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  សេចក្តីេសងខេប

តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស(SEZs)គតរូវបានកសាងលឡើងទូទំ្ងពិភពលោកចាប់តំាងពីទសវត្សរឆំ្៍្១៩៦០ មកលម្ះ
លដើម្ីសគមរួ�ដ�់ោណិជ្ជកម្មលសរ ីនិងសម្ហរណកម្មគបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍលៅក្នុងសងាវា ក់្�ិតកម្មនិង 
ខចកចាយពិភពលោក លហើយម្នការរកីដនុះដា�ដូច្្សិតលៅតំបន់អាសនុីអាល្រ្យ៍ចាប់តំាងពីលព�ៃ្មីៗលនះ។ 
តំបន់លសដ្ឋកិច្ចលៅខតជាបញ្ហា ចគមរូងចគម្ស់ លហើយកំពនុងខតទ្ក់ទ្ញការលកើនលឡើងនូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់
អ្កលធវាើលគា�នលយបាយ អ្កវនិិលយ្រ អង្គការសង្គមសនុីវ�ិ និងសាធារណៈជនទូលៅ។ អ្កគំាគទមួយចំនួន
លកាតសរលសើរថាតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសជគមរុញឲ្យម្នការវនិិលយ្រ បលង្កើតការងារ កសាងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ 
និងជួយដ�់គបលទសម្្ច ស់្្ះក្នុងការលធវាើពិពិត្កម្មនូវលសដ្ឋកិច្ចរបស់ែ្ួន។ អ្ករះិ្រន់បានល�ើកលឡើងថាតំបន់ 
លសដ្ឋកិច្ច ពិលសសបង្កឲ្យម្នការ�ះបង់លគចើនជាង្�គបលយជន៍ខដ�លធវាើឲ្យប៉ាះោ�់ជាអវជិ្ជម្នដ�់សហ
្រមន៍ក្នុងតំបន់ ប៉ាះោ�់ដ�់សិទ្ធិកម្មករ បង្កឲ្យម្នការប៉ាះោ�់ និងការបំពនុ�បរសិាថា ន។ លដាយលចាទសួរ 
ថាលហតនុអវាី និង�ទ្ធ្�អវាីខដ� SEZs កំពនុងខតលធវាើការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់លម្រង្គ? 

ការសិកសាលនះនឹងលធវាើការសិកសាល�ើករណីសិកសាចំនួនពីរល�ើតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសកម្នុជា 
និងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ោក់ព័ន្ធនឹងការល�ើកទឹកចិត្ និងការធានាខដ�បាន្្�់ជូនដ�់អ្កវនិិលយ្រលដាយ 
លធវាើការៃ្ឹងខៃ្ង និងការការោរ្�គបលយជន៍លៅដ�់សហ្រមន៍កម្មករ និងបរសិាថា នលៅមូ�ដា្ឋ ន។
 
�ទ្ធ្�ននការសិកសាបងាហា ញថា SEZs បានលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងខ្នការសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋ 
កិច្ចអននុតំបន់មហាទលន្លម្រង្គ (GMS-ECP) ចាប់តំាងពីោក់កណ្ា�ទសវត្សរឆំ្៍្១៩៩០ខដ�ជា្ំររសូម្ហរ 
ណកម្ម និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់មួយននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសនុី (ADB) និងកំពនុងខតគតរូវបានលធវាើសម្ហរណកម្ម 
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លៅក្នុងខ្នការ ខែ្សគកវ៉ាត់មួយ ្្ូវមួយ របស់គបលទសចិន។ លទ្ះបីជាម្នការល�ើកទឹកចិត្ និងការធានា  
យ៉ាងអំលណាយ្�គតរូវបាន្្�់ជូនអ្កវនិិលយ្រក៏លដាយ ការលប្ជាញា សសលដៀងគ្ាលនះមិនគតរូវបាន្្�់ជូនដ�់ 
មូ�ដា្ឋ នលនាះលទ។ ែណៈលព�ខដ�ចបាប់សង់្ដារជាតិ និងអន្រជាតិោក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិដីធ្ី សិទ្ធិការងារ និង 
ការការោរបរសិាថា នគតរូវបានអននុវត្ជា្្ូវការចំលោះ SEZs ក៏មិនម្នការអននុវត្គបកបលដាយគបសិទ្ធិភាពលនាះ
ខដរ។ SEZs គតរូវបានបលង្កើតលឡើងជាមួយនឹងតម្្ភាពខដ�លៅម្នកគមិតលៅលឡើយ លហើយគបជាជនមូ� 
ដា្ឋ នគតរូវបានជលម្ៀសលដាយមិនម្នការពិលគគាះលយប�់ និងឧបាសស័យគ្រប់គគាន់។ កម្មករគបឈមនឹង 
ឧបស្រ្គចំលោះការការោរសិទ្ធិខដ�ពួកល្រម្នតាមចបាប់ជាតិ និងចបាប់អន្រជាតិ លហើយគតរូវបានបង្ងា្ក ប    
លៅលព�ខដ�ែ្ួនទ្មទ្រនូវសិទ្ធិទំ្ងលនះ។ ការវយតនម្្�ប៉ាះោ�់បរសិាថា នខតងខតមិនល្្ើយតបនឹង 
សង់្ដារអន្រជាតិ និង�ិែិតបទដា្ឋ ន្រតិយនុត្ពីបរសិាថា នខដ�គតរូវបានចាប់បងខេំអននុវត្ខតលៅក្នុងតំបន់មួយ 
ចំនួនប៉ានុលណាណ ះ។

ការសិកសាលនះលធវាើការសន្ិដា្ឋ នថារចនាសម្័ន្ធចបាប់ និងអភិបា�កិច្ចគ្របដណ្ប់ការបលង្កើត និងគបតិបត្ិការ 
របស់ SEZs គតរូវបានខកខគបសសបតាម្�គបលយជន៍របស់អ្កវនិិលយ្រខដ�គបឆំ្ងនឹង្�គបលយជន៍គបជា
ជនមូ�ដា្ឋ ន និងបរសិាថា ន។ ការសិកសាលនះល�ើកលឡើងថា SEZs គតរូវបានលគបើគបាស់ជាឧបករណ៍លដើម្ីជួយ 
ជំរនុញដ�់អ្កវនិិលយ្រក្នុងការចាប់យក និងលកងគបវញ័្ច ដ�់ធនធានដ៏ម្ន្�ិតភាពបំ ន្ុតននគបលទសកម្នុជា 
និងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ្ឺរដីធ្ី និងកមំ្្ងព�កម្ម និងកំពនុងខតសគមបសគមរួ�ការសសរូបយកតនម្ហិរវតថានុ 
ពីតំបន់លម្រង្គ។ ការសិកសាលនះក៏បានលស្ើលឡើង្ងខដរថាភាពទន់លែសាយក្នុងរចនាសម្័ន្ធអភិបា�កិច្ច SEZ 
និងកងវាះខាតតម្្ភាព និង្រណលនយ្យភាពក្នុងការបលង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់កំពនុងខតបលង្កើននូវហានិភ័យ 
នូវការលក្ាបយកពីរដ្ឋលដាយអភិជននលយបាយ និងលសដ្ឋកិច្ចខដ�អំណាចសាធារណៈអាចគតរូវបានលគបើ 
គបាស់លដើម្ី្�គបលយជន៍ឯកជន និងម្នការគបគពឹត្ខដ��លមអៀងចំលោះបនុ្រ្គ� ឬគករុមហ៊នុនមួយចំនួន 
ខដ�គតរូវបានបលង្ញ្ច ៀបចូ�ក្នុងគកបែ័ណ្ឌ សាថា ប័នរបស់រដ្ឋមួយ។

