
តួចផ្តើម OBOR របស់ខលួនដូ
ពេលឆាប់ៗនេះនោះទេ។

អនុសាសន៍
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយដ៏សំខាន់ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ
រដ្ឋា ភិបាលជាតិចំពោះគោលបំណងផ្សេងៗគ្នា ៖ គឺថា ’មិនល្អ’ និង ’មិនអាក្រក់’។ យ៉ា ងណាមិញ ជាមួយនឹង
បទពិសោធ៍ល�ើ SEZs ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺបង្ហាញថានូវមានកង្វះខាតជាចម្បងល�ើវ ិធីសាស្រ្ត
ដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានអនុវត្តកនុងតំ
្
បន់មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌ
ច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ចដែលអាចសម្រួលបាន។ Oxfam និងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិបានផ្តល់នូវអនុសា
សន៍ដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងលម្អិតទៅដល់រដ្ឋា ភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា សង្គមស៊ីវ ិល អ្នកច្បាប់ និងតួអង្គវ ិស័យ
ឯកជនក្នុងការធ្វើកិច្ចល�ើបញ្
ហា នេះដែលគោលការណ៍អនុសាសន៍ទាំងនេះអាចត្រូវបានបង្វែរមកប្រទេស
កម្ពុជាផងដែរ ហ�ើយមិនចាំបាច់បញ្
ជា ក់ពិស្តា រនៅទីនេះនោះទេ។355 អនុសាសន៍ទាំងនេះរួមមានការ
អំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាក់ដំណ�ើរការនូវការអភិវឌ្ឍ SEZ និងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការវ ិនិយោគរហូត
ដល់៖ ‘ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្ត SEZs ត្រូវបានត្រួត
ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងធ្វើវ ិសោធនកម្មដ�ើម្បីធានានូវសង្គតិភាពជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចច្បាប់អន្តរជាតិ និងស្តង់ដារ
អន្តរជាតិរបស់រដ្ឋដ�ើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្ស។’356 និងសម្រាប់ការវ ិនិយោគដែលមានទំហំធំ
និងរយៈពេលវែងដ�ើម្បី៖ ’ស៊ីគ្នា ជាមួយនឹងផែនការវ ិនិយោគដុំកំភួន និងការគាំទ្រដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវ
សេវាកម្មចម្បងៗ និងទិដ្ឋភាពស្តង់ដារព្រមទាំងដ�ើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានចំពោះសហគមន៍
មូល ដ្ឋា ន។’357 ដូចដែលបានបញ្
ជា ក់គឺមានអនុសាសន៍ដូចខាងក្រោម៖

1. រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាគួរតែកែប្រែក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដ�ើម្បី
ផ្សះផ្សារនូវផលប្រយោជន៍មូលធនជាមួយនឹងបរ ិស្ថាន និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខលួនប្រកបដោយ
្
និរន្រភាព និងយុតតិធ
្ ម៌។
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ប្រទេសដូចជាកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាចង់បានការវ ិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងសេដ្ឋ
កិច្ចដ�ើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដែលនេះខ្លួនត្រូវធ្វើការទាក់ទាញនូវមូលធានពីបរទេសដែលជាទូទៅត្រូវបាន
ទទួលបានតាមរយៈការលះបង់នូវធនធានធម្មជាតិ និងមូលធនមនុស្សរបស់ខលួន៖
្
ធនធានធម្មជាតិ និងកម្លាំង
ពលកម្មរបស់ខលួន។
្
នៅកម្រិតមូលដ្ឋា នបំផុត ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាចង់ទទួលបានស្តង់
ដារជីវភាពដែលមាននិរន្តរភាព ប៉ុន្តែទិន្នា ការបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹង SEZs របស់ខលួនគឺ
្
សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធអភិ
បាលកិច្ចដ�ើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់មូលធនហិរញ្ញ វត្ថុប្រឆាំងនឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងបរ ិស្ថាន។ ចំពោះសហ
គមន៍ជនបទជីវភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពត្រូវបានទាញចេញពីមូលធនធម្មជាតិ អាងធនធានធម្មជាតិ
ដូចជាប្រេង ទឹក សមុទ្រ និងវដ្តនៃទឹកអស់ជាច្រើនជំនាន់។ ចំពោះអ្នកដែលឈានជ�ើងចូលកម្លាំង
ពលកម្មកនុងនាមជាឧស្សាហកម្ម
្
សេដ្ឋកិច្ច ជីវភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពអាចត្រូវបានទាញចេញពីការងារ
ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានកំណត់ការងារសមរម្យដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យ សុវត្ថិភាពនៅ
កន្លែងការងារ កិច្ចគាំពារសង្គម ទិដ្ឋភាពល្អប្រស�ើរចំពោះការអភិវឌ្ឍបុគ្គល និងសមាហរណកម្ម សង្គម សេរ ីភាព
ក្នុងការបញ្ចេ ញកង្វល់របស់ពួកគេ និងដ�ើម្បីរ�ៀបចំ និងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវ ិត
របស់ពួកគេ។358 ការគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលប្រជាជនត្រូវការជីវភាពសមរម្យ តួនាទីរបស់រដ្ឋគឺត្រូវរក្សា
តុល្យភាពនូវតម្រូវការទាំងនេះដែលជារ�ឿយៗមានជម្លោះជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវ ិនិយោគ។
ពួកគេត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនេះតាមមធ្យោបាយមួយដែលមិនមានគ្រោះថ្នា ក់សម្រេចបាននូវសមត្ថភាពរបស់
359
ប្រជាជន និងបង្កើនជាអតិបរមានូវសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខលួន។
្
កាន់តែច្បាស់ជាង
នេះទ�ៀត នេះមានន័យថាធ្វើការធានាថាការវ ិនិយោគមិនមានគ្រោះថ្នា ក់ ឬ បំផលិច
្ បំផ្លាញចំពោះបរ ិស្ថាន
ឬស្តង់ដារជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ គិតគូរពីផលប្រយោជន៍ សុវត្ថិភាពភាពងាយរងគ្រោះ អំណាច និងការ
រួមបញ្ចូលរបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ជាសម្ភារសម្រាប់ពួកគេផងដែរ។ ពេលបច្ចុប្បន្ន
អ្វីដែលក�ើតឡ�ើងគឺមិនមាននិរន្តរភាព ឬយុតតិធ
្ ម៌នោះទេ។ រដ្ឋា ភិបាលអាចធ្វើការផ្លាស់បតូរបានដោយកែ
្
ប្រែក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច SEZ និងធ្វើការធានាការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ចំពោះប្រជាជនដែល
ស្តង់ដាររបស់ពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍ SEZs និងចំពោះប្រជាជនដែលស្តង់ដាររបស់
ពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកល�ើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។ នេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសំណងសមស្រប
ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានប្តូរទីតាំង និងយកចេញនូវឧបសគ្គដ�ើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចធ្វើការរ�ៀបចំដោយ
សេរ ីដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅកន្លែងការងារ។
•

‘ជាការល្អដែល SEZ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយសារតែវាបានស្រូបយកនូវកម្លាំងពលកម្មជាច្រើន ប៉ុន្តែក៏
មានការកេងប្រវ ័ញ្ចច្រើនផងដែរ។ យ�ើងត្រូវគាំទ្រដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានលក្ខខណ្ឌល្អក្នុង SEZ។ ខ្ញុំចង់ឲ្យរោង
ចក្រខាងក្នុង SEZ ក្នុងការគោរពច្បាប់។ M2. កម្មករ SSEZ ជាបុរស ខែកក្តដា ២០១៦

•

‘ការងារឧស្សាហកម្មមិនមាននិរន្តរភាពនោះទេ។ ពួកគេផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកវ ិនិយោគ។ ប្រសិនជា
ពួកគេសប្បាយចិត្ត គឺវាមិនអីនោះទេ ពួកគេនឹងធ្វើមុខជំនួញរកស៊ីនៅទីនេះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនជាពួកគេ
មិនសប្បាយចិត្ត ពួកគេនឹងចាកចេញ។ ប្រសិនជាកសិករមានដី វាជាការងារដែលមានស្ថេរភាពក្នុងការ
ធ្វើស្រែចំការ និងទទួលបានទិន្នផលពីដីធលី៖
្ ដីគឺជាជីវ ិតរបស់ពួកយ�ើង។’ A៨ស្រ្តីតំណាងឲ្យ
NGO ទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

•

‘ក្រុមហ៊ុន រដ្ឋា ភិបាល និងកម្មករមិនមានភាពស្មើភាព ឬតុល្យភាពនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់សំពាធ
ល�ើកម្មករដោយផ្ទាល់ ហ�ើយពួកគេប្រើប្រាស់លុយដ�ើម្បីដាក់សំពាធល�ើមន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលមួយចំនួន។
ពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រសិនជាយ�ើងនិយាយពីអំណាច និយោជកគឺនៅកំពូល អាជ្ញាធរនៅកណ្តាល
ហ�ើយកម្មករនៅបាត។ ខ្ញុំចង់ឃ�ើញមានតុល្យភាពចំពោះភាគីទាំងបី។ រដ្ឋា ភិបាលគួរតែនៅកំពូល
ហ�ើយក្រុមហ៊ុន និងកម្មករគួរតែស្មើភាពគ្នា ។ ពួកគេត្រូវតែមានឯករាជ្យភាព មិនពុករលួយ ហ�ើយកម្មករ
និងនិយោជកត្រូវតែស្មើភាពតាមច្បាប់។’ A៦ បុរសអ្នកតំណាងសហជីព ទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា
ឆ្នាំ២០១៦។
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

•

‘ប្រាក់ឈនូលទា
្
បនិងការរ ិតត្បិតល�ើសេរ ីភាពមូលដ្ឋា ន និងសិទ្ធិគឺមិនមែនជាផែនការអាជីវកម្មយូរអង្វែង
និងមាននិរន្តរភាពមួយនោះទេ។ អ្នកមិនអាចបិទមាត់ និងភ្នែករបស់មនុស្សបាននោះទេ។ យ�ើងមានបទ
ពិសោធន៍បដិវត្តន៍ ដែលផ្លាស់បតូរពី
្ ទាសភាពទៅជាការងាររួចមកហ�ើយក្នុងអំឡុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៨០។
អាជីវកម្មគួរតែសហការជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មដ�ើម្បីប្រឆាំងនឹងអំព�ើពុករលួយ ពួកគេគួរតែគិត
ពីប្រាក់ឈនូល
្ អប្បរមាដែលរស់នៅបាន ហ�ើយពួកគេត្រូវតែធ្វើឲ្យវាក�ើតមានឡ�ើង។’ A២ បុរសអ្នក
តំណាង NGO ទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

•

‘ត�ើធ្វើដូចម្តេចដ�ើម្បីកុំធ្វើឲ្យវាទំនងដូចជាព្រៃផ្សៃ? ប្រសិនជាកម្មករទាំងអស់កនុងប្រទេសបង់
្
ក្លាដែសមិន
មានការងារធ្វើ វាអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្លាស់បតូរទិ
្ សដៅ និងផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេដ�ើម្បីមានជីវ ិតល្អ
ប្រស�ើរ។ ជារ�ឿយៗ យ�ើងឃ�ើញរោងចក្របិទទ្វារ និងគិតថា៖ ”អត់បញ្
ហា រោងចក្រដែលបិទជារោងចក្រ
មិនល្អ ។” ’អ្វីដែលយ�ើងប្រាប់កម្មករគឺថាប្រសិនជាយ�ើងជំរញ
ុ ឲ្យមានការផ្លាស់បតូរ្ រោងចក្រប្រហែលជាបិទ
ប៉ុន្តែមិនមានការធានាថាវានឹងបិទនោះទេ ឬថាប្រសិនប�ើអ្នកមិនជម្រុញពួកគេនៅតែនៅពីក្រោយនិង
ជិះជាន់យ�ើងមួយជីវ ិត។’ A១២បុរសជាតំណាង NGO ទីក្រុងបាងកក ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

2. រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចផ្តល់អាទិភាពដល់ការវ ិនិយោគដែលបម្រើបានល្អប្រស�ើរ
បំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខលួន
្ និងបដិសេធនូវការវ ិនិយោគដែលមិនផ្តល់។ ពួកគេអាចធ្វើការ
ក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកល�ើឧស្សាហកម្មដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍មិនស្របច្បាប់
ពីការកេងប្រវ ័ញ្ចនៃធនធានធម្មជាតិ និងមនុស្សរបស់ខលួនដោយធ្វើ
្
ការបង្កើតនូវបរ ិយាកាស
គាំទ្រការវ ិនិយោគដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងធ្វើការវ ិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មកនុងស្រុ
្
ក
និងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដោយរួមមានការអប់រ ំ សុខភាព និងសុខមាលភាព។
គម្រោងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងគម្រោងយក្សដូចជា SEZs ត្រូវបានជំរញ
ុ ជាចម្បងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង
មីយ៉ាន់ម៉ាដោយ ចិន ជប៉ុន និងថៃ។ សម្ពាធខាងក្នុង និងខាងក្រៅដល់រដ្ឋបាលជាតិកនុងការរក្សា
្
និងបង្កើន
កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានវាស់វែងតាមរយៈសូចនាករណ៍ដូចជាទិន្នន័យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP)
និងការវ ិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជម្រុញឲ្យរដ្ឋា ភិបាលធ្វើការសហការ។ យ៉ា ងណាមិញ
សមាហរណកម្មកនុ្ងបណ្តា ញផលិតកម្ម និងទីផ្សារតំបន់ និងសកលលោកគឺពង្រឹងអំណាចរចនាសម្ព័ន្ធរបស់
មូលធនល�ើកម្លាំងពលកម្មធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្នុងស្ថានការណ៍មិនអំណោយផល ហ�ើយ
ស្ថិតក្នុងហានិភ័យក្នុងការធ្លា ក់ចូលក្នុងផ្នែកដែលមានផលប្រយោជន៍តិច និងមិនមាននិរន្តរភាពនៃខ្សែសង្វាក់
ផលិតកម្មពិភពលោក។ យ៉ា ងណាមិញ ពួកគេមិនមែនមិនមានអំណាចនោះទេ។ រដ្ឋា ភិបាលអាចចាត់អាទិ
ភាពល�ើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិល�ើគំរត
ូ ំបន់ និងធ្វើការបង្វែរធនធានដែលមានផលិតភាពឆ្ពោះទៅកាន់គោល
បំណងនេះជាជាងបម្រើសេវាកម្មផលប្រយោជន៍ខាងក្រៅ។ ពួកគេអាចបង្កើតនូវបរ ិយាកាសមួយចំពោះ
ធុរកិច្ចដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងរួមបញ្ចូលជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្រ្តតែការវ ិនិយោគដែលមាននិរន្តរភាព
និងបរ ិយាប័នប៉ុណ្ណោះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ ពួកគេអាចធ្វើការពិចារណាល�ើវ ិថីផ្សេងនៃការ
អភិវឌ្ឍ និងយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកល�ើការជីកយកធនធាន និងផលិតកម្ម
ដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មខ្លា ំង។ ការងារប្រភេទទាំងនេះភាគច្រើននឹងមានច្រើនល�ើសលប់ដោយសារតែស្វ័យ
ប្រវត្តិកម្ម ហ�ើយរដ្ឋា ភិបាលត្រូវតែមានផែនការត្រឹមត្រូវ។360 សំណូមពរពីអ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍រម
ួ បញ្ចូលការ
វ ិនិយោគក្នុងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកនុងស្រុ
្
ក និងសាធារណៈដូចជាការអប់រ ំ និងការថែទាំសុខភាព។
•

’សំណួរគឺថា៖ ត�ើការវ ិនិយោគប្រភេទអ្វីដែលយ�ើងគួរតែមានឬក៏អត់ ប្រសិនជាការវ ិនិយោគទាំងនេះមាន
គណនេយ្យភាព? យ�ើងគួរតែទទួលយកតែធុរកិច្ចដែលមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណោះ។ ទោះបីជាវ ិធាន
ការផ្លូវច្បាប់ររបស់យ�ើង និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មានភាពទន់ខ្សោយ យ�ើងក៏នៅតែចង់បានធុរកិច្ចដែលមាន
ការទទួលខុសត្រូវ។ សាររបស់យ�ើងទៅដល់អ្នកវ ិនិយោគគឺថា៖ ”ប្រសិនជាអ្នកធ្វើរ�ឿងត្រឹមត្រូវ យ�ើងនឹង
ទទួល និងគាំទ្រអ្នក។ ប�ើមិនដូចច្នេះទេ យ�ើងនឹងប្រឆាំងជាមួយអ្នក។” A២៤ ទីប្រឹក្សារដ្ឋា ភិបាល
ជាបុរស ទីក្រុងរ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
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•

’យ�ើងចង់បានវ ិនិយោគទុនដែលផ្តោ តសំខាន់ល�ើតម្រូវការក្នុងស្រុករបស់យ�ើង និងល�ើតម្រូវការរបស់
ប្រជាជនក្នុងស្រុក។ យ�ើងមានសមុទ្រ ឆ្នេរ និងអាហារសមុទ្រ ប៉ុន្តែយ�ើងបានបញ្ជូនវត្ថុធាតុដ�ើមទាំងអស់
ទៅតំបន់ដទៃដូចជាប្រទេសថៃ ឬកន្លែងផ្សេងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ យ�ើងចង់ឲ្យគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់
យ�ើងទទួលបានស្តង់ដារខ្ពស់ ដូចនេះយ�ើងអាចនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅបាន។ យ�ើងគួរតែមានការ
វ ិនិយោគដែលពឹងផ្អែកល�ើឧស្សាហកម្មមួយល�ើផលិតផលក្នុងស្រុក មិនមែនការជីកយកធ្យូងថ្ម រោង
ចក្រចម្រាញ់ប្រេង ឬឧស្សាហកម្មកង្វក់ និងពុលនោះទេ។ យ�ើងស្វាគម៍ការអភិវឌ្ឍ ប៉ុន្តែគួរតែការ
អភិវឌ្ឍពិតៗដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋា នមិនមែនសម្រាប់អ្នកក្រៅនោះទេ៖ មិនមែនជួយអ្នកមានឲ្យកាន់
តែមាននោះ ទេ។’ A១៧ ស្រ្តីតំណាង NGODawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

•

‘យ�ើងត្រូវការវ ិនិយោគទុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវមាននិរន្តរភាព និងសាកសមចំពោះបរ ិបទក្នុង
ស្រុក។ ឧស្សាហកម្ម នេសាទ កសិកម្ម ទេសចរណ៍ និងអ្វីៗដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់
ប្រជាជនមូលដ្ឋា ន។ ប�ើមិនដូចច្នេះទេ អ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការវ ិនិយោគគឺមានតែជន
ជាតិថៃប៉ុណ្ណោះ។’ A២៦ ស្រ្តីតំណា NGO ទីក្រុងបាងកក ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦។

•

‘ ជាយុទ្ធសាស្រ្តមានទីតាំងនៅតំបន់ជនបទដូចនេះប្រជាជនអាចទទួលបានការងារនៅទីនោះ ប៉ុន្តែគួរតែ
មានសម្ភារបរ ិក្ខា រច្រើនបន្ថែមទ�ៀតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋា ន៖ ដូចជាសេវាសុខ
ភាព និងអប់រ ំ និងការអភិវឌ្ឍជំនាញសម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋា ន។ ខ្ញុំចង់បានការគិតវែងឆ្ងាយពីរដ្ឋា
ភិបាល៖ ការវ ិនិយោគល�ើប្រជាជនកម្ពុជា កុំគ្រាន់តែពឹងផ្អែកល�ើវ ិនិយោគទុនបរទេសមិនមាន
ស្ថេរភាពនោះទេ។’ A២ បុរសជាអ្នកតំណាង NGO ទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

•

‘រដ្ឋា ភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសនៅអឺរប
៉ុ ។ ផលិតផលសំខាន់ដែលអឺរប
៉ុ ធ្វើការនាំ
ចេញគឺសរ្ក ស។ វ ិធីសាស្រ្តដែលរដ្ឋា ភិបាលឆ្លើយតបគឺផ្តល់នូវដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចធំៗទៅធុរកិច្ច។ វាប៉ះ
ពាល់ដល់សហគមន៍តាមរយៈការរ ឹបអូសយកដី។ ម៉េចមិនធ្វើផទុយពី
្
នេះ? ផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមដល់
កសិករ និងគាំទ្រពួកគេដ�ើម្បីដាំដំណាំអំពៅ។ ហេតុអ្វីបានជាយ�ើងមិនល�ើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក
ហ�ើយធានាថាមានទីផ្សារសម្រាប់ទិន្នផលរបស់គេ? នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ទោះបីជាត្រូវ
បានដំណ�ើរការជាងដប់ឆ្នាំក៏ដោយ យ�ើងនៅតែនាំចូលវត្ថុធាតុដ�ើមពីប្រទេសចិន និងឥណ្ឌា ។ យ�ើងនាំចូល
កប្បាស សរសៃអំបោះ ក្រណាត់ពីប្រទេសដទៃ។ ផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចដល់កសិករបង្ហាត់
ពួកគេដ�ើម្បីដាំកប្បាស ហ�ើយពួកគេអាចផ្គត់ផ្គង់កប្បាសទៅរោចក្របាន។’ A២អ្នកតំណាង NGO
ជាបុរសទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

3. រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិចំពោះតម្លាភាព និង
គណនេយ្យភាពក្នុងការវ ិនិយោគ និងអភិបាលកិច្ច SEZ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការគម្រាមកំហែងនៃ
ការក្តោ បយក និងក្តោ បយកឡ�ើងវ ិញនូវរដ្ឋដោយអភិជននយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចកនុងស្រុ
្
ក
និងអន្តរជាតិ និងកាត់បន្ថយនូវការដកហូតហិរញ្ញ វត្ថុបន្ថែមទ�ៀតពីតម្លៃក្នុងតំបន់។
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង និងការសម្រេចពីមុនទាំងអស់ និងក្នុងពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធនឹង SEZs អាចអនុ
លោមតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតនៃតម្លាភាព គណនេយ្យភាព ការចូលរួម និងការរួមបញ្ចូល។ ខសន្យា និងលក្ខ
ខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវ ិនិយោគល�ើ SEZ អាចត្រូវបានបង្ហាញ និងត្រួតពិនិត្យប្រសិនជាចាំបាច់។ មន្រ្តី
សាធារណៈដែលមានសមត្ថកិច្ចល�ើ SEZs ត្រូវស្ថិតក្រោមការប្រកាសបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិជាដាច់ខាតដែល
បំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដ�ើម្បីធានាថាការសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយមិនសមរម្យ
ដោយសារតែផលប្រយោជន៍ឯកជន។361 នេះអាចល�ើកទឹកចិត្តឲ្យមនការសម្រេចចិត្តសាធារណៈដោយយុតតិ្
ធម៌តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យជាសាធារណៈ។ រដ្ឋា ភិបាលដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលបំណងនេះ
ត្រូវផ្តល់អំណាចដល់សង្គមស៊ីវ ិលក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិកនុងការរួ
្
មចំនែកល�ើគោលបំណងទាំងនេះ។

70

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

•

‘គេប្រាប់យ�ើងថាពួកគេល្អ ថាពួកគេផ្តល់ការងារដល់យ�ើង ប៉ុន្តែរដ្ឋា ភិបាលត្រូវតែមានតម្លាភាពពីការងារ
តួនាទី ការបណតុះ
្ បណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា នឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជា។ ស្ថិតិពីធនធានមនុស្ស
ផ្នែកមេកានិចសម្រាប់ SEZ គឺមិនទាន់មាននោះទេ។ ប្រសិនជាពួកគេមានទំនុកចិត្តអំពីផល
ប្រយោជន៍ដែលពួកគេនាំមក រដ្ឋា ភិបាលគួរតែមានតម្លាភាពជាងមុន។ រ�ៀបចំបង្កើតបណ្ឌលព័ត៌មាន
មួយសម្រាប់ព័ត៌មាន SEZ ទាំងអស់ដោយរូមបញ្ចូលនូវបញ្ជីនៃសម្បទាន អ្នកណាជាម្ចាស់ ហ�ើយត�ើ
មានរយៈពេលប៉ុន្មា នឆ្នាំ។’ A៣ អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស ទីក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

•

‘បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍បានបង្ហាញពីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លាភាព និងយុតតិធ
្ ម៌នៃកា
រវ ិនិយោគដែលនឹងមាន និងលទ្ធកម្មដីធលីដោ
្
យរួមមានទាំងការប្តឹងប្តល់នៃការឃុបឃិតរវាងរដ្ឋបាលភូមិ
362
ឃុំ និងអ្នកទិញដីធលី។
្ ’

•

‘ភូមា [មីយ៉ាន់ម៉ា] មិនមានច្បាប់ដែលចាប់បង្ខំរដ្ឋា ភិបាល ឬអ្នកវ ិនិយោគបរទេសក្នុងការបង្ហាញជា
សាធារណៈនូវព័ត៌មានពិស្តា រនៃកិច្ចសន្យារបស់ផែនការអភិវឌ្ឍនោះទេ ហ�ើយក៏មិនមានយន្តការ
គ្រប់គ្រាន់កនុង
្ ការធានាថាប្រាក់ចំណូលត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រកបដោយគណនេយ្យភាព និង
តម្លាភាពនោះដែរ។ នេះនឹងដាក់ប្រេងល�ើភ្លើងនៃការអនុវត្តដែលប្រកបដោយអំព�ើពុករលួយហ�ើយ។’‘363