បញ្្ជ ក់ថា SEZs ្ឺរជាឧបករណ៍លគា�នលយបាយដ៏សំខាន់ខដ�អាចគតរូវបានអននុវត្លដើម្ីទទួ�បាន 
�ទ្ធ្�ល្្សងៗគ្ា លដាយលគបើគបាស់មលធយោបាយល្្សងៗគ្ា។ ការសិកសាបាន្្�់អននុសាសន៍ថា៖ ១. គកប 
ែ័ណ្ឌ ចបាប់ និងអភិបា�កិច្ចរបស់ SEZs ្ួររខតគតរូវបានខកសគមរួ�លដើម្ីឲ្យម្នភាពគបដំគបសងគ្ារវង 
្�គបលយជន៍របស់អ្កវនិិលយ្រ និងគបជាជនមូ�ដា្ឋ នគបកបលដាយនិរន្រភាព និងយនុត្ិធម៍ ២. រដា្ឋ ភិបា� 
្ួររកាត់បនថាយការពឹងខ្អករបស់ែ្ួនល�ើការវនិិលយ្រទនុនបរលទសល�ើដីធ្ី និងឧសសាហកម្មខដ�លគបើគបាស់ 
កមំ្្ងព�កម្មធ្ងន់ធ្ងរ និងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធសាធារណៈ ៣. រដា្ឋ ភិបា�ល្្ើយតបនឹងសង់្ដារអន្រជាតិនន 
តម្្ភាព និង្រណលនយ្យភាពក្នុងការលរៀបចំវនិិលយ្រ និងអភិបា�កិច្ច SEZ លដើម្ីកាត់បនថាយការ្រគម្ម 
កំខហងក្នុងការសសរូបយក្�គបលយជន៍ជាតិ និងកាត់បនថាយការទ្ញយកតនម្ហិរញ្ញវតថានុពីតំបន់ ៤. សង្គម 
សនុីវ�ិបន្លធវាើការជាមួយនឹងសហ្រមន៍ខដ�ទទួ�រង្�ប៉ាះោ�់លដាយ SEZs និងចូ�រមួជាមួយនឹងមង្ន្ីរដ្ឋ 
និងវស័ិយឯកជន គពមទំ្ង្្ន្ាលទ្សចំលោះអ្កខដ�លធវាើអំលពើែនុសចបាប់្ងខដរ។ សង្គមសនុីវ�ិអាចបលង្កើតនូវ
យនុទ្ធសាសសៃ្្មី្ងខដរក្នុងការតទ�់ជាមួយនឹងភា្ីរោក់ព័ន្ធខដ�មិនងាយនឹងផ្្ស់ប្ូរលដើម្ីរមួចំខណកក្នុង 
ការអភិវឌ្ឍតំបន់មួយគបកបលដាយសមធម៌ និងភាពរស់រានម្នជីវតិសគម្ប់គបជាជនរបស់ែ្ួន។ 
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Dawei small port  (July 2017) Photo by Ridan Sun 

  អារ្្ភកថា

អ្កនិពន្ធសូមខៃ្ងអំណរ្រនុណដ�់អ្ករមួចំខណកទំ្ងអស់ចំលោះការសិកសាលនះខដ�ការសិកសាលនះអាច
ល�ចលចញជារបូរាងបានលដាយម្នការគំាគទលដាយសន្ានចិត្ពីបនុ្រ្គ� និងសាថា ប័នជាលគចើន។ មូ�និធិ Rosa 
Luxemburg បាន្្�់នូវការគំាគទខ្្កហិរញ្ញវតថានុ ជាមួយនឹងជំនួយហិរញ្ញវតថានុ និងសម្្ភ របខនថាមលដាយអង្គការ 
លផ្្តសំខាន់ល�ើពិភពលោកទិសខាងត្ូង (Focus on The Global South)។ គចឹក សនុភា និង រស់ សនុ្រន្ធី ខដ�
បាន្្�់នូវការគំាគទយ៉ាងម្នតនម្ក្នុងអំឡនុងលព�គបមូ�ទិន្ន័យ លហើយក៏ម្នបនុ្រ្គ�មួយ និងសាថា ប័ន 
មួយចំនួនលទៀត អ្កភូមិ និងកម្មករក្នុងគបលទសកម្នុជា មីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងនៃខដ�បានខចករខំ�កនូវលព�លវោ 
បទពិលសាធន៍ និងចិត្្ំរនិតរបស់ែ្ួន។ គចឹក សនុភា Shalmali Guttal, Robert Finch, Sean Bain, Robert 
Nash, Penny Thame, និងអ្កគតរួតពិនិត្យមួយចំនួនលទៀតបាន្្�់នូវអននុសាសន៍�អៗ លដើម្ីលធវាើឲ្យចំណនុ ច 
ខដ�បានល�ើកលឡើងកាន់ខតម្នទម្ងន់។ ពួកគាត់បានលធវាើឲ្យការសិកសាលនះកាន់ខតម្នសារៈសំខាន់ខដ�មិន 
អាចវស់ខវងបាន។
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  សេចក្តីស្តីើ្

លគា�បំណង និងវធីិសាសសស្សាវគជាវ

ឯកសារលនះគតរូវបានសរលសរលឡើងសគម្ប់អង្គការ Focus on The Global South លដើម្ីជាខ្្កមួយននកគមង 
ការសិកសាខដ�ខសវាងយ�់ពីនិន្ាការវនិិលយ្រ្្ងគពំខដនក្នុងតំបន់លម្រង្គ។ លដើម្ីសលគមចបានលគា�បំណង 
លនះ ការសិកសាលនះបានលធវាើការសិកសាល�ើករណីសិកសាចំនួនពីរននតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស (SEZs) ក្នុងគបលទស 
កម្នុជា និងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  លដាយលផ្្តសំខាន់ល�ើសិទ្ធិ និងការការោរខដ�បាន្្�់ជូនដ�់អ្កវនិិលយ្រ
លគបៀបលធៀបជាមួយនឹងសិទ្ធិ និងការការោរខដ�បាន្្�់ជូនដ�់សហ្រមន៍ និងកម្មករខដ�ទទួ�រង្� 
ប៉ាះោ�់។ លគា�បំណងចម្ងននឯកសារលនះ្ឺរលដើម្ីរនុករក និងបងាហា ញនូវ្�ប៉ាះោ�់ននលគា� 
នលយបាយវនិិលយ្រក្នុងតំបន់លម្រង្គល�ើលគា�នលយបាយសង្គម និងលសដ្ឋកិច្ចលដាយលគបើគបាស់ SEZs 
ជាវស័ិយមួយលដើម្ីលធវាើការសិកសាលដើម្ីខសវាងយ�់បខនថាមល�ើការគំាគទខដ�បាន្្�់ជូនដ�់អ្កវនិិលយ្រៃ្ឹង 
ខៃ្ងជាមួយនឹងការគំាគទ និង្�គបលយជន៍ខដ�បាន្្�់ជូនដ�់គបជាជនមូ�ដា្ឋ ន។ បន្ាប់ពីខ្្កសិកសា
ពីគបវត្ិខដ�លធវាើ្្�់ព័ត៌ម្នជូនអ្កអានពីតំបន់លម្រង្គ និងទស្សនាទ្នពីតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស ្ឺរឈានលៅ
ដ�់ខ្្កទី១ខដ�នឹងបងាហា ញពីករណីសិកសានន SEZs ក្នុងគបទសកម្នុជាលដាយលផ្្តសំខាន់ល�ើ SEZ លៅទី 
គករុងភ្ំលពញ និងលែត្សីហននុ។ ខ្្កទីពីរនឹងលធវាើការបងាហា ញពីករណីសិកសាមួយនន SEZs លៅគបលទស 
មីយ៉ា ន់ម្៉ា លដាយលផ្្តសំខាន់ល�ើ SEZ លៅDawei។ ករណីសិកសាទំ្ងពីរ្ឺរខ្អកល�ើ�ទ្ធ្�ខដ�បាន 
មកពីការសម្្ភ ស និងការពិភាកសាគករុម ខដ�គតរូវបានគំាគទលដាយ�ទ្ធ្�ពីការអានឯកសារ និងការ សសាវគជាវ 
ល�ើឯកសារ។ ទ្ញការសន្ិដា្ឋ នល�ើ�ទ្ធ្�ខសវាងរកល�ើញលនះ ខ្្កទីបីនឹងលធវាើការវភិា្រ និងពិភាកសាល�ើគប
ធានបទខដ�ោក់ព័ន្ធលនះពីទស្សនៈក្នុងតំបន់មួយ។ �ទ្ធ្�ននការសសាវគជាវលនះ គតរូវបានសលងខេបលៅក្នុង
លសចក្ីសន្ិដា្ឋ ន។ 