•

ិ៍ ្ត
‘អ្នកវ ិនិយោគចិនមានកេរឈ្មោះស
្អុយពាក់ព័ន្ធនឹងគណេនេយ្យភាព និងអំព�ើពុករលួយ។ ពួកគេមានស្តង់
ដាររបស់ខលួនចំ
្
ពោះការវ ិនិយោគបរទេស ប៉ុន្តែមានតែជាភាសាចិនកុកងឺប៉ុណ្ណោះ។ វាតែងតែជាការ
ពិបាកក្នុងការឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះស្តង់ដាររបស់ពួកគេ។ ការប្រឈមគឺជាភាសា និងយន្តការ
ចាប់បង្ខំអនុវត្ត។ ខ្ញុំគួរតែទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណា? ស្ថាតទូតចិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា? ក្រសួងការ
បរទេសក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង? ត�ើយន្តការចាប់បង្ខំអនុវត្តនៅឯណា? ប្រៀបធ�ៀបជាមួយនឹងអ្នកវ ិនិយោគ
បរទេស ពួកគេត្រូវអនុលោមតាមនីតិវ ិធីជាក់លាក់នៅទីនេះ ហ�ើយរាយការណ៍ទៅស្ថាតទូតអាមេរ ិក។
យ៉ា ងហោចណាស់ពួកយ�ើងអាចរាយការណ៍ និងប្រើប្រាស់យន្តការក្នុងប្រទេសយ�ើង។ យន្តការ
នេះមិនមាន ចំពោះការវ ិនិយោគចិននោះទេ។ ’A២២ អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស ទីក្រុងរ ៉ងហ្គូន
ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

•

‘បទពិសោធន៍កនុងតំ
្
បន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញថាដោយមិនមានតម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ចដែល
មានគណនេយ្យភាព ឬយុទ្ធសាស្រ្តច្បាស់លាស់ចំពោះការផ្សារភ្ជា ប់កនុងស្រុ
្
ក SEZs អាចធ្វើឲ្យមាន
លទ្ធផលប៉ះពាល់ដល់បរ ិស្ថាន និងសង្គម និងបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលបាន
ិនិយោគនេះ ភ័សតុតាងបង្
រ ំពឹងទុក។ ប្រជាជនក្នុងស្រុកគឺជាអ្នកចាញ់កនុងការវ
្
្
ហា ញថាមានលទ្ធផល
	ល្អប្រស�ើរជាងពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយ ការផ្តល់អំណាចដល់ស្រ្តី និងការចែករ ំលែកផលប្រយោជន៍
នៃកំណ�ើន ប្រសិនប�ើមានយន្តការប្រកបដោយតម្លាភាព និងមានការចូលរួម។ ផ្ទុយមកវ ិញ
ដំណ�ើរការដែលទន់ខ្សោយ និងមិនមានគណនេយ្យភាពអាចនាំមកនូវការក�ើនឡ�ើងនូវការបំផលិច
្
បំផ្លាញបរ ិស្ថាន បង្កើនភាពក្រីក្រ និងភាពងាយរងគ្រោះ និងភាពតានតឹង និងវ ិវាទឥតឈប់ឈរ។’‘364

•

‘គ្រប់ទម្រង់នៃការក្តោ បយករដ្ឋត្រូវបានបង្វែរឆ្ពោះទៅកាន់ការដកហូតថ្លៃជួលពីរដ្ឋសម្រាប់បុគ្គល
ក្រុមហ៊ុន ឬវ ិស័យមួយក្រុមតួចតាមរយៈការផ្លាស់បតូរក្របខ័
្
ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញ តតិជា
្ មូលដ្ឋា ន…ការ
កាត់បន្ថយនូវការក្តោ បរដ្ឋរម
ួ មានផ្លាស់បតូរឥទ
្
្ធិពលរបស់វ ិស័យឯកជនពីមធ្យោបាយលទ្ធភាពដែលមិន
ស្របច្បាប់ មិនមានតម្លាភាព និងមានការល�ើកឡ�ើងទៅជាទម្រង់អន្តរផលប្រយោជន៍ដែលស្របច្បាប់
មានតម្លាភាព និងមានការប្រកួតប្រជែង។ វាក៏រម
ួ បញ្ចូលនូវការអភិវឌ្ឍខ្សែបន្ទា ត់រវាងតួនាទីនយោបាយ
និងធុរកិច្ចរបស់មន្រ្តីរដ្ឋដ�ើម្បីបង្កា រជម្លោះផលប្រយោជន៍។’‘365
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4. សង្គមស៊ីវ ិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងតំបន់ និងក្រៅពីនេះអាចបន្តកនុងការរួ
្
មចំនែក
ជាមួយនឹង និងរ ំពងនូវសម្លេងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន និងកម្មករដ�ើម្បីធានាថាពួកគេត្រូវបាន
រួមបញ្ចូលក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ និងធ្វើឲ្យរដ្ឋា
ភិបាល និងសាជីវកម្មមានគណនេយ្យភាពចំពោះសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង SEZs។
សង្គមស៊ីវ ិលដ�ើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងបរ ិស្ថាន
របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ ជារ�ឿយៗក្នុងការលក្ខខណ្ឌដែលមានការប្រឈម និងនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់របស់
បុគ្គល។ តួអង្គសង្គមស៊ីវ ិលគួរតែបន្តកនុងការចូ
្
លរួមដោយស្ថាបនាជាមួយនឹងមន្រ្តីសាធារណៈ និងវ ិស័យ
ឯកជនក្នុងការតស៊ូមតិតំណាងឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍ និងប្រតិបត្តិការរបស់ SEZs
និង ធ្វើការដ�ើម្បីឲ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលពួកគេមិនបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។
ដោយសារតែអភិជនជាតិម�ើលមិនឃ�ើញនូវជម្រើសផ្សេងជំនួសឲ្យគម្រូ ‘ពាណិជ្ជកម្មសេរ ី’ នៃកំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវ ិលគួរតែចូលរួមចំណែកដោយសកម្មជាមុខផងដែរក្នុងការបញ្
ជា ក់ពី
ជម្រើសផ្សេងៗដែលមានយ៉ា ងហោចណាស់ព្យាយាមក្នុងការផ្លាស់បតូរពាក្យពេចន៍
្
ពីកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច
ដែលមិនមានន័យអ្វីនោះទៅជាមធ្យោបាយក្នុងការទទួលបានអ្វីមួយ៖ សុខមាលភាពនៃប្រជាជន និង
បរ ិស្ថាន។ នេះអាចផ្តោ តល�ើសង
្ត ់ដារជីវភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធ្វើការធានាថាមានការការពារសង្គម
និងបរ ិស្ថានសមស្រប និងគ្រប់គ្រាន់ដែលអមជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ឧស្សាហកម្មកនុងតំ
្
បន់។
មន្រ្តី និងធុរកិច្ចមួយចំនួននឹងមានការទទួលជាងមុនទៅល�ើបញ្
ហា នេះជាងអ្នកដទៃ ហ�ើយតួអង្គសង្គមស៊ីវ ិល
គួរតែអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តដ�ើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅតែមានភាពរ ឹងរូស។ នេះអាចរួម
ចំណែកនូវមធ្យោបាយថ្មីនៃការរ�ៀបចំ និងការគ�ៀងគរដ�ើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែង ហ�ើយប្រសិនចាំបាច់
បង្អា ក់នូវការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តដែលបង្កគ្រោះថ្នា ក់។ ជាឧទាហរណ៍ ភាពជាដៃគូសង្គមស៊ីវ ិលអន្តរជាតិ
ជុំវ ិញបញ្
ហា SEZ ទទួលបានជោគជ័យ ហ�ើយគួរតែត្រូវបានល�ើកជម្រុញទឹកចិត្ត។ ការងាររបស់
អង្គការឃ្លាំម�ើលតំបន់មេគង្គដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសជប៉ុន និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងចលនាការ
អប់រ ំជាមួយនឹង CSOs ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាករណីជាក់ស្តែងនៃចំនុចនេះ។ ភាពជាដៃគូទាំងនេះ
អាចជួយសម្រាលដល់ការប្រឈមដែលអង្គការក្នុងស្រុកអាចជួបប្រទះនៅពេលប្រតិបត្តិការ
នៅក្នុងយុត្តា ធិការជាតិដែលមានការរ ិតត្បិតខ្លា ំង។
ល�ើសពីនេះទ�ៀត Noisecat ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញនិងសកម្មជនជនជាតិដ�ើមអាមេរ ិកបញ្
ជា ក់ថាការសម្អាងដែល
ជារ�ឿយៗត្រូវបានល�ើកឡ�ើងដ�ើម្បីឲ្យមានសាមគ្គីភាពកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងរវាងប្រជាជនជនជាតិដ�ើមភាគតិច
និងក្រុមឆ្វេងនិយមគឺមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពដូចតំបន់មេគង្គសព្វថ្ងៃនេះ នឹងអាមេរ ិកខាង
ជ�ើងផងដែរទៅ។ ស្វែងយល់ពីគន្លឹះពីភាពអត់ធន់របស់ជនជាតិអាមេរ ិកខាងជ�ើងចំពោះបំពង់ឧស្ម័ននៅ
Dakota នៅ Standing Rock គាត់បានស្នើឡ�ើងថាប្រជាជនជនជាតិដ�ើមភាគតិច និងអ្នកឆ្វេងនិយមធ្វើ
ការសហការដ�ើម្បីដាក់សំពាធក្រៅពីកន្លែងធ្វើការផងដែរដ�ើម្បីប្រឆាំង និងប្រែក្លា យប្រព័ន្ធដែលមិនមាន
ភាពយុតតិធ
្ ម៌ មិនស្មើភាព និងមិនមានប្រជាធិបតេយ្យ។366 Harvey បានធ្វើការការសំអាងស្រដ�ៀងគ្នានេះ
ដ�ើម្បីឲ្យមានសាមគ្គីភាពកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងរវាងសហជីពនៅទីក្រុង និងកសិករ និងចលនាបរ ិស្ថាន។
ការគ�ៀងគរអន្តរវ ិស័យនេះអាចត្រូវបានបង្វែរឆ្ពោះទៅកាន់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដោយធ្វើការការពារពលករ
ពីលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានការកេងប្រវ ័ញ្ច និងគាំទ្រចលនាដែលលុបបំបាត់ការវ ិ និយោគល�ើការជីក
យកហ្វូស៊ីល និងគាំទ្រ ’រក្សាវាទុកនៅក្នុងដី’។ ខណៈពេលដែល SEZs ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង្កា រ
និងបង្ក្រា ប កម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាការសំខាន់កនុងការកត់
្
សម្គាល់ថាការក�ើនឡ�ើងនូវការពឹងផ្អែកល�ើច្រក
សេដ្ឋកិច្ច ដ�ើម្បីសម្រួលដល់ការបំបែកផលិតកម្ម និងការចែកចាយទំនិញនូវមកនូវចំនុចនៃភាពរងគ្រោះថ្មី។
ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃមូលធនដែលត្រៀមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកនុងតំ
្
បន់ ចលនាសង្គម
អាចទទួលបានការគាំទ្រដោយដាក់ទិសដៅចំពោះលិខិតូបករណ៍ និងគោលនយោបាយហិរញ្ញ
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វត្ថុដែលគាំទ្រ SEZs ឬប្រសិនប�ើលទ្ធផលនៃការវ ិនិយោគត្រូវបានប៉ះពាល់។ នេះអាចជួយល�ើកទឹកចិត្តដល់
ការវ ិនិយោគដែលកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងធនធានធម្មជាតិ និងមនុស្សក្នុងតំបន់មេគង្គ
និងល�ើកកម្ពស់នូវតំបន់ឲ្យកាន់តែមានសមភាព និងមានភាពរស់រវ� ើកចំពោះប្រជាជនរបសខ្លួន។
•

’វាគឺជាប្រព័ន្ធ និងដំណ�ើរការដែលត្រូវតែមានការប្រឈម៖ ត�ើថាប្រជាជន និងសេដ្ឋកិច្ចវ ិទូឃ�ើញនូវ
កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈអ្វី។ គឺដោយសារអគារធំៗ ភាពទំន�ើប សម្ភារៈទំន�ើបដ�ើម្បីបាននូវរបស់
ទាំងអស់នេះ ពួកគេត្រូវច្របាច់យកធនធានឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែពួកគេ
មិនឃ�ើញផលប៉ះពាល់នោះទេ។ គំរសេ
ូ
ដ្ឋកិច្ចរបស់យ�ើងគឺមិនមាននិរន្តរភាពនោះទេ៖ គឺនាំមកនូវការ
កេងប្រវ ័ញ្ចល�ើកម្មករ និងធនធានធម្មជាតិរបស់យ�ើង។’