Focus on The Global South ្ឺរជាសាថា ប័នសសាវគជាវ និងតសូ៊មតិមិនខមនរដា្ឋ ភិបា�មួយខដ�លធវាើការជាមួយ 
នឹងតូអង្គមួយចំនួន លដាយរមួម្នអង្គការសង្គមសនុីវ�ិ ច�នាសង្គម អ្កសិកសា អ្កសសាវគជាវ អ្កលធវាើលគា� 
នលយបាយ និងសហ្រមន៍មូ�ដា្ឋ ន។ ជាជាងនិយយជំនួសឲ្យសាថា ប័នទំ្ងលនះ Focusពយោយមក្នុងការ 
តលម្ើងសលម្ងរបស់សហ្រមន៍ ច�នាសង្គម និងសង្គមសនុីវ�ិទំ្ងលនះ លហើយរចនាសម្័ន្ធននរបាយការណ៍ 
លនះពយោយម្្នុះបញ្្ច ំងនូវសា្ម រតីលនះ។ ខ្្កទី១ និងទី២ បងាហា ញពីទស្សនៈរបស់អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ពីករ
ណីសិកសាចំនួនពីរខដ�ជាមូ�ដា្ឋ នគំាគទដ�់ការវភិា្រក្នុងតំបន់ និងោក់ព័ន្ធនឹងគបធានបទខដ�បាន 
សិកសាក្នុងខ្្កទី៣។ �ទ្ធ្�ខដ�បានរកល�ើញគតរូវបានសលងខេបលៅក្នុងលសចក្ីសន្ិដា្ឋ ន លដាយម្នអននុសា
សន៍សគម្ប់រដា្ឋ ភិបា�ននគបលទសកម្នុជា និងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងសគម្ប់សង្គមសនុីវ�ិ។ 

អង្គការ Focus បានលធវាើការសិកសាបឋមមួយក្នុងខែមិៃនុនា ឆំ្្២០១៦លដើម្ីលធវាើការគបឹកសាលយប�់ជាមួយនឹង 
ភា្ីរោក់ព័ន្ធសំខាន់ៗលដើម្ីកំណត់ពីកគមិតលៃរននការសសាវគជាវ និងកំណត់ពីអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ខដ� 
ោក់ព័ន្ធជាចម្ង។ �ទ្ធ្�ខសវាងរកល�ើញ និងអននុសាសន៍គតរូវបានខចកចាយន្្ក្នុងក្នុងចំលណាមនដ្ូរ 
របស់អង្គការ Focus លហើយបញ្ជ ីលឈា្ម ះខដ�បានលគជើសលរ ើសននអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍គតរូវបានលរៀបចំលឡើង 
លដាយអ្កនិពន្ធ លដាយខ្អកល�ើការសិកសាបឋម និងបណ្ាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្កនិពន្ធ។ អ្ក្្�់បទ 
សម្្ភ សន៍បខនថាមក្នុងវស័ិយឯកជន និងសាធារណៈគតរូវបានរមួបញ្ចូ �លដើម្ីម្នតនុ�្យភាព និងសតយោននុម័ត 
លហើយអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍គតរូវបានអលញ្ជ ើញឲ្យចូ�រមួក្នុងការសិកសាលនះលដាយអ្កនិពន្ធ បនុ្រ្គ�ិក 
របស់អង្គការ Focus ឬលដាយនដ្ូរលៅមូ�ដា្ឋ ន។ អ្កនិពន្ធបានចនុះលៅមូ�ដា្ឋ នលដើម្ីលធវាើទស្សនកិច្ច 
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SEZs ក្នុងគបលទសកម្នុជា (លៅលែត្សីហននុ និងទីគករុងភ្ំលពញ) និងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  (Dawei) ក្នុងខែកក្កដា 
និងខែសីហា ឆំ្្២០១៦ លដាយម្នការអានឯកសារ និងការសសាវគជាវឯកសារតាមកនុំព្ូយទ័រតំាងពីមនុន និង
លគកាយការចនុះលៅមូ�ដា្ឋ នលដើម្ីបំលពញបខនថាម និងលធវាើការសិកសាល�ើការសិកសាខដ�ម្នពីមនុន និងពគងីកមូ�
ដា្ឋ នននការសំអាងល�ើការពិលសាធននការសិកសាលនះ។ ករណីសិកសាគបលទសមនុីយ៉ានម្៉ា បានសិកសាល�ើការសិកសា 
ពីមនុនៗយ៉ាងលគចើន និងទ្ញយកែ្ឹមសារបខនថាមលទៀតពីការគបមូ�ទិន្ន័យបឋមខដ�បានលធវាើលឡើងលដាយអង្គ
ការសង្គមសនុីវ�ិកា�ពីលព�មនុនៗ។

អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ចំនួន ៦០ នាក់បានរមួចំខណកលដាយផ្្�់ចំលោះការសិកសាលនះ លហើយឯកសាររាប់រយ
លទៀតគតរូវបានអានលដើម្ីចងគកងការសិកសាលនះ។ អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ចំនួន ២៧ មកពីគបលទសកម្នុជា។ ម្ន
ការពិភាកសាគករុមចំនួនពីរល�ើកជាមួយនឹងកម្មករចំនួន ១៥ នាក់ (សសី ៧ គបរុស ៨) ពីSEZs លែត្សីហននុនិង 
SEZ ទីគករុងភ្ំលពញ។ បខនថាមពីល�ើលនះលទៀត ម្នការសម្្ភ សយកព័ត៌ម្នសនុីជលគរៅែ្ីៗជាមួយនឹងតំណាង 
សហជីពកម្មករចំនួនបីរបូ អង្គការមិនខមនរដា្ឋ ភិបា�(NGOs) ចំនួនគបំាពីររបូ មង្ន្ីពីររបូពីសាថា ប័នោក់ព័ន្ធនឹង 
រដា្ឋ ភិបា�មួយ និងអ្កតំណាងឧសសាហកម្មមួយរបូ។1 ក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ម្នអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ 
ចំនួន ២៩ របូ។ ម្នការពិភាកសាគករុមមួយគតរូវបានលរៀបចំលឡើងជាមួយនឹងអ្ក្្�់ បទសម្្ភ សន៍ចំនួន ១២ របូ 
(គបរុស ១១ សសី១)ពីភូមិមួយខដ�ប៉ាះោ�់លដាយផ្្�់ពីការសាងសង់ SEZ Dawei។2 ម្នបទសម្្ភ សន៍ 
ចំនួនគបំាបួនជាមួយនឹងតំណាង NGOsម្ងជាមួយនឹងអ្កតំណាងឧសសាហម្ម មង្ន្ីពីររបូពីរដ្ឋបា�តំបន់ 
Tanintharyi ទីគបឹកសាមួយរបូពីសម្័ន្ធជាតិលដើម្ីគបជាធិបលតយ្យ (NLD) របស់រដា្ឋ ភិបា� អ្កសិកសា 
មួយរបូលៅលគរៅគបលទស ទីគបឹកសាវនិិលយ្រមួយរបូ អតីតឧត្មសង្ការសិទ្ធិមននុស្សនៃមួយរបូ និងអ្កសសាវ 
គជាវឯករាជ្យមួយរបូ។3 ម្នការសម្្ភ សជាមួយនឹងតំណាង  NGO បួនរបូក្នុងទីគករុងបាងកកលដើម្ី 
លដាះសសាយបញ្ហា ក្នុងតំបន់ និងលដើម្ីរមូបញ្ចូ �អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ខដ�លៅលគរៅពីគបលទសកម្នុជា និង
មីយ៉ា ន់ម្៉ា ខដ�ម្នបទពិលសាធន៍សនុីជលគរៅជាមួយនឹង SEZs ក្នុងគបលទសកម្នុជា និងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។

លគា�បំណង និងកម្មវតថានុននការសសាវគជាវលនះគតរូវបានពន្យ�់ជូនដ�់អ្កចូ�រមួ លដាយរមួម្នការចូ�រមួ 
លដាយស្ម័គ្រចិត្ និងការទទួ�បានការគពមលគពៀងលដាយផ្្�់ម្ត់ពីអ្កចូ�រមួមនុននឹងលធវាើការពិភាកសាគករុម 
និងការសម្្ភ ស។ លយងលៅតាមភាពរលសើបននគបធានបទខដ�គតរូវបានពិភាកសា ការប៉ាះោ�់ខដ�អាច 
លកើតម្នចំលោះការងាររបស់ពួកល្រ និង�កខេែណ្ឌ មិនអំលណាយ្�ននការធ្ាក់ចនុះចំលោះអ្កការោរសិទ្ធិ 
មននុស្សលៅក្នុងតំបន់ លហើយអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍បានចូ�រមួជាអនាមិកលៅក្នុងការសិកសាលនះ។4 ម្នការ 
ធានាចំលោះអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ចំលោះមតិលយប�់ណាមួយខដ�បញ្្ជ ក់ពីម្្ច ស់លដើមននមតិលយប�់លនះ
លៅក្នុងរបាយការណ៍្ឺរគគាន់ខតបញ្្ជ ក់ថាជាឧទ្ហរណ៍ “កម្មការនីិមួយរបូពី SEZ ក្នុងលែត្សីហននុ” ឬ ”បនុរស 
អ្កភូមិម្្ក់ក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន SEZ Dawei” ឬ ”អ្កតំណាង NGO ជាសស្ីមួយរបូក្នុងទីគករុងរ ៉ាងហ្គូន” លដើម្ីការ 
ោរនូវអត្សញ្្ញ ណរបស់ពួកល្រ និងកាត់បនថាយហានិភ័យននបទឧគកិដ្ឋ។ តារាងខដ�មិនគតរូវបានកំណត់ 
អត្សញ្្ញ ណលពញល�ញមួយននអ្ក្្�់បទ សម្្ភ សន៍ចំលោះការសិកសាលនះ្ឺរម្នភា្ជ ប់លៅឧបសម្័ន្ធ។ 
លសចក្ីគោងរបាយការណ៍គតរូវបានបញ្ច ប់ក្នុងខែធ្ូឆំ្្២០១៦ លហើយគតរូវបានខចកចាយក្នុងចំលណាម 
អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍លដើម្ីទទួ�បានមតិលយប�់។ ម្នការពិលគគាះលយប�់បខនថាមលដាយអង្គការ Focus 
ជាមួយនឹងនដ្ូរ និងអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  កម្នុជា និងគបលទសនៃក្នុងខែមីនា លមសា 
និងឧសភា។ ម្នការខកសគមរួ�ក្នុងអំឡនុងលព�ខែមិៃនុនា និងខែកក្កដាឆំ្្២០១៧ លហើយលសចក្ីគោងចនុង 
លគកាយខដ�បញ្ចូ �នូវមតិ និងលយប�់គតរូវបានបញ្ច ប់ក្នុងខែកក្កដា ឆំ្្២០១៧។
 

គបវត្ិតំបន់លម្រង្គ

លម្រង្គ្ឺរជាតំបន់មួយខដ�គបកបលដាយភាពសម្ូរខបប្ួររឲ្យកត់សម្្គ �់ននវប្ធម៌ ពូជសាសន៍ ភាសា 
និងជីវសាសស ្ខដ�ម្នគបជាជនរស់លៅសរនុបចំនួន ៣៣០ ោននាក់ពីគករុមពូជសាសន៍រាប់រយ។ 
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របូភាពទី១៖តំបន់លម្រង្គ (Demis Map Server)

របូភាពទី២៖ GMS “គចកលសដ្ឋកិច្ច” (ADB)

តំបន់លនះគតរូវបានលៅថាជា “ចានបាយ” និង 
”កង្ន្កគតី” របស់អាសនុីខដ�ម្នគបជាជនជាង ៨០ 
ភា្ររយ ពឹងខ្អកល�ើនគពលឈើ ការលនសាទ ឬកសិ 
កម្មលដើម្ីគទគទង់ជីវភាពលដើម្ីចខមអតគកពះ 
ឬជិតចខមអតគកពះ លដាយពឹងខ្អកល�ើទលន្លម្រង្គ និង
នដទលន្ទំ្ងឡាយរបស់ទលន្លម្រង្គ។

បន្ាប់ពីលព�បញ្ច ប់សង្ងា្គ មលោកល�ើកទីពីរមក 
ម្នការែិតែំគបឹងខគបងរមួគ្ាលដាយតួអង្គ និង 
សាថា ប័នល្្សងៗក្នុងការគំាគទការអភិវឌ្ឍននតំបន់លនះ 
តាមរយៈសម្ហរណកម្មឧសសាហនីយកម្ម និង 
លសដ្ឋកិច្ច។5 យន្ការមួយខដ�លធវាើការជគមរុញការែិត
ែំគបឹងខគបងលនះ្ឺរជាកម្មវធីិកិច្ចសហគបតិបត្ិការ 
លសដ្ឋកិច្ចមហាអននុតំបន់ទលន្លម្រង្គ (GMS-ECP) 
ខដ�គតរូវបានបលង្កើតលឡើងក្នុងឆំ្្១៩៩២ លដាយ       
គបលទសចំនួនគបំាមួយក្នុងតំបន់្ឺរមីយ៉ា ន់ម្៉ា  នៃ 
កម្នុជា ឡាវ ចិន និងលវៀតណាម ជាមួយនឹងការ 
គំាគទពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសនុី (ADB) ខដ�ជា
សាថា ប័នហិរញ្ញវតថានុពហនុភា្ីរខដ�ដឹកនំាលដាយ 
ជប៉ានុនមួយ។ GMS-ECP ្ឺរជាកម្មវធីិល�ើកកម្ស់ការ 
វនិិលយ្រមួយខដ�ពយោយមក្នុងការបលង្កើត�កខេែណ្ឌ អំលណាយ្�ចំលោះវស័ិយឯកជនតាមរយៈការ 