•

‘រដ្ឋា ភិបាលដែលធ្វើការពិចារណាល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម និងវ ិនិយោគទុកត្រូវតែធានាថាមានផល
ប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចគាំពារសង្គម សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិបរ ិស្ថាន និងសិទ្ធិដីធលី។
្ វាគឺជាការ
ប្តេជ្ញាផ្នែកនយោបាយ។ រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាមិនអាចប្រឈមដោយខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងនោះទេ ប៉ុន្តែ
ពួកគេគួរតែឈប់ការឃោសនា និងទទួលយកថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្នុងវ ិបត្តិ៖ វ ិបត្តិនៃក្តី
សម័យនូវកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រសិនជាមានអ្នកណាមួយអាចសារភាពពីបញ្
ហា នេះ និងដាក់ខលួនស្តា
្
ប់
ប្រជាជន និងធ្វើការពិចារណាពីសម្លេងរបស់ពួកគេ។ សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋ៖ រដ្ឋា ភិបាលអាចយកធ្វើជា

ឧបករណ៍ក្នុងការសម្របសម្រួលទាមទារនូវលក្ខខណ្ឌដែលល្អប្រស�ើរជាង។ ប្រសិនជាពួកគេមិនដាក់
ខ្លួននោះទេនឹងមានបញ្
ហា ជាមិនខាន៖ បដិវត្តន៍ឆ្នាំ១៩៩៩’‘367 អារ៉ា បស្រ្ពីង និងការតវ៉ា ប្រឆាំងនៅ
	អេហ្ស៊ីប ដែលជាភ័សតុតាងស្រាប់
្
។ ខ្ញុំមិនគិតថាប្រជាជនមិនភ្លើនោះទេ គ្រាន់តែស្ពឹកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រជាជន
ត្រូវតែបញ្ចេ ញសម្លេង៖ ប្រឈមនឹងរដ្ឋា ភិបាល និងសាជីវកម្ម។ ប្រសិនជាប្រទេសទាំងអស់ធ្វើដូចនេះ
សម្លេងនឹងមានការផ្សារភ្ជា ប់គ្នា ។ ក្រុមដែលមានអំណាចតែងតែមានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រង
និងគ្រប់ដណ្តប់៖ នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក ជប៉ុន EU និងនៅអាស៊ា ន នៅអាស៊ា នយ�ើងមានយក្សតូចៗ ពួកគេ
បានរ�ៀនសូត្រពីអាមេរ ិក។ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថាមានអព្ភូតហេតុ៖ នៅពេលដែលអ្នកដល់ក ការរ� ើបម្រះនឹងក�ើតមាន
ឡ�ើង។ ខ្ញុំមិនគិតថាមានបដិវត្តន៍នោះទេ ប៉ុន្តែនឹងមានការរ� ើបម្រះ ។’ A៨ អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី
ក្រុងភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
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A21. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A22. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A23. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A24. ទីប្រឹក្សារដ្ឋា ភិបាល ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A25. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A26. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី បាងកក ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A27. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី បាងកក ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
A28. អតីតសមាជិកគណៈកម្មាការជាតិសតីព
្ ីសិទ្ធិមនុស្សថៃ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A29. អ្នកសិក្សា ជាបុរស ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គល ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
A30. ទីប្រឹក្សាវ ិនិយោគ ជាបុរស ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គល ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
A31. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គល ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
A32. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

អ្នកចូលរួមការពិភាក្សាក្រុម
W1. កម្មករ SSEZ ជាស្រ្តី ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W2. កម្មករ SSEZ ជាស្រ្តី ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W3. កម្មករ SSEZ ជាស្រ្តី ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W4. កម្មករ SSEZ ជាស្រ្តី ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W5. កម្មករ SSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W6. កម្មករ SSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
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W7. កម្មករ SSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W8. កម្មករ PPSEZ ជាស្រ្តី ខែកក្កដា ២០១៦
W9. កម្មករ PPSEZ ជាស្រ្តី ខែកក្កដា ២០១៦
W10. កម្មករ PPSEZ ជាស្រ្តី ខែកក្កដា ២០១៦
W11. កម្មករ PPSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W12. កម្មករ PPSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W13. កម្មករ PPSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W14. កម្មករ PPSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
W15. កម្មករ PPSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
V1. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V2. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V3. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V4. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V5. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V6. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V7. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V8. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V9. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V10. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V11.អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V12. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាស្រ្តី ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
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20 Zeng, “បទពិសោធន៍សកលលោកជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ជាមួយការផ្តោ តសំខាន់ល�ើចិន និងអាហ្វ្រិក។”
21 Farole និង Akinci. “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស.”ទំព័រទី៣; ADB ឆ្នាំ២០១៥។ “របាយការណ៍សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអា
ស៊ា ន ២០១៥៖ ថាត�ើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអាចជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេច?” ទំព័រ៦៤។
22 Farole និង Akinci. ឆ្នាំ២០១១. “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។” ទំព័រទី៣ និង៤។
23 UNIDO, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅអាស៊ា ន,” ទំព័រទី ៣៤។
24 ibid., 34.
25 Vadlamannati និង Khan, “ការប្រកួតប្រជែងដល់កំពូល ឬដល់បាត? ការប្រកួតប្រជែងដ�ើម្បីសំណ�ើរវ ិនិយោគក្នុងតំ
បន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស(SEZs)៖ ភ័សតុតាងពី
្
រដ្ឋឥណ្ឌា ឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០០។”
26 Abbas និង Klemm, “ការប្រកួតប្រជែងដល់បាតមួយផ្នែក៖ ការអភិវឌ្ឍពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទ�ើបលេចធ្
លោ និងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។.”
27 UNIDO, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅអាស៊ា ន,” ទំព័រទី ៣៦។
28 Baldwin គិតថាសាកលភាវូបនីយកម្មគឺជាដំណ�ើរការនៃ’ការបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតសកលលោក’ ទាំងពីរល�ើ៖
ទីមួយគឺផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ ទីពីរគឺផលិតកម្មតែម្តង។ ក្នុងអំឡុងពេលល�ើកទីមួយ ទំនិញដែលត្រូវបានផលិ
តក្នុងប្រទេសមួយអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់កនុងប្រទេសដទៃជាលទ្ធ
្
ផលនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។នៅល�ើកទីពីរ ផលិត
កម្មនៃទំនិញអាចត្រូវបានបំបែកក្នុងប្រទេសបីបួន។ ឧទាហរណ៍ក្លា ស្សិកមួយនៃល�ើកទីមួយគឺស្រាក្រហមបារាំងដែ
លត្រូវបានដោះដូរជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពីអង់គ្លេស ខណៈពេលដែលផលិតផលនៃទំនិញអេឡិកត្រូនិចដូចជាកុំ
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តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់មេគង្គ