វនិិលយ្រពហនុភា្ីរល�ើលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ 
ោណិជ្ជកម្ម និងលទសចរណ៍ទូទំ្ងអននុតំបន់ជា
មួយនឹងលគា�បំណងក្នុងការបលង្កើនការងារ 
ខសវាងរកគបាក់ចំណូ� និងកាត់បនថាយ 
ភាពគកីគក។ គបំាក្នុងចំនួនរដ្ឋទំ្ងគបំាមួយ 
នន GMS-ECP (ខដ�លៅថា GMS) 
្ឺរជាសម្ជិករបស់សម្្រមគបជាជាតិ 
អាសនុីអាល្រ្យ៍ (ASEAN) ្ងខដរ។ 
សាថា ប័នលនះម្នមនុែងារបខនថាមចំនួនពីរធំៗម្ន
លគា�បំណងក្នុងការបលង្កើតមូ�ដា្ឋ នទី្សារ និង 
្�ិត្�ខតមួយក្នុងតំបន់លម្រង្គ និងអាសនុី 
អាល្រ្យ៍ឲ្យបានទូ�ំទូោយតាមរយៈការកាត់
បនថាយរនំាងពន្ធអាករ  និងមិនខមនពន្ធអាករ 
ចំលោះោណិជ្ជកម្ម្្ងកាត់តំបន់ និង 
សម្ហរណកម្មលសដ្ឋកិច្ច GMS ក្នុងបណ្ាញ 
ទី្សារតំបន់ និងសក�លោក ។

ោក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា លនះ ម្នការចនុះកិច្ចគពមលគពៀង 
ោណិជ្ជកម្មលសរជីាលគចើនខដ�ម្នការគទគទង់
លដាយការវនិិលយ្រចម្ងៗក្នុងលហដា្ឋ រចនា
សម្័ន្ធរមួម្ន្្ូវៃ្�់ ្្ូវខដក កំពង់ខ្ ស្ាន 
លរាងចគកអ្រ្គិសនី បណ្ាញខែ្សអ្រ្គិសនីធំៗ និង 
ទូរ្រមនា្រមន៍។ ADB បានគំាគទ្រលគម្ង  
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របូភាពទី៣៖ SEZs ជា “កញ្ចនុ ំ” លៅល�ើគចកលសដ្ឋកិច្ចតំបបន់លម្រង្គ 
(ADB)

ទំ្ងអស់លនះនូវចំនួនទឹកគបាក់កម្ចី ៦.៧ ោន់ 
ោនដនុោ្រក្នុងការវនិិលយ្រ និង ១២៤.៩ោន 
ដនុោ្រចំលោះជំនួយបលច្ចកលទសរវងឆំ្្ ១៩៩២ 
ដ�់ឆំ្្២០១៦6 ប៉ានុខន្លៅខតជាគបភពខតមួយក្នុង 
ចំលណាមគបភពបីបួនននហិរញ្ញប្ទ្នចំលោះការវនិិ
លយ្រល�ើលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធក្នុង GMS ខដ�តួល�ែ
លនះមិនរមួបញ្ចូ �នូវហិរញ្ញប្ទ្នឯកជន 
ខដ�បានសគមបសគមរួ�លដាយ ADB លនាះលទ។ 
ជាការពិតណាស់ ការវនិិលយ្រផ្្�់របស់ ADB ក្នុង
វស័ិយលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធម្នការៃយចនុះលដាយសារ
ខតម្នគបភពល្្សងៗ ខដ�នឹងគតរូវបានពិភាកសាក្នុង 
ខ្្កទី៣។ ការអននុម័តនូវវធីិសាសស ្‘គចកលសដ្ឋកិច្ច’ 
ខដ�ជាកត្ាសំខាន់ចំលោះលគា�បំណងរបស់ ADB 
ក្នុងការអភិវឌ្ឍបរយិកាសអំលណាយ្�ចំលោះការ
វនិិលយ្រឯកជនក្នុងវស័ិយោណិជ្ជកម្ម និងឧសសាហ
កម្មក្នុងតំបន់លម្រង្គចាប់តំាងពីឆំ្្ ១៩៩៨ មក។ គចក
លសដ្ឋកិច្ចទំ្ងលនះ្ឺរជាលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ្្ងគពំខដន
ដូចជា្្ូវៃ្�់ ្្ូវខដក និងខែ្ស្្គត់្្គង់អ្រ្គិសនី រមួគ្ា
ជាមួយនឹងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធដនទលទៀតដូចជាអច�
នគទព្យ និងកំពង់ខ្ខដ�ខាវា ត់ខែវាងទូទំ្ងតំបន់ 
លដើម្ីសគមបសគមរួ�ការដឹកជញ្ជូ ន និងោណិជ្ជកម្ម 
្្ងតំបន់។7 តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស គតរូវបានបលង្កើត 
លឡើងជា ‘កញ្ចនុ ំ’ ជាយនុទ្ធសាសសល្�ើបណ្ាញលហដា្ឋ  
រចនាសម្័ន្ធខដ�កំពនុងខតអភិវឌ្ឍលនះ។

តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស
ោក្យថា’តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស’ (SEZ) សំលៅល�ើតំបន់មួយលៅក្នុងទឹកដីគបលទសណាមួយ និងលព�ែ្ះរវង
ទឹកដីគបលទសពីរខដ�វធិានរដ្ឋបា�ពិលសសគតរូវបានអននុវត្។ SEZs ម្នទគមង់ល្្សងៗគ្ារមួម្នកំពង់ខ្ 
លសរ ីតំបន់ោណិជ្ជកម្មលសរ ីតំបន់ខកនច្លដើម្ីនំាលចញ តំបន់ឧសសាហកម្មលសរ ីនិងតំបន់សហគគាស។ បទប្
ញ្ញត្ិលៅក្នុងតំបន់ទំ្ងលនះគតរូវបានបលង្កើតលឡើងលដើម្ីក្ាយលៅជាបរយិកាស ខដ�អំលណាយ្�ដ�់ធនុរកិច្ច 
និងវនិិលយ្រទនុន និងខដ�ជាលរឿយៗរមួបញ្ចូ �ការលផ្្ះ ឬលធវាើឲ្យទន់លែសាយនូវការការោរកមំ្្ង 
ព�កម្ម និងបរសិាថា ន កាត់បនថាយពន្ធដារ និងពន្ធ្រយ និងបនថាួរបនថាយការគ្រប់គ្រងល�ើច�នាននទំនិញ និង 
ធនធាន ក្នុងលគា�បំណងល�ើកកម្ស់ ឬទ្ក់ទ្ញគបលភទល្្សងៗគ្ាននសកម្មភាពលសដ្ឋកិច្ចដូចជា 
ោណិជ្ជកម្ម ឬ្�ិត្�ឧសសាហកម្ម។ SEZs ជាទូលៅគតរូវបានភា្ជ ប់ជាមួយនឹងរចនាសម្័ន្ធអភិបា�កិច្ច 
ខដ�ម្នការអត់លអានមួយលដើម្ីគ្រប់គ្រងទឹកដី ខដ�អាចលធវាើវមិជ្ឈការ វសិហមជ្ឈការ ឬរមួបញ្ចូ �ទំ្ងពីរ 
ដូចជាក្នុងករណីគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។8 

 SEZsម្នការលកើនលឡើងកា�ពីប៉ានុនា្ម នឆំ្្លនះ ចាប់តំាងពីគបំាបួនលៅចនុងទសវត្សរឆំ្៍្១៩៦០ ដ�់៥០០ ក្នុងឆំ្្ 
១៩៩៥ លកើនលឡើងរហូតដ�់ជិត ៤៣០០ ក្នុងគបលទសជាង ១៣០ គតឹមឆំ្្ ២០១៥។9 លយងលៅតាម ILOកម្មករ
ជាង៦៨ោននាក់ទូទំ្ងពិភពលោកគតរូវបានទទួ�ឲ្យបលគមើការងារក្នុង SEZs ក្នុងឆំ្្ ២០០៧ ខដ�ក្នុងលនាះ 
ចំនួន ៤០ ោននាក់្ឺរលៅក្នុងគបលទសចិន។10 អ្កែ្ះអះអាងថាគបវត្ិ SEZs ម្នលៅក្នុងតំបន់ោណិជ្ជកម្មលសរ ី
ក្នុងគបលទស Phoenicia បនុរាណ ឬកំពង់ខ្លសរលីៅអឺរ ៉ានុបក្នុងសតវត្សទី១២11 លទ្ះបីជាអ្កែ្ះបានអះអាងថា 
ម្នការែនុសគ្ាខ្្កបរមិ្ណរវងកំពង់ខ្លសរ ីនិងSEZs ទំលនើប លហើយថាការពិពណ៍នាលនះបលគមើឲ្យការ្្�់ 
និតយោននុកូ�ភាពដ�់តំបន់ហ៊នុំព័ន្ធលសដ្ឋកិច្ចលដាយលធវាើការបងាហា ញថាជាការអននុវត្មិនម្នលព�លវោកំណត់។12 
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របូភាពទី៤៖ចំនួន SEZsល�ើពិភពលោកឆំ្្១៩៥៩-២០១៥
(The Economist)

ភាពែនុសគ្ាចម្ងរវងតំបន់សម័យទំលនើប និងតំបន់
មនុនសម័យទំលនើប្ឺរជាកំពង់ខ្លសរ ី(បនុរាណ និង 
សម័យ) គតរូវបានបលង្កើតលឡើងលដើម្ីសគមបសគមរួ�
ដ�់ោណិជ្ជកម្មលសរលីទ្ះបីជាការព្ួយរនូវកាតពវាកិច្ច 
ពន្ធអាករ និងពន្ធដារក៏លដាយ ែណៈលព�ខដ� 
SEZs ទំលនើបជាលគចើនគតរូវបានបលង្កើតលឡើងជាចម្ង 
ជាតំបន់ខកនច្នំាលចញ (EPZs) លដើម្ីជគមរុញ 
្�ិត្�ឧសសាហកម្មជាចម្ងសគម្ប់ការ 
នំាលចញលៅទី្សារអន្រជាតិ។ បខនថាមពីល�ើរចនា 
សម្័ន្ធអភិបា�កិច្ចខដ�អំលណាយ្�ចំលោះការ 
គ្រប់គ្រងទឹកដីលនះ SEZs គតរូវបានខញកដាច់
 លចញពីគបលភទតំបន់ល្្សង្ងខដរដូចជាតំបន់ 
ឧសសាហកម្ម តាមរយៈការពគងីកបទប្ញ្ញត្ិ 
សគម្កពន្ធ និង គ្រប់គ្រងរដ្ឋបា�លដើម្ីលរៀបចំការ 
វនិិលយ្រ ការអននុវត្ការគ្រប់គ្រង និងចបាប់ 
ការងារ។

តំបន់លសរសីាន់ននុន (Shannon) គតរូវបានចាត់ជា 
ទូលៅថាជា SEZ ទំលនើបដំបូងបងអស់ខដ�គតរូវបាន 
បលង្កើតលឡើងក្នុងគបលទសលអៀឡង់ក្នុង ឆំ្្១៩៥៩ 
ជាមួយនឹង SEZ កាន់ដ្ា (Kandla) ក្នុងគបលទស 

ឥណា្ឌ ជាតំបន់ទីមួយលៅអាសនុី(១៩៦៥)13 នតវ៉ាន់បានបលង្កើត EPZ កាវសនុីអនុង (Kaohsiung) ក្នុងឆំ្្ ១៩៦៦ 
លហើយកូលរ ៉ាខាងត្ូងបានបលង្កើត EPZ ម្៉ា សាន (Masan) ក្នុងឆំ្្ ១៩៧០។14 គតរូវបានល�ើកកម្ស់ក្នុងទសវត្សរឆំ្៍្ 
១៩៧០ លដាយសាថា ប័នរបស់អង្គការសហគបជាជាតិ (UN) ្ឺរអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧសសាហកម្មអង្គការសហគបជា
ជាតិ (UNIDO) និងសន្ិបាតអង្គការសហគបជាជាតិស្ីពីោណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ (UNCTAD)15 និងលដាយ
ទស្សនាវដ្ីភាសាអង់ល្រ្សមួយខដ�បានលបាះពនុម្្សាយលដាយមជ្ឈមណ្ឌ �អាសនុីបា៉ា សនុីហវាិករបស់គបលទស 
ជប៉ានុន16 EPZs ជាលគចើនលទៀតគតរូវបានបលង្កើតលឡើងទូទំ្ងអាសនុីក្នុងទសវត្សរឆំ្៍្១៩៧០ លដាយសារគបលទស 
ក្នុងតំបន់ (ឧ. នៃ ម្៉ា លឡសនុី សសី�ងា្ក  ហវា�ីពីន) បានចាប់ល្្ើមលធវាើអន្រកា�ពីយនុទ្ធសាសសកំ្លណើ ន 
លដាយពឹងខ្អកល�ើការនំាចូ�ជំនួសឲ្យយនុទ្ធសាសសកំ្លណើ នលដាយការនំាលចញលដើម្ីជំរនុញឲ្យម្ន 
ឧសសាហនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ។17 អន្រកា�លនះបាន្្នុះបញ្្ច ំងពីនិន្ាការពិភពលោកមួយក្នុងទសវត្សរ ៍
ឆំ្្១៩៧០ និងឆំ្្១៩៨០ លឆ្្ះលៅកាន់ការល�ើកកម្ស់ោណិជ្ជកម្មលសរសីក�លោក ខដ�ដឹកមនុែលដាយ 
ពិភពលោកខាងលជើង និងជគមរុញលដាយកំខណទគមង់លសដ្ឋកិច្ច និងនលយបាយទំលនើបនិយមខដ�ចាប់ 
ល្្ើមក្នុងចគកភពអង់ល្រ្ស និងសហរដ្ឋអាលមរកិ។