ព្យូទ័រអាចត្រូវបានបំបែកទូទាំអាស៊ីខាងក�ើត និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃល�ើកទីពីរ។ ការពន្យល់
និងការវ ិភាគបន្ថែមត្រូវបានបង្ហាញក្នុងផ្នែកទី៣។Baldwin, “សកលភាវូបនីយកម្ម៖
ការបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោក។”.
29 ADB។ ““របាយការណ៍សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន ២០១៥៖ ថាត�ើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអាចជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេច?” ទំព័រ៦៥។
30 Farole និង Akinci. “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស” ទំព័រទី៤ ប្រាក់ចំណូលដែលបាត់ពីការសម្រាកពន្ធនេះគឺមានចំនួនច្រើន
មែនទែន។ យោងទៅតាមអគ្គសវនករគ្រប់គ្រងឥណ្ឌា SEZs ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា បានផ្តល់ ១៦,៦
ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិកដែលជាការកាត់បន្ថយពន្ធចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមគោលនយោបាយ SEZ។ Khandelwal
និង Teachout, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា” ទំព័រ ២០។
31 ADB. ““របាយការណ៍សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន ២០១៥៖ ថាត�ើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអាចជម្រុញការអភិវឌ្
ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេច?” ទំព័រ១០៤-១០៥។
32	ម�ើលរ ំលងទិដ្ឋភាពនៃតួនាទីរបស់ SEZs ឯកសារកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ Oxfam ល�ើកឡ�ើងថា SEZs’មានហេតុ
ផលសេដ្ឋកិច្ចមិនច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែជារ�ឿយៗយកលំនាំវ ិធីសាស្រ្ត’សេដ្ឋកិច្ចដែលមានទីតាំងនៅជិតគ្នា ’ដោយផ្អែក
ល�ើបណតុំ្ នៃឧស្សាហកម្ម’ Nash. “ការវ ិនិយោគដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖
មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍ SEZ”ទំព័រទី៥។
33 Singa Boyenge, “ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ILO ស្តីពីតំបន់កែច្នៃសម្រាប់ការនាំចេញ (កែសម្រួល)” ទំព័រទី២។
34 ការ ិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវ ិនិយោគ, រដ្ឋា ភិបាលថៃ, “មាគ៌ាណែនាំចំពោះការវ ិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។
JETRO “ផែនទីនៃ SEZs កម្ពុជាជាមួយនឹងទិន្នន័យសំខាន់ៗ។”
35 Maierbrugger, “ឡាវនឹងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចំនូន ៤១។” Reuters, “វ�ៀតណាមមានផែនការក្នុងការប�ើកតំបន់សេ
ដ្ឋកិច្ចពិសេស’ដែលមានភាពលេចធ្លោ ’។”
36 Warr និង Menon. ២០១៥. “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា។” ឯកសារពិភាក្សារបស់ Oxfam កាលពីពេលថ្មីៗមួយគឺ
ជាការល�ើកលែងចំពោះវ ិធាននេះ។ Nash. “ការវ ិនិយោគដោយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖
មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍ SEZ។”
37 Loewen, “ការរ ឹបអូសដីធលីន្ ៅ Dawei;” Arakan Oil Watch, “តំបន់គ្រោះថ្នា ក់”
38 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ Dawei , “សម្លេងពីសហគមន៍៖ កង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei
និងគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ។”; Earthrights International, “ការវ ិភាគល�ើ EIA ចំពោះដំណាក់កាលទី ១នៃ SEZ
Thilawa ។”
39 សហជីពស្រ្តីTavoyan . “ជីវ ិតរបស់ពួកយ�ើងមិនមែនសម្រាប់លក់នោះទេ,”
40 Arnold និង Pickles, “ការងារក្នុងសកលលោក កម្លាំងពលកម្មដែលមានល�ើសលប់ និងសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រោះថ្នា ក់នៅ
ព្រំដែន;” Arnold, “ការសិក្សាពីលំហ និងផ្ទៃដី និងព្រំដែននៃ SEZs ក្នុងតំបន់មេគង្គនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍;” Saltsman, “កា
ររស់រានពីការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិ៖ ៖ ពលករទេសន្តប្រវេសន៍ភូមាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែនប្រទេសថៃ។;”
Tangseefa, Thame, និង Paribatra, “SEZ Mae Sot ៖ធ្វើមូលធនល�ើផ្ទៃដី កាត់បន្ថយគម្លាត។”
41 Laungaramsri. “ប្រែក្លា យអធិបតេយ្យទៅជាទំនិញ៖ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងសេរ ីភាវូបនីយកម្មនៃព្រំដែនឡាវ។”
42 Khandelwal និង Teachout, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់ប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។” Warr និង Menon. “តំបន់សេដ្ឋកិ
ច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជា”
43 មួយចំនួននៃព័ត៌មាននេះត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ ដូចជានៅក្នុង SEZDawei ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។
សូមពិនិត្យម�ើលសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ Dawei“សម្លេងពីសហគមន៍៖ កង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei
និងគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ។” និងសហជីពស្រ្តីTavoyan “ជីវ ិតពួកយ�ើងមិនមែនសម្រាប់ការលក់ដូរ។”
44 Nash. “ការវ ិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍ
SEZ”ទំព័រទី១។
45 ICJ. “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស”។
46 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា “ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកម្ពុជា ២០១៤-២០១៨” ទំព័រទី៤៩។
ចំពោះទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការវ ិនិយោគឯកជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមពិនិត្យម�ើលGrimsditch,
“ម៉ា ស៊ីននៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច។.”
47 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា “ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកម្ពុជា ២០១៤-២០១៨” ទំព័រទី២០៦។
ចំពោះទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការវ ិនិយោគឯកជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមពិនិត្យម�ើលGrimsditch,
“ម៉ា ស៊ីននៃកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច។ ទំព័រទី ៧។”
48 UN COMTRADE; សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា “របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ” ទំព័រទី ១០។
49 Chenda, H E Sok. “សារស្វាគមន៍ពីឯកឧត្តមសុខ ចិន្តា ។”
50	ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ក្រុមប្រឹក្សាវ ិនិយោគកម្ពុជា, & ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា (CSEZB),
“យ�ើងជានរណា។”
51	ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ក្រុមប្រឹក្សាវ ិនិយោគកម្ពុជា, & ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា (CSEZB),
“តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស/ការល�ើកទឹកចិត្ត។””
52 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា “ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកម្ពុជា ២០១៤-២០១៨” ទំព័រទី៩៦។
53 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។
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54	ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ក្រុមប្រឹក្សាវ ិនិយោគកម្ពុជា, & ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា (CSEZB),
“ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តសម្រាប់ផែនការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZ)។” មិនច្បាស់នោះទេថាហេតុអ្វីបានជាច្បាប់នេះមិ
នទាន់ត្រូវបានអនុម័ត។
55 SEZ កំពង់ផែសីហនុ, ដែលជាក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិរដ្ឋនិងឯកជនដែលត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានដោយកម្ចី JICA
គឺជា SEZ កម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមិនមានម្ចាស់ និងគ្រប់គ្រងដោយឯកជន។
56	ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា (CSEZB), ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ក្រុមប្រឹក្សាវ ិនិយោគកម្ពុជា,
“តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។”; ឯកសារផ្ទៃកនុ្ង JETRO ២០១៦, ផែនទីនៃ SEZs
កម្ពុជាជាមួយនឹងស្ថិតិសំខាន់ៗ។
57 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។(មាត្
រា ៤.៤ ឃ។)
58 ibid. (មាត្រា៧.៦)។
59 ibid.(មាត្រា ៤.១)។
60 ចំពោះព័ត៌មានពីបុគ្គលអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកសូមពិនិត្យម�ើល៖ Campbell. “សេដ្ឋីមានជាងគេទាំងដប់រប
ូ របស់កម្ពុជា។”
61 RGOC. “ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន”។
62 Forbes, “មាគ៌ា បង្ហាញផ្លូវពីប្រទេសកម្ពុជា៖ ប្តីប្រពន្ធអាថ៌កំបាំងដែលនាំការវ ិនិយោគទៅប្រទេសកម្ពុជា។” Khmer
Times. “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កា។”
63 Forbes “ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិតតិភា
្ ពជិតស្និតជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្រ្តីនាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិដល់បតីប្រ
្ ពន្ធមានអំណា
ចមួយគូ” RGOC. “ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន”។
64 សូមពិនិត្យម�ើល ជាឧទាហរណ៍៖https://opendevelopmentcambodia.net/tag/pheapimex/.
65 Sovan, “អ្នកវ ិនិយោគក្នុង SEZ ទទួលបានសេវាច្រកចេញចូលតែមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។”
66 Katsumata, “របាយការណ៍គម្រោង SEZ ភ្នំពេញ”; ឯកឧត្តមសុខ ចិន្តា “មតិស្វាគមន៍ពីឯកឧត្តមសុខ ចិន្តា ។”
67 PPSEZ, “វ ិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។”
68 លោកជំទាវ លឹម ឈីវហូ“នាយិការបស់យ�ើងខ្ញុំ។” Uematsu “អំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចភនំពេ
្ ញ” Kotoski “PPSP
ឈានជ�ើងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុន។”
69 ibid.; ZoomInfo.com, “ព័ត៌មានពី Phnom Penh SEZ Co. Ltd”
70 A7. អ្នកតំណាងឧស្សាហកម្ម ជាបុរស ខេត្តសីហនុ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
71	ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា (CSEZB), ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ក្រុមប្រឹក្សាវ ិនិយោគកម្ពុជា,
“តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។”; AidData, “ក្រុមហ៊ុនចិនវ ិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសីហនុ;” SSEZ,
“សេចក្តីផ្តើមដោយសង្ខេប។”គេហទំព័រ SSEZ រាយការណ៍ពីទំហំតួចជាងដែលមាន ២,៧៥០ អា
សម្រាប់ផែនការសរុប។
72 ibid. SSEZ. “សេចក្តីផ្តើមដោយសង្ខេប។”.; Xin, Liu. “កិច្ចព្រមព្រៀងចិន កម្ពុជា Ink ៣១។”
73 Pei និង Zheng, ប្រព័ន្ធល�ើកកម្ពស់ការវ ិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅបរទេសរបស់ចិន ទំព័រ ១៧៧។
74 SSEZ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសីហនុ គំរនូ ៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ា ត់មួយ ផ្លូវមួយ។”
75 ibid.
76 AidData. “ក្រុមហ៊ុនចិនវ ិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសីហនុ។”; Xin, Liu. 2016. “កិច្ចព្រមព្រៀងចិនកម្ពុជា Ink ៣១។”
77 A1. អ្នកតំណាងសហជីពកម្មករ ជាបុរស ខេត្តសីហនុ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៦។
78 សាកលវ ិទ្យាច្បាប់ Yale , “ហែកស្រទាប់ផែនដីចែកគ្នា ;” Fair Action, “ដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លី;”
អង្គការឃ្លាំម�ើលសិទ្ធិមនុស្ស, “‘ធ្វើការងារឲ្យល�ឿន ប�ើមិនចឹងចេញភ្លា ម។”
79 ibid.; កម្លាំងពលកម្មដែលនៅពីក្រោយស្លា ករបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រ ំច្បាប់នៅសហគមន៍, “Shop ‘Til They Drop.”
80 A5. អ្នកតំណាងសហជីពកម្មករ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
81 A2. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស ភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
82 W12. កម្មករ PPSEZ ជាបុរស ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៦។; W13. កម្មករ PPSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦; W9.
កម្មករ PPSEZ ជាស្រ្តីខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៦។
83 W6. កម្មករ SSEZ ជាបុរស ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។
84 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស(មាត្
រា ១១)។
85 A2. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស ភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
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រា ១១)។
87 មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា, “ច្បាប់សហជីពឆ្នាំ២០១៦ (the “TUL”);” Gernigon, Odero, និង Guido,
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្
បាតុកម្ម,”ទំព័រ ៧-១១។
88 Kennard និង Provost, “នៅក្នុងពិភពក្សេមក្សាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមូលធននិយមគ្រប់គ្រង ហ�ើយមិនមានការអនុវ
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Xxi-xxiv.
144 http://data.worldjusticeproject.org/#groups/KHM.
145 ធនាគារពិភពលោក. “ការបង់ប្រាក់សេវាសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។”
146 NGOs ជាតិ និងអន្តរជាតិបានរ ិះគន់ដល់ច្បាប់សតីព
្ ីសមាគមន៍ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាល
ដែលបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងការបិទ និងប្តឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាលដែលធ្វើ
ការរ ិះគន់រដ្ឋា ភិបាល។ សូមពិនិត្យម�ើល៖ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា. “CCHR អំពាវនារដល់ការបដិសេធដោយ
គ្មា នលក្ខខណ្ឌចំពោះ LANGO.; ”ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “កម្ពុជា៖ ច្បាប់ NGO ដែលបានអនុញ្ញាតប្រុងបង្អា ក់
ការងាររបស់សង្គមស៊ីវ ិល។”
147 Sony, “មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលប្រាប់ដល់តុលាការថាគាត់មិនដឹងថាការស៊ីសំណូកជាបទឧក្រិដ្ឋនោះទេ។”
148	ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណ�ើរការសន្តិភាពគឺក្រៅពីដែនកំណត់នៃការសិក្សានេះ ចំពោះការវ ិភាគកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
Lintner៖ “ដំណ�ើរការសន្តិភាពជាបំណែកៗក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
149 AFP និង Htwe, “ជប៉ុនប្រកាសពីកញ្ចប់ថវ ិកាជិត៨ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិកសម្រាប់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
150 Thuzar, Mishra, Hutchinson, Than, និង Calermpalanupap, “ផ្សារភ្ជា ប់អាស៊ីខាងត្បូង និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖
ការប្រឈមក្នុងការអនុវត្ត និងការរ�ៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ”. ទំព័រទី ១៥។; A30. ទីប្រឹក្សាវ ិនិយោគ ជាបុរស ការទំ
នាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុគ្គល ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
151 Ishida, “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច GMS និងផលប៉ះពាល់របស់វាល�ើការអភិវឌ្ឍន៍ CLMV ,” ទំព័រ ១២១-១២៤។
152 A21. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។; A15. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស Dawei ខែសីហា
ឆ្នាំ២០១៦។; A27. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី បាងកក ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
153 A21. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ មិនបានទទួលឯកសារនេះសម្រាប់ការសិក្សានេះ
នោះទេ។
154 A15. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។; ដូចដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការសិក្សាមួយសម្
រាប់ ADB៖ “ក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសព្ទរវាងបុរសពីរនាក់ដែលត្រូវបានជ�ឿជាក់ថាជាមេបញ្
ជា ការ Yutthasak
Sasiprapa ដែលជាអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ និងអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីThaksin Shinawatra ដែលបានលេចធ្លោ
ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃក្នុងខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៣, លោក Thaksin
បានរ�ៀបរាប់ថាចំណងមិត្តភាពជិតស្និតជាមួយនឹងមេបញ្
ជា ការកំពូងលនៃយោធាម៉ីយ៉ាន់ម៉ា មេបញ្
ជា ការជាន់ខ្ពស់
Min Aung Hlaing និងទំនុកចិត្តរបស់គាត់កនុងការទទួ
្
លបានការគាំទ្រសម្រាប់គម្រោង Dawei
ចំពោះមេបញ្
ជា ការកំពូលនៃ Tatmadaw។”Thuzar, Mishra, Hutchinson, Than, និង Calermpalanupap,
“ផ្សារភ្ជា ប់អាស៊ីខាងត្បូង និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ ការប្រឈមក្នុងការអនុវត្ត និងការរ�ៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ” ទំព័រទី
១៦. n24.
155	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014)។
156 ចំពោះការវ ិភាគច្បាប់សូមពិនិត្យម�ើលក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា
និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស។”
157 Thabchumpon, Middleton, និង Aung, “ការអភិវឌ្ឍ ប្រជាធិបតេយ្យ និងសន្តិសុខមនុស្សក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ានម៉ា ៖ ករ
ណីសិក្សានៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei,” ទំព័រ ១១; តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei ។ (ច្បាប់សតីព
្ ីសន្តិភាពរដ្ឋ
និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ No. 17/2011); តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ានម៉ា ។ (ច្បាប់សតីព
្ ីសន្តិភាពរដ្ឋ
និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ No. ៨/2011)។
158 ibid. (មាត្រា ៣.ក).ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No.
1/2014)។
159 Turnell, “មូលនិធិច្បាប់នៃកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចម៉ីយ៉ានម៉ា ,” ទំព័រ ១៩៥។
160	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (មាត្រា. ៣៨
ក, ខ)។
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161	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (មាត្រា ៦០) ។
162 ក្នុងការបកប្រែក្រៅផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេសនៃច្បាប់ SEZsOOSCs ត្រូវបានហៅថាជា”នាយកដ្ឋា នសេវាច្រកចេញចូ
លតែមួយ។” (OOSCs) ដោយសារឯកសារនេះចែងថាវាជាការបកប្រែងាយស្រួលមូយនៃច្បាប់
ពូកយ�ើងនឹងបន្តការប្រើប្រាស់់ “មជ្ឈមណ្ឌលសេវាច្រកចេញចូលតែមួយ” វ ិញដ�ើម្បីសង្គតភាព។
163	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (មាត្រា ៦០)
(មាត្រា ១១) ។
164	ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុ
ស្ស។”ទំព័រទី៣ -៤។
165 សូមពិនិត្យម�ើល ibid. iv, vi., និង Bain “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Kyaukphyu បង្ហាញពីតម្រូវការនូវកំណែទម្រង់ច្បាប់
ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
166 Bain “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Kyaukphyu បង្ហាញពីតម្រូវការនូវកំណែទម្រង់ច្បាប់កនុងប្រទេសម៉
្
ីយ៉ាន់ម៉ា។”
167	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (មាត្រា ៣៤);
(មាត្រា ១១. d.p)។
168	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា (សេចក្តីជូនដំណឹង No.1/2015) (មាត្រា ២២)។
169 A22. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ MONREC ពីមុនគឺជា MOECAF។
170	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា (សេចក្តីជូនដំណឹង No.1/2015) (មាត្រា ៧០ ខ,គ)។
171 Ibid. (មាត្រា ៧០ ឃ)។
172	ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុ
ស្ស។”ទំព័រទី៤២។
173 A14 អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
174 សូមពិនិត្យម�ើល ឧទាហរណ៍ សម្លេងវឌ្ឍនភាព. “គេចខ្លួនពីការប្រកួតប្រជែងដល់បាត៖ របាយការណ៍ស្តីពីឧស្សាហ
កម្មកាត់ដេរក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា,”; សកម្មភាពសិទ្ធិការងារ (ALR), មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្តីពីសាជីវកម្មពហុជាតិ
(SOMO), អ្នកការពារ និងអ្នកល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារ (LRDP). ២០១៧។ “ភាពស្ទា ក់ស្ទើររបស់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ ត�ើឧស្សា
ហកម្មកាត់ដេរអាចផ្តល់ការងារសមរម្យដល់កម្មករក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ាដែរឬទេ?”
175	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា (សេចក្តីជូនដំណឹង No.1/2015) (មាត្រា ៧៦ក) សូមពិនិត្យម�ើលក្រុមប្រឹក្សាអ្ន
កច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស។”ទំព័រទី
២៣។
176	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា (សេចក្តីជូនដំណឹង No.1/2015) (មាត្រា ៧៨-៨២)។
177	ច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នាំ២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (មាត្រា ៨០
ក,ខ); (មាត្រា ៨០)។
178	ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុ
ស្ស។”ទំព័រទី V។; EarthRights International. “ការវ ិភាគល�ើសិទ្ធិ និងឧបាស្រ័យសហគមន៍ដែលប៉ះពាល់ក្រោមច្បា
ប់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ JICA។”
179 A31. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គល ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។; EarthRights International,
“OGMs ដែលត្រូវបានជំរញ
ុ ដោយសហគមន៍”។
180 ចំពោះតារាងប្រៀបធ�ៀប SEZs ទាំងបីពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ម៉ីយ៉ាន់ម៉ាសូមពិនិត្យម�ើល Nash, “ការវ ិនិយោគដោយការ
ទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍ SEZ” ទំព័រទី ២២។
181 ការពាក់ព័ន្ធលម្អិតជាមួយនឹង SEZ Thilasaw គឺមិនស្ថិតក្រោមរបាយការណ៍នេះនោះទេ។
ចំពោះសេចក្តីផ្តើមសូមពិនិត្យម�ើលEarthrights International, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Thilawa, ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”; Nash,
“ការវ ិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍ SEZ” ទំព័រទី
៨។
182 សូមពិនិត្យម�ើល Arakan Oil Watch, “តំបន់គ្រោះថ្នា ក់។”; Earthrights International, “ការវ ិភាគនៃ EIA
សម្រាប់ដំណាក់កាលទីមួយនៃ SEZ Thilawa ;” Loewen, “ការរ ឹបអូសដីធលីន្ ៅ Dawei។”; Mekong Watch, “JICA បន្ត
ក្នុងការមិនអ�ើព�ើល�ើប្រជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស (SEZ) ក្នុងប្រទេសភូមា
(ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា); Mekong Watch ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ JICA ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានវ ិនិយោគដល់
SEZ និងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់បតូរទី
្ លំនៅឡ�ើងវ ិញ និងវ ិធានការសំណងល្អប្រស�ើរឡ�ើងដ�ើម្បីបង្កា រការប៉ះពាល់
ដល់លក្ខខណ្ឌជីវភាពរបស់អ្នកភូមិ;” Earthrights International, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Thilawa, ម៉ីយ៉ាន់ម៉ា”។
សហជីពស្រ្តី Tavoyan , “ជីវ ិតរបស់យ�ើងមិនមែនសម្រាប់ការលក់ដូរ;” សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ Dawei,
“សម្លេងពីសហគមន៍៖ កង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei និងគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ។”
183 Kyaw, “ទស្សនៈវ ិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ NLD។”
184 The Myanmar Times. “តំបន់រ ៉ងហ្គូននឹងទទួលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទីពីរ។”
185 ចំពោះការពាក់ព័ន្ធលម្អិតជាមួយនឹង SEZ Kyaukphyu សូមពិនិត្យម�ើលក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិ
ច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស។”
186 Sajjanhar, “ស្វែងយល់ពីច្រកសេដ្ឋកិច្ច BCIM និងការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌា ,”ទំព័រទី១។
187 អ្នកតំណាង CITIC ត្រូវបានដកស្រង់ដោយក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ា
ន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស។”ទំព័រទី ៥២។
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188 Reuters. “ផ្តាច់មុខ៖ ចិនព្យាយាមក្នុងការទទួលបានភាគហ៊ុន ៨៥ ភាគរយក្នុងកំពង់ផែយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ា
នម៉ា ។”
189	ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុ
ស្ស”Ix។
190 A24. ទីប្រឹក្សារដ្ឋា ភិបាល ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
191 សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននេះរួមមាន CITIC, China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), China Merchants
Holdings (International) Co. LTD (CMHI), TEDA Investment Holding (TEDA), Yunnan Construction
Engineering Group (YNJG), and Thailand’s Charoen Pokphand Group Company Limited (CP Group); ចំពោះ
១៥ភាគរយនៃភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ១០ភាគរយត្រូវបានផ្តល់ជូនពលរដ្ឋឯកជន
និង៥ភាគរយទ�ៀតដោយរដ្ឋ។ យ៉ា ងណាមិញ អ្នកវ ិភាគម្នាក់បានរាយការណ៍ថាពួកគេមិនអាចស្វែងរកការបញ្
ជា ក់ពី
បញ្
ហា នេះល�ើឯកសារជាផ្លូវការនោះទេ។ A22. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
192 តាមការប៉ា ន់ប្រមាណ ប្រាក់ប្រហែលជា ៨៩,២ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរកិត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ ក្រុម CITIC
នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១”ការសិក្សាស៊ីជម្រៅបឋម”ដែលបានដកស្រង់កនុង
្ in Arakan Oil Watch.
“តំបន់គ្រោះថ្នា ក់”ទំព័រទី ៣។
193 A24. ទីប្រឹក្សារដ្ឋា ភិបាលជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
194 Dawei ត្រូវបានក្តា ប់យកដោយជនជាតិស�ៀមក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្រ្គា មភូមា និងស�ៀមពីឆ្នាំ ១៥៤៧-៤៩
ហ�ើយត្រូវបានប្រគល់ជូនអង់គ្លេស ជាមួយនឹងតំបន់ផ្សេងទ�ៀតនៃ Tanintharyi ផងដែរ (Tennasserim) បន្ទា ប់ពីសង្
រ្គា មអង់គលូភូ
្ មាល�ើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៨២៤-១៨២៦)។
195 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ Dawei, “សម្លេងពីសហគមន៍៖ កង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei និងគម្រោងដែ
លពាក់ព័ន្ធ។”ទំព័រទី១០។
196 Reuters, “UPDATE 1-អ៊ីតាលី និងថៃនឹងចំណាយដំបូងចំនួន ៣០០ លានដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុង Dawei
របស់ប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
197 JBIC, “ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាគហ៊ុនសម្រាប់ការចូលរួមដោយស្មើភាពក្នុងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ SEZDawei លីមីតធីត
ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
198 JICA, JBIC, JETRO, JOIN, ERIA
199 Roland Berger, “ដំណាក់កាលដំបូងនៃ Dawei SEZ Initial Phase PMO៖ បទបង្ហាញដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលម៉ីយ៉ាន់ម៉ា
និងថៃ។”
200 Vimolsiri, “ដំណាក់កាលបន្ទា ប់ដែលបានស្នើឡ�ើងនៃ SEZ Dawei។”
201 A15. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
202 ការប៉ា ន់ប្រមាណមួយគឺខ្ពស់រហូតដល់ ៨០ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិក។Thuzar, Mishra, Hutchinson, Than, និង