ែណៈលព�ខដ�ក្នុងទសវត្សរឆំ្៍្១៩៥០ និងឆំ្្១៩៦០ ការអភិវឌ្ឍគតរូវបាន្ិរតថាពឹងខ្អកយ៉ាងខំ្ាងល�ើរដ្ឋ 
ខដ�អាចល�ើកកម្ស់ឧសសាហកម្មទំលនើបជាជាងកសិកម្មតាមរយៈម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិលដាយផ្្�់ ឬការការោរ 
លដាយផ្្�់ និងឧបតថាម្ភធនអ្កទី្សារលសរខីដ�លធវាើការទ្មទ្រឯកជនភាវបូនីយកម្ម និងការល�ើកទឹកចិត្ឲ្យ
ម្នទី្សារលសរលីដើម្ីជគមរុញកំលណើ ននាលព�លគកាយទទួ�បានភាពលជា្រជ័យ។18 ការពឹងខ្អកល�ើការនំាចូ� 
ការោរនូវឧសសាហកម្មជាតិតាមរយៈការរតឹត្ិតល�ើោណិជ្ជកម្ម ែណៈលព�ខដ�យនុទ្ធសាសសល្�ើក 
កម្ស់ការនំាលចញជគមរុញឲ្យអ្ក្�ិតលធវាើការ្�ិតលដើម្ីលធវាើការនំាលចញតាមរយៈការល�ើកទឹកចិត្ពន្ធ្រយ 
និងពន្ធអាករ។19 ភាពទ្ក់ទ្ញចម្ងបំ ន្ុតរបស់ SEZs ្ឺរថា SEZs អននុញ្្ញ តឲ្យគបលទសក្នុងការពិលសាធ 
នូវយនុទ្ធសាសសជំ្រនុញការនំាលចញលដាយមិន�ះបង់ការនំាចូ�ខដ�លដើរតួនាទីជាឧបករណ៍មួយខដ�អននុញ្្ញ ត
ឲ្យរដ្ឋក្នុងការកំណត់នូវតំបន់លៅក្នុងទឹកដីរបស់ែ្ួនដូចលនះលគា�នលយបាយោណិជ្ជកម្មលសរ ី
អាចគតរូវបានអននុវត្ដាច់លដាយខឡកពីលសដ្ឋកិច្ចទូ�ំទូោយ។ ឧទ្ហរណ៍ចបាស់ោស់បំ ន្ុតននការអននុវត្ 
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ខបបលនះ្ឺរ SEZs ជាឧបករណ៍ពិលសាធន៍មួយសគម្ប់កំខណទគមង់លគា�នលយបាយ្ឺរ SEZ 
សិនចិន (Senzhen) ខដ�បានបលង្កើតលឡើងលដាយគបលទសចិនក្នុងទសវត្សរឆំ្៍្១៩៧៩ ជាខ្្កមួយនន 
លគា�នលយបាយ ’លបើកចំហទ្វា រ’។ SEZs ចំនួនបួនរមួម្ន Shenzhen បានលបើកទ្វា រចំលោះគករុមហ៊នុនបរលទស 
លដើម្ីលធវាើអាជីវកម្មក្នុងគបលទសចិន ក្នុងតំបន់ខដ�ម្ន្ូរសលៅគពំគបទ�់ចបាស់ោស់លដាយអននុញ្្ញ តឲ្យ 
រដា្ឋ ភិបា�ក្នុងការលធវាើពិលសាធន៍នូវកំខណទគមង់លសដ្ឋកិច្ចទី្សារមនុននឹងអននុវត្ទូទំ្ងគបលទស។20 គបលទសចិន 
ចាប់តំាងពីលព�លនាះមកទទួ�បានកំណត់គតាននកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច និងឧសសាហនីយកម្ម លដាយលហតនុ្� 
ល្្សងៗ ប៉ានុខន្ភាពលជា្រជ័យខដ�ទទួ�បាននន SEZ សិនចិនបានលដើរតួនាទីជាសនុីខរ ៉ានមួយខសសកលៅដ�់ 
អ្កលធវាើលគា�នលយបាយក្នុងគបលទសដនទលទៀត ខដ�ខសសកឃ្្ននូវការលធវាើឧសសាហនីយកម្មក្នុងការលធវាើ 
គតាប់តាម្ំររគូបលទសចិន។

SEZs លព�បច្ចនុប្ន្បានក្ាយលៅជាមូ�ដា្ឋ នគ្ឹរះននលគា�នលយបាយោណិជ្ជកម្ម និងការវនិិលយ្រចំលោះ 
គបលទសជាលគចើនជនុំវញិពិភពលោក ជាពិលសសចំលោះគបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ខដ�ខសវាងរកការលធវាើ 
សម្ហរណកម្មក្នុងទី្សារសក�លោក និងទ្ក់ទ្ញឧសសាហកម្មកម្មន្សា�កមំ្្ងព�កម្មធនុនធ្ងន់ពី 
សាជីវកម្មពហនុជាតិលដើម្ីជំរនុញកំលណើ ន និងការអភិវឌ្ឍលសដ្ឋកិច្ច។21 លគា�បំណងសំខាន់ រមួម្នលដើម្ី៖ i)
ទ្ក់ទ្ញការវនិិលយ្រលដាយផ្្�់ពីបរលទស ii) បលង្កើតការងារ iii) ជំរនុញទំលនើបកម្ម និងពិពិត្កម្ម 
ឧសសាហកម្ម និង iv) ពិលសាធន៍ជាមួយនឹងកំខណទគមង់លគា�នលយបាយ។22 SEZs ក៏អននុញ្្ញ ត្ងខដរដ�់ 
គបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការ៖ i) គំាគទលគា�បំណងល�ើកកម្ស់ការនំាលចញ ii) ទ្ញយកការប្ូររបិូយ 
ប័ណណបរលទស និង iii) ជគមរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់។23 ពីទស្សនៈរបស់អ្កវនិិលយ្រ្្ងខដន 
ជាទូលៅខដ�បានទទួ�សា្គ �់ការទ្ក់ទ្ញនន SEZs រមួម្ន៖ i)  �ទ្ធភាពក្នុងការទទួ�បានកមំ្្ងព�ក 
ម្មខដ�ម្នតនម្ទ្ប ii) �ទ្ធភាពខដ�ម្នអំលណាយ្�ល�ើទី្សារលគកាមកិច្ចគពមលគពៀងអន្រជាតិ 
iii)សនុវតថាិភាពននការវនិិលយ្រ និង iv) កាត់បនថាយចំណាយននការ្�ិតលដើម្ីគំាគទភាពគបកួត 
គបខជងទី្សារក្នុងសសរុក និងពគងីកវដ្នន្�ិត្�។24 ជាលរឿយៗការរះិ្រន់ល�ើកលឡើងថា SEZs អាចលធវាើ៖ 
i) ឲ្យម្នការចំណាយ (ឧ. ការល�ើកទឹកចិត្ ឧបតថាម្ភធន) ជាជាង្�គបលយជន៍ ii) ជំរនុញឲ្យម្ន 
’ការគបកួតគបខជងដ�់បាត’ ោក់ព័ន្ធ នឹងការការោរបរសិាថា ន និងកមំ្្ងព�កម្ម25 និងបទប្ញ្ញត្ិពន្ធដារ26  
iii) ៃយចនុះនូវការរមួចំខណកខដ�ទូទ្ត់រចួលៅនឹងសនុែម្�ភាពសង្គមពីធនុរកិច្ច iv) បង់គបាក់ឈ្ូ�ទ្ប 
ជាពិលសសដ�់សស្ី v) ម្នសង់្ដារ សនុែភាព វជិា្ជ ជីវៈ និងសនុវតថាិភាពទ្ប និង vi)ជំរនុញឲ្យម្ន 
ការពឹងខ្អកល�ើកមំ្្ងព�កម្មធន់ធ្ងន់ និងសកម្មភាពខដ�ម្នតនម្បខនថាមទ្ប។27 