Calermpalanupap, “ផ្សារភ្ជា ប់អាស៊ីខាងត្បូង និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ ការប្រឈមក្នុងការអនុវត្ត និងការរ�ៀបចំកិច្ចសហប្
រតិបត្តិការ” ទំព័រទី ១៦។
203 Mullins, “ហិរញ្ញ ប្បទាននៅតែមិនច្បាស់លាស់ចំពោះ Dawei;” Roland Berger, “ដំណាក់កាលដំបូងនៃ Dawei SEZ
Initial Phase PMO៖ បទបង្ហាញដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃ។”
204 MoU ឆ្នាំ២០១២ ស្មើនឹងការ’ការផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានជាក់ស្តែង’ ដល់ ITD យោងទៅតាមអ្នកសិក្សាពីររូបរបស់ប្រទេស
ថៃ។Pananond and Pongsudhirak, “មិនត្រូវប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកបង់ពន្ធសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ឯកជនក្នុងតំប
ន់ Dawei នោះទេ។”; កាសែតបាងកកប៉ឹសត៍,្ “ធ្វើការពិចារណាឡ�ើងវ ិញចំពោះគម្រោង Dawei។”
205 Wiriyapong, “ADB អំពាវនាវឲ្យចាប់ផ្តើមគម្រោង Dawei។ ”
206 Wiriyapong, “ទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្រ្តីជម្រុញល្បឿននៅ Dawei;” ធនាគារជប៉ុនដ�ើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរដា
តិ, “ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាគហ៊ុនសម្រាប់ការចូលរួមដោយស្មើភាពក្នុងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ SEZDawei លីមីតធីត
ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
207 Reuters, “UPDATE 1-អ៊ីតាលី និងថៃនឹងចំណាយដំបូងចំនួន ៣០០ លានដុល្លា រអាមេរ ិកក្នុង Dawei
របស់ប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
208 Banchongduang, “SCB ចង់ផ្តល់ហិរញ្ញ ប្បទានដល់គម្រោង Dawei។”
209 King, “កាតព្វកិច្ចនៃធនាគារថៃ៖ ទំនប់ Xayaburi Dam,” ទំព័រ ១១២។ សូមពិនិត្យម�ើល៖https://businesshumanrights.org/en/khon-kaen-sugar
210 Mekong Eye, “ច្រក Dawei ដ៏ធំទាក់ទាញប្រជាជាតិចំនួនបួន។”; Deboonme, “ក្រុមហ៊ុនចិនស្វែងរកភាគហ៊ុនក្នុង
SEZ Dawei។”
211 RKIPN. “យ�ើងនឹងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់យ�ើងដោយខ្លួនឯង,” World Wildlife Fund. “ផ្លូវនៅថ្ងៃមុខ។”
212 Vimolsiri, “ដំណាក់កាលបន្ទា ប់ដែលបានស្នើឡ�ើងនៃ SEZ Dawei។” Roland Berger, “ដំណាក់កាលដំបូងនៃ Dawei
SEZ PMO៖ បទបង្ហាញដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃ។” កាសែតបាងកកប៉ុសិ៍.្ត “ឧបសគ្គចំពោះ
SEZDawei។”
213 A29. អ្នកសិក្សា ជាបុរស ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលផ្ទាល់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
214 A27. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី បាងកក ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
215 Theparat, “NESDB ស្វែងរកការងក់ក្បាលយល់ព្រមចំពោះ Dawei ពីគណៈកម្មាការតែមួយគត់ NCPO
នឹងអាចធ្វើឲ្យផែនការនេះរស់រាន់;” Termpittayapaisith, “សមាហរណកម្មតំបន់តាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ Dawei។”
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216 NEDA, “ទិសដៅគោលនយោបាយនៃ NEDA។”
217 Wiriyapong, “ADB ស្នើឲ្យប្រទេសថៃកសាងផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់តំបន់ Dawei។”;ADB, “ADB, NEDA ចុះភាព
ជាដៃគូសម្រាប់កម្មវ ិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នា ។”
218 A27. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី បាងកក ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
219 Moe, “សេដ្ឋី Zaw Zaw ត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលបានកិច្ចសន្យាសម្រាប់កំពង់ផែ Dawei។”
220 Banyan, “កំណត់ទិសដៅឡ�ើងវ ិញដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ បំបាក់ ‘កបិសាច’។”
221 Goldstein “ត�ើនេះអាចជាព្រែកជីកប៉ា ណាម៉ា របស់ចិនដែរឬទេ?”
222 ibid.; Panda, “ត�ើថាព្រែកជីកមួយរបស់ថៃអាចផ្លាស់បតូរអាស៊
្
ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដូចម្តេច។”
223 Termpittayapaisith, “កម្លាំងពលកម្មរបស់ថៃ, សមត្ថភាពហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ Dawei;”
Fernquest, “ថៃវ ិនិយោគក្នុងប្រទេសភូមា៖ កំពង់ផែទឹកជ្រៅ & អចលនៈទ្រព្យឧស្សាហកម្ម។”
224 JBIC, “ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាគហ៊ុនសម្រាប់ការចូលរួមដោយស្មើភាពក្នុងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ SEZDawei លីមីតធីត
ក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
225 Roland Berger,“ដំណាក់កាលដំបូងនៃ Dawei SEZ PMO៖ បទបង្ហាញដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃ។”
226 Thame, “សញ្ញាគ្រោះថ្នា ក់ចំពោះពលករទេសន្តប្រវេសន៍កនុងប្រទេសថៃ។”;
្
Aung និង Thant, “NLD ចាត់វ ិធានការដំ
បូងចំពោះគោលនយោបាយទេសន្តប្រវេសន៍”
227 NLM 2012-08-11, បទបញ្
ជាដែលបានដាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដ�ើម្បីដ�ើរតួនាទីឈានមុខក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិ
សេស Dawei។ ប្រជាជនម៉ីយ៉ាន់ម៉ាល�ើកលែងតែអ្នកជំនាញការ ពលករមានជំនាញ និងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានជួលឲ្
យបម្រើការងារ (PH-NLM ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២, ថ្ងៃទី២៤)។ មិនច្បាស់ត�ើថានេះជារយៈពេល ៣០ ឆ្នាំដំបូង
ឬសម្រាប់រយៈពេល ៧៥ ឆ្នាំពេញ។
228 Thinaphong, “ស្វាគមន៍ឯកឧត្តម Daw Lei Lei Maw, ប្រធានរដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋា ភិបាលតំបន់ Tanintharyi, ទីប្រឹក្សានៃការ ិ
យាល័យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋម៉ីយ៉ានម៉ា សម្រាប់គម្រោងដំណាក់កាលដំបូងនៃ SEZ នៅតំបន់ Dawei;” Roland Berger,
“ដំណាក់កាលដំបូងនៃ Dawei SEZ PMO៖ បទបង្ហាញដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃ។”
229 ibid.
230 ibid.
231 ជំរ�ឿនប្រជាជន និងផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ ២០១៤ -របាយការណ៍សហជីព ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
(web)។
232 V12. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាស្រ្តី ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
233 V6. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
234 V8. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
235 V2. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
236 ចំពោះការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃ DSEZ ល�ើជីវភាពប្រជាជនមូលដ្ឋា នសូមពិនិត្យម�ើលសមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍
Dawei , “សម្លេងពីសហគមន៍៖ កង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Dawei និងគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ។”សហ
ជីពស្រ្តី Tavoyan , “ជីវ ិតរបស់យ�ើងមិនមែនសម្រាប់ការលក់ដូរ;”។
237 ដកស្រង់ដោយ “យ�ើងមិនចង់បានសំណងនោះទេ… .”
238	ប្រជាជនមូលដ្ឋា ន Thilawa ថតវ ីដេអូដោយ ERI សម្រាប់វ ីដេអូតស៊ូមតិខលីម
្ ួយ។
ចំពោះការវ ិភាគបន្ថែមល�ើបញ្
ហា ដីធលីក
្ នុងប្រទេសម៉
្
ីយ៉ាន់ម៉ាសូមពិនិត្យម�ើលFranco et al., “អត្ថន័យនៃដីធលីច
្ ំពោះប្រទេ
សម៉ីយ៉ាន់ម៉ា។”
239 A16. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
240 Loewen, “ការរ ឹបអូសដីនៅ Dawei,”ទំព័រទី៦។
241 ibid., ទំព័រទី១០។
242 ចំពោះការវ ិភាគមួយល�ើច្បាប់ និងការអនុវត្តច្បាប់កនុង
្ SEZKyaukphyu សូមពិនិត្យម�ើលក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជា
តិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស”.
243 រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធម៉ីយ៉ាន់ម៉ា (២០០៨) (មាត្រា ៣៧ក)។
244 សាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធម៉ីយ៉ាន់ម៉ា. ២០១៦. គោលនយោបាយប្រើប្រាស់ដីធលី។
្
245 A17. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
246 ibid.
247 Woods, “ស្វ័យភាពនយោបាយនៃការរ ឹបអូសដីធលី។
្ ”
248 Roland Berger, “ដំណាក់កាលដំបូងនៃ Dawei SEZ PMO៖ បទបង្ហាញដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃ។”
249 សូមពិនិត្យម�ើលLoewen, “ការរ ឹបអូសដីធលីន្ ៅតំបន់,”ទំព័រទី៧។
250 A15.អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
251 សមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ Dawei, “សង្ខេបករណីសិក្សានៃការរ ំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ SEZDawei។”
252 A14. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ង់ហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ ដូចដែលគួសបញ្
ជា ក់កនុងរបាយការណ
្
៍ ៖ “លក្ខខណ្ឌ
អនាម័យក្នុងភូមិដែលត្រូវបានប្តូរទីតាំង សាងសង់ដោយរដ្ឋា ភិបាលភូមា មិនបំពេញតាមស្តង់ដារ (Sphere) អន្តរជា
តិនោះទេសម្រាប់ជំរជនភ�ៀសខ្
ុំ
លួន។ អ្នកទាមទារសិទ្ធិមនុស្ស. “មហន្តរាយដែលអាចទាយទុកជាមុនក្នុងប្រទេសភូ
មា៖ ការជម្លៀសដោយបង្ខំកនុងតំ
្
បន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Thilawa។”ទំព័រទី ៥-៦។
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A15. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V12. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាស្រ្តី ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
V11. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
A17. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
Nash. “ការវ ិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍ SEZ”
ទំព័រទី 16។; ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការ
្
ការពារសិទ្ធិមនុស្ស”។ ទំព័រទី២៤។
258 V4. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាបុរស ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
259 V12. អ្នកភូមិកនុងតំ
្
បន់ប៉ះពាល់នៃ DSEZ ជាស្រ្តី ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
260 A17. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។.
261 អង្គការសហប្រជាជាតិ គោលការណ៍ណែនាំសតីព
្ ីសិទ្ធិមនុស្ស និងធុរកិច្ច៖ ការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ”ការពារ គោរព
និងឧបាស្រ័យ”។
262	គណៈកម្មាការជាតិសតីព
្ ីសិទ្ធិមនុស្សថៃ. ២០១៥. “របាយការណ៍ល�ើការសម្រេចល�ើបណតឹ្ ងដ�ើម្បីស្នើឡ�ើងនូវអនុសា
សន៍គោលនយោបាយ។.”; A28. អតីតសមាជិកគណៈកម្មាការជាតិសតីព
្ ីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ថៃ ជាបុរស ខែសីហា
ឆ្នាំ២០១៦។
263 A17. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី Dawei ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
264 ibid. នេះជាបញ្
ហា ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ដូចដែលបានចងក្រងឯកសារដោយសមាគមគាំទ្រអ្នកទោសនយោ
បាយ និងភាពជាដៃគូភូមា “ត�ើត្រូវការពារអ្នកការពារយ៉ា ងដូចម្តេច?” របាយការណ៍។
265 Sajjanhar, “ស្វែងយល់ពីច្រកសេដ្ឋកិច្ច BCIM និងការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌា ,”។
266 ចំពោះការពិភាក្សាទូលំទូលាយពី OBOR សូមពីនិត្យម�ើល Grimsditch “រ�ៀបចំការលុកលុយ”។ ទំព័រទី ៣៤-៤៥។
267 A32. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី ជាបទសម្ភាសន៍ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
268 Guangsheng, “ចិនព្យាយាមក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ៖ ឬសគល់
និងគោលនយោបាយ,” ទំព័រទី ៨។
269 Sajjanhar, “ស្វែងយល់ពីច្រកសេដ្ឋកិច្ច BCIM និងការឆ្លើយតបរបស់ឥណ្ឌា ,”។ Guangsheng, “ចិនព្យាយាមក្នុងការ
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ៖ ឬសគល់ និងគោលនយោបាយ,” ទំព័រទី ៨។
270 Reuters. “ចិនសន្យាក្នុងការផ្តល់ ១២៤ ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិកសម្រាប់ផលូវសូ
្
ត្រថ្មី
និយាយចំហដល់មនុស្សគ្រប់រប
ូ ។”
271 Ibid. 7,10.
272 ibid., 7.
273	ក្រសួងការបរទេស, “លក្ខណៈពិសេសទាំងប្រាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានកាងមេគង្គ;” Guangsheng, “ចិនព្
យាយាមក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ៖ ឬសគល់ និងគោលនយោបាយ,” ទំព័រទី ១០។
274	ក្រសួងការបរទេស សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន, “សុន្ទរកថាលោក Li Keqiang នៅថ្ងៃប�ើកកិច្ចប្រជុំល�ើកទីប្រាំនៃក
ម្មវ ិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចមហាអនុតំបន់មេគង្គ;” Einhorn, “សង្គ្រា មផ្លូវទឹកដូចមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចជ្
រ�ៀតជ្រែកល�ើទន្លេអាស៊ីបាននោះទេ។”; Guangsheng, “ចិនព្យាយាមក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ទន្
លេមេគង្គ៖ ឬសគល់ និងគោលនយោបាយ,” ។
275 Baldwin, “សាកលភាវូបនីយកម្ម៖ ការបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពិភពលោក,”ទំព័រទី២។
276 សូមពិនិត្យម�ើលBaldwin, “សាកលភាវូបនីយកម្ម៖ ការបំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពិភពលោក,”ទំព័រទី៧-៨។ និង
The Economist, “បំបែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពិភពលោក។”
277 Baldwin, “មែលថែចានមី៖ ភាពផុយស្រួយនៃតំបន់និយមអាស៊ីខាងក�ើត។”
278 Aung, “ច្បាប់វ ិនិយោគថ្មីកំពុងស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិល។”
279	គូឲ្យកត់សម្គាល់ គណៈកម្មាការវ ិនិយោគម៉ីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានសមត្ថកិច្ចល�ើ SEZs ម៉ីយ៉ាន់ម៉ាននោះទេ ប៉ុន្តែខ្លួនសន្និដ្ឋា
នថាការវ ិនិយោគក្នុង SEZsនៅតែត្រូវបានគណនាដោយអគ្គា ធិការដ្ឋា នវ ិនិយោគ និងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេ
សម៉ីយ៉ាន់ម៉ា ហ�ើយដូចនេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង ទិន្នន័យ FDI និង
GDP។ចំពោះការវ ិភាគមួយនៃតួនាទីរបស់គណៈកម្មាការវ ិនិយោគម៉ីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអភិបាលកិច្ច SEZសូមពិនិត្យម�ើ
ល៖ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស” ,ទំព័រទី ៤៥-៤៦។
280 A16. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស Daweiខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
281 A22. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ងហ្គូនខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
282 A14. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស រ ៉ងហ្គូន ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
283 A27. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី បាងកកខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
284 A32. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី ជាបទសម្ភាសន៍ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦។ សូមពិនិត្យម�ើលផងដែរ Guttal, “ប្រឆាំងនឹងវ ិ
ស័យហិរញ្ញ វត្ថុដែលគាំទ្រការព័ទ្ធយកដីធលី។
្ ”
285 សូមពិនិត្យម�ើលឧទាហរណ៍ Lin, “ចិន និងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក;” និង Pricewaterhouse Coopers, “ម៉ា ស៊ីនអាស៊ី
សម្រាប់កំណ�ើនសកលលោក។”
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ង្វល់អភិវឌ្ឍន៍។
288 The Cambodia Herald, “តម្លៃនាំចេញទំនិញឆ្នាំ២០១៥ របស់ប្រទេសកម្ពុជាក�ើនឡ�ើងប្រហែលជា ៤,៥
ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិក។”
289 A2. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស ភ្នំពេញ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
290 ការ ិយាល័យ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ា ស៊ីហ្វិក. “ប្រាក់ឈនូលន
្
ៅអាស៊ី និងប៉ា ស៊ីហ្វិក៖ មានសក្តា នុពល ប៉ុន្តែមានវ
ឌ្ឍនភាពមិនស្មើ។”ទំព័រទី ២ និងទី១០។
291 A7. អ្នកតំណាងឧស្សាហកម្ម ជាបុរស សីហនុ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
292 SSEZ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស, គំរនូ ៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ា ត់មួយ ផ្លូវមួយ។”
293 ដូចដែលបានកំណត់ដោយ ILO៖ “ការងារសមរម្យគឺមានផលិតភាពចំពោះស្រ្តី និងបុរសក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសេរ ីភាព
សមភាព និងភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស។ ការងារសមរម្យរួមមានឱកាសការងារដែលផ្តល់នូវប្រាក់ចំណូលយុតតិធ
្ ម៌
ផ្តល់សុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ និងកិច្ចគាំពារសង្គមដល់កម្មករ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។”សូមពិនិត្យម�ើលhttp://
www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm.
294 A32. អ្នកតំណាង NGO ជាស្រ្តី ជាបទសម្ពាសន៍ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
295 បណ្តា ញទេសន្តប្រវេសន៍មេគង្គ ទេសន្តប្រវេសន៍កនុងមហាអនុ
្
តំបន់មេគង្គ៖ ស�ៀវភៅយ�ើង៖ ការសិក្សាស៊ីជម្រៅ៖
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែន និងទេសន្តប្រវេសន៍។ ទំព័រ ១៧៥។
296 សូមពិនិត្យម�ើល Ananthanarayanan, “យន្តការថ្មីនៃចក្រព័ត្តនិយមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ៖ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស;”
Ramachandraiah និង Srinivasan, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺជាទម្រង់ថ្មីនៃការរ ឹបអូសយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុន៖
បទពិសោធន៍កនុងប្រទេសឥណ្ឌា
្
;” Levien, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងការប្រមូលផតុំដោ
្
យបំបាត់កម្មសិទ្ធិកនុងប្រទេស
្
ឥណ្ឌា ;” Levien, “ចំណោទបញ្
ហា ដីធលី៖
្ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៃការបំបាត់កម្មសិទ្ធិកនុងប្រ
្
ទេសឥណ្ឌា ;” Saltsman, “រស់រានពីការបំបាត់កម្មសិទ្ធិ៖ ពលករទេសន្តប្រវេសន៍ភូមាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែន
ថៃ។”
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298 Harvey, ប្រវត្តិសង្ខេបនៃសេរ ីទំន�ើបនិយម , ទំព័រ១៧៨-១៧៩; Levien, “ចំណោទបញ្
ហា ដីធលី៖
្ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
និងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៃការបំបាត់កម្មសិទ្ធិកនុងប្រទេសឥណ្ឌា
្
;” ទំព័រទី៤០។
299 ចំពោះការរ ំលឹកទ្រឹស្តីស៊ីជម្រៅមួយដោយប្រើប្រាស់ ABD ក្នុងការវ ិភាគការរ ឹបអូសដីធលីល្ �ើសកលលោកសូមពិនិត្យ
ម�ើល Hall, “ការប្រមូលផតុំកាលពី
្
មុន ការប្រមូលផតុំដោ
្
យការបំបាត់កម្មសិទ្ធិ និងការរ ឹបអូសដីធលីល្ �ើសកលលោក។”
300	ពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍ដែលបានចែករ ំលែកនៃការតស៊ូរបស់ជនជាតិដ�ើមភាគតិច
និងប្រឆាំងនឹងមូលធននិយមសូមពិនិត្យម�ើលEpstein, “អាណានិគមនិយមពេលបច្ចុប្បន្ន។” និងCoulthard, Red
Skin, White Masks។
301 សូមពិនិត្យម�ើលhttp://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm.
302 Polanyi, ការផ្លាស់បតូរយ៉ា
្
ងខ្លា ំង៖ ប្រភពដ�ើមនៃនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ចំពោះរ�ឿងរ៉ា វពាក់ព័
ន្ធនឹងនិយាមនៃបដិកា និងភាពអ់តធន់ដែលត្រូវបានបង្អា ក់ដោយអន្តរកាលនេះសូមពិនិត្យម�ើល” Scott. សេដ្ឋកិច្ចដែ
លមានសីលធម៌របស់កសិករ៖ ការប្រឆាំង និងការអន់ធន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
303 ADB. “របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍នៅអាស៊ា នឆ្នាំ២០១៦៖ កំណ�ើនជាសក្តា នុពលរបស់អាស៊ី,” ទំព័រ ១៩៩ និង២០០។
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Cooley, “ការលេចចេញនៅសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៃ OBOR,” ទំព័រទ ១១។
ibid., ទំព័រទី ១០។
សុច្ចរ ិតភាពហិរញ្ញ វត្ថុពិភពលោក, “ការហោះហ�ើរមូលធន និងលំហូរហិរញ្ញ វត្ថុដោយខុសច្បាប់ទៅ
និងពីប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖: 1960-2013” iii.
323 សុច្ចរ ិតភាពហិរញ្ញ វត្ថុពិភពលោក, “លំហូរហិរញ្ញ វត្ថុដោយខុសច្បាប់។”
324 Khandelwal និង Teachout, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់ម៉ីយ៉ានម៉ា ,” ទំព័រទី១៦។
325 ស្តីពីការងារសមរម្យសូមពិនិត្យម�ើល ILO http://ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
326 W6. កម្មករ SSEZ ជាបុរស ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៦។
327 W7. កម្មករ SSEZ ជាបុរស ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៦។
328 សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា, “របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ,” ទំព័រទី ១០។
329 A12. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស បាងកក ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
330 A12. អ្នកតំណាង NGO ជាបុរស បាងកក ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។
331 Altintzis, “សម្លេងពីខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម៖ បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករអន្តរជាតិ។”
332 Hardoon, Ayele, and Fuentes-Nieva, “សេដ្ឋកិច្ចដ�ើម្បី១ភាគរយ៖ ត�ើថាបុព្វសិទ្ធិ និងអំណាចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនាំមកនូវ
អសមភាព ហ�ើយអាចត្រូវបានបញ្ឈប់យ៉ាងដូចម្តេច,” Piketty, មូលធនក្នុងសតវត្សទី២១។
333 Hildyard, ការលួចដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ៖ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ការដកហូតយកហិរញ្ញ វត្ថុ និងពិភពលោកខាងត្យួង។
334 ibid., 56-57.
335 ibid., 41.
336 ibid., 42.
337 ibid., 42.
338 ibid., 44-45.
339 ibid., 44-45.
340 Moungcharoen, “តាមដានច្រកលុយនៃឧស្សាហកម្មថាមពលតំបន់មេគង្គ,” ទំព័រទី ៤២។
341 King, “កាតព្វកិច្ចនៃធនាគារថៃ៖ ទំនប់ Xayaburi Dam,” ទំព័រ ១១២ និង៦៩។
342 The Express Tribune. “ប៉ា គីស្ថាននឹងត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន ៩០ពាន់លានដុល្លា រអាមេរ ិកដល់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង CPEC - the Express Tribune.”
343 ADB. ADB“របាយការណ៍សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន ២០១៥៖ ថាត�ើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអាចជំរញ
ុ ការអភិ
វឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេច?” ទំព័រ ១០៤-១០៥។
344 A11. អ្នកតំណាងឧស្សាហកម្ម ជាបុរស បាងកក ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។
345 Farole, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅអាហ្វ្រិក”។ ករណីល�ើកលែងចំពោះបញ្
ហា នេះគឺថាម៉ីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានទទួលយកក្នុ
ងប្រព័ន្ធទូទៅនៃការល�ើកលែងពន្ធដោយគណៈកម្មាការអឺរប
៉ុ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ និងដោយសហរដ្ឋអាមេរ ិកក្នុងឆ្នាំ
២០១៦។ នេះអាចធ្វើឲ្យទំនិញដែលត្រូវបានផលិតសម្រាប់ការនាំចេញក្នុងប្រទេសទទួលបានលទ្ធភាពទៅកាន់ទីផ្
សារអឺរប
៉ុ និងសហរដ្ឋអាមេរ ិក។ បុព្វសិទ្ធទាំងនេះត្រូវបានដកចេញពីថៃក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងការតម្លើងឋានៈសេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមធ្យមដោយធនាគារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០១៦បានធ្វើឲ្យលទ្ធភាព
កម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតក្នុងស្ថានភាពមិនអំណោយផល។ នេះអាចមានការបង្កប់ន័យជាដុំកំភូនសម្រាប់ការផ្លាស់បតូរ្
ទីតាំងរបស់ឧស្សាហកម្មដូចជាការកែច្នៃអាហារសមុទ្រ និងសម្លៀកបំពាក់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងក្នុងការរ
ក្សាលទ្ធភាពទីផ្សារ។
346 Roland Berger. “ដំណាក់កាលដំបូងនៃ Dawei SEZ PMO៖ បទបង្ហាញដល់មន្រ្តីរដ្ឋា ភិបាលម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងថៃ។”
347 Warr និង Menon. “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា”ទំព័រទី២; សូមពិនិត្យម�ើល Chachavalpongpun “ជប៉ុនស្វះស្វែង
ចាប់យកយុទ្ធសាស្រ្ត’ថៃបូកមួយ។”
348 ចំពោះវ ិចារណកថាល�ើ ISDS និងម៉ីយ៉ាន់ម៉ាសូមពិនិត្យម�ើល Vervest. “សន្ធិសញ្ញាការពារការវ ិនិយោគប៉ះពាល់ដល់
កំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យ និងការផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ានម៉ា ។.”
349	ខ្ញុំជំពាក់នូវភាពលូកលំគ្នា នៃការវ ិភាគនេះដល់ Rob Nash, ដែលបានស្នើល�ើកឡ�ើងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងកាលពី
មុន។
350 Aung “ភាពធាត់និងស្គមនៃតំបន់។”
351 Pananond និង Pongsudhirak, “មិនត្រូវប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកបង់ពន្ធសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ឯកជនក្នុងតំបន់
Dawei នោះទេ។”
352 Hildyard, ការលួចដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ៖ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ការដកហូតយកហិរញ្ញ វត្ថុ និងពិភពលោកខាងត្យួង។
353 Moungcharoen, “តាមដានច្រកលុយនៃឧស្សាហកម្មថាមពលតំបន់មេគង្គ” ទំព័រទី ៤២។; King,
“កាតព្វកិច្ចនៃធនាគារថៃ៖ ទំនប់ Xayaburi Dam” ទំព័រទី១១២ និង៦៩។
354 Anievas និង Nisancıoglu. ថាត�ើលោកខាងលិចបានមកគ្រប់គ្រងយ៉ា ងដូចម្តេច៖ ប្រភពដ�ើមនយោបាយភូមិសាស្រ្ត
នៃមូលធននិយម។
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355 សូមពិនិត្យម�ើល Nash “ការវ ិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖
មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍ SEZ”ទំព័រទី ២-៣; ៣៦-៣៨ និងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុស្ស” xii, ៧៤-៧៦។
356	ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ, “តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋកនុងការការពារសិ
្
ទ្ធិមនុ
ស្ស”។ ទំព័រទី ៧៤។
357 Nash “ការវ ិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ SEZ”
ទំព័រទី ៣៦។
358 ចំពោះការពិភាក្សាសូមពិនិត្យម�ើល Scoones “ស្តង់ដារជីវភាពតំបន់ជនបទដោយនិរន្តរភាព៖
ក្របខ័ណ្ឌនៃការវ ិភាគ។”
359 ចំពោះ “ស្ថានភាពនឹងនរ” សូមពិនិត្យម�ើល៖ Chambers “ស្ថានភាពនឹងនរដែលមានការទទួលខុសត្រូវ៖ រប�ៀបវារៈ
បុគ្គលដ�ើម្បីការអភិវឌ្ឍ។” និង “ភាពក្រីក្រ និងស្តង់ដារជីវភាព៖ ត�ើតថភាពរបស់អ្នកណាគេត្រូវបានគេគិតគូរ?.”
ចំពោះ “សមត្ថភាព” សូមពិនិត្យម�ើល៖ Sen “សិទ្ធិ និងសមត្ថភាព” និង “ស្តង់ដារជីវភាព។”
360 សូមពិនិត្យម�ើល៖ UNCTAD. “សង្ខេបគោលនយោបាយ UNCTAD ៖មនុស្សយន្ត និងឧស្សាហនីយកម្មកនុងប្រទេសកំ
្
ពុងអភិវឌ្ឍន៍”។
361 ចំពោះគោលការណ៍ណែនាំសូមពិនិត្យម�ើលការផ្តួចផ្តើមតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព. “ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ.”
និង OECD. “ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់មន្រ្តីរដ្ឋ៖ មធ្យោបាយក្នុងការទប់ស្កា ត់អំព�ើពុករលួយ។.”
362 Nash “ការវ ិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ SEZ”
ទំព័រទី ១៦។
363 Arakan Oil Watch “តំបន់គ្រោះថ្នា ក់” ទំព័រទី ១១។
364 Nash “ការវ ិនិយោគដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងប្រទេសម៉ីយ៉ាន់ម៉ា៖ មេរ�ៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍ SEZ”
ទំព័រទី ១ និង ២៩។
365 Anderson et al. “អំព�ើពុករលួយក្នុងអន្តរការល៖ ការរួមចំនែកក្នុងការជជែកវែកញែកនយោបាយ។” ទំព័រទី ២-៣។
366 Noisecat. “បដិវត្តន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិច។”
367	នៅកន្លែងនេះសំដៅល�ើបដិវត្តន៍ជនជាតិប៉ូលីវ ី ក្នុងប្រទេសវេណេហ្សុយអេឡា និងអាចជាក្រុមឆ្វេងនិយមដទៃទ�ៀតប្
រឆាំងនឹងជំរ�ឿនវ៉ា ស៊ីនតោនក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល ប៉ូលីវ ី និងអេក្វាទ័ររវាងឆ្នាំ ១៩៩៩ និងឆ្នាំ២០០៧។
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