ក្នុងនាមជាកាតា�ីករលដើម្ីឧសសាហនីយកម្ម និងកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច ្ំររ ូEPZ ្ឺរជាម្នភាពលក្មងែ្ចីមួយក្នុង 
អំឡនុងលព�របស់ែ្ួនខដ�ជិតដ�់ទីបញ្ច ប់។ ្ំររលូនះបានសាយភាយក្នុងយនុ្រ្គសម័យននលសរភីាវបូនីយកម្មនន
ោណិជ្ជកម្មខដ�បាននំាមនុែលដាយសហរដ្ឋអាលមរកិ និងអឺរ ៉ានុបខាងលកើតខដ�បានសគមបសគមរួ�ដ�់ ‘ការ 
បំខបកខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្មសក�លោកល�ើកទីពីរ (second unbundling)’ និងការផ្្ស់ប្ូរទីតំាង្�ិតកម្ម។28 
យ៉ាងណាមិញ ោណិជ្ជកម្មពិភពលោកម្នការៃមៃយ និងម្នឧបស្រ្គចំលោះោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិជាលគចើន
គតរូវបាន�នុបបំបាត់លចា�កម្មន្សា�ខដ�ជាចំខណកមួយនន GDPកំពនុងខតម្នសថាិរភាព ឬធ្ាក់ចនុះ 
លហើយលគា�នលយបាយទី្សារលសរគីតរូវបានអននុម័តយ៉ាងទូ�ំទូោយលដាយគបលទសកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍ទូទំ្ង 
ពិភពលោក។ ជា�ទ្ធ្� SEZs ្ឺរជាគបធានបទលគា�លៅក្នុងការលកើនលឡើងនូវការគតរួតពិនិត្យ លទ្ះបីពី 
សាថា ប័នខដ�សា្គ �់ថាជាអ្កល�ើកកម្ស់SEZs ក៏លដាយ ដូចជាធនាគារពិភពលោក និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសនុី។29 លដាយលធវាើការខណនំាពីការសិកសារបស់ធនាគារពិភពលោកមួយស្ីពី SEZsThomas Farole បានកត់ 
សម្្គ �់ថាតំបន់ម្ននូវ ’កំណត់គតាោយឡំគ្ាននភាពលជា្រជ័យ’ លដាយម្នវនិិលយ្រទនុនមួយចំនួនក្នុង 
លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធម្ន�ទ្ធ្�ជា ’្រលគម្ងអត់គបលយជន៍’ ឬម្នសាថា នភាពខដ�ឧសសាហកម្មទ្ញយក 
គបលយជន៍ពីការសគម្កពន្ធលដាយមិនបានជួ�កមំ្្ងព�កម្ម ឬរកគបាក់ចំណូ�ពីការនំាចូ�។30 ការវយ 
តនម្កាន់ខតសនុីជលគរៅមួយលទៀតនន្�គបលយជន៍ខដ�ម្នវត្ម្ននន SEZs ក្នុងការល�ើកកម្ស់ការអភិវឌ្ឍ
លសដ្ឋកិច្ចគតរូវបានលធវាើលឡើងលដាយនាយកដា្ឋ នសសាវគជាវលសដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចសហគបតិបត្ិការគបចំាតំបន់របស់ 
ADB។ បន្ាប់ពីការគតរួតពិនិត្យសនុីជលគរៅល�ើ SEZs លៅទវាីបអាសនុី ពួកល្របានសន្ិដា្ឋ នដូចខាងលគកាម៖



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ12

តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសម្នគបវត្ិមិននឹងនរមួយ ខដ�ក្នុងលនាះម្នតំបន់មួយចំនួនបានល្្ើយតប ឬល�ើសពី 
លសចក្ីរពឹំងទនុក លហើយបានរមួចំខនកជានិរន្រភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍលសដ្ឋកិច្ចទូ�ំទូោយ SEZs មួយចំនួនខដ�គតរូវ 
បានបលង្កើតក្នុងទសវត្សរឆំ្៍្១៩៧០ និងឆំ្្១៩៨០្ឺរស័ក្ិសមចំលោះអំឡនុងលព�លនាះលហើយពិតជាកាតា�ីករ 
ពិតគបាកដខមន។ តំបន់មួយចំនួនលទៀតលៅខតជាកខន្ងបិទជិត ប៉ានុខន្យ៉ាងណាមិញ្ឺរជាគបភពការងារ ការនំាលចញ 
និងកំលណើ ន GDP។ តំបន់លសដ្ឋកិច្ចជាលគចើនលទៀតបរាជ័យ លហើយលព�បច្ចនុប្ន្លនះ ភាពលជា្រជ័យកាន់ខតតិចលៅៗ 
លហើយមិនម្នSEZ ណាមួយខដ�គតរូវបានបលង្កើតលឡើងក្នុងសតវត្សលនះអាចលគបៀបលធៀបជាមួយនឹងភាពលជា្រជ័យ 
ននសិនចិន (Shenzhen) ឬតំបន់ខដ�បានបលង្កើតក្នុងទីគករុងនតបនុិ ចិន និងម្៉ា លឡសនុីក្នុងទសវត្សរឆំ្៍្១៩៧០លនាះលទ។ 
ប៉ានុខន្លៅខតម្នក្ីសង្ឈឹមជាលរៀងរហូតលទ្ះបីជាម្នភាពបរាជ័យខដ�តំបន់មួយមិនអាចនំាមកនូវការវនិិលយ្របាន 
គ្រប់គគាន់ក៏លដាយ ក៏អ្កលធវាើលគា�នលយបាយបន្ក្នុងការ្្�់ក្ីសង្ឈឹមរបស់ែ្ួនល�ើតួនាទីសកម្មននតំបន់ខដ�អាច
ម្ន និងដូចគ្ានឹងអ្កបណ្ាក់ទនុនវនិិលយ្រជនុំវញិពិភពលោក្ងខដរ លជឿជាក់ថាភាពលជា្រជ័យល�ចលធ្ាខតមួយនឹង
គ្រប់គគាន់សគម្ប់ទូទ្ត់ចំលោះការបរាជ័យបួនដប់។31

លទ្ះបីជាម្នការវយតនម្សនុីជលគរៅលនះពីSEZs ពីលព�មនុនបានលធវាើការតសូ៊មតិថាមិន�អក៏លដាយ ក៏SEZs បន្
លដើរតួជាលជើងឯកលដាយសាថា ប័នពហនុជាតិ និងសាថា ប័នោក់ព័ន្ធនឹងរដា្ឋ ភិបា�ជាលគចើន លហើយម្នការរកីដនុះដា�
ដូច្្សិតទូទំ្ងតំបន់អាសនុីអាល្រ្យ៍។ តាមទស្សនៈមយោ៉ាង លយើងអាចពន្យ�់បានតាមរយៈតួនាទីរបស់តំបន់ទំ្ង
លនះជាខ្្កមួយនន្ំររគូបចំាតំបន់មួយខដ�គំាគទសម្ហរណកម្មលសដ្ឋកិច្ច។32 ែណៈលព�ខដ�ចំនួនខដ� 
គតឹមគតរូវ និងម្នបច្ចនុប្ន្ភាពម្នការពិបាកក្នុងការកំណត់ឲ្យបានចបាស់ោស់ គបព័ន្ធទិន្ន័យរបស់ 
ILO ឆំ្្២០០៧ ស្ីពី EPZs បានបញ្្ជ ក់ថាម្នចំនួនជាង ៩០០ លៅអាសនុីលស្មើនឹង៨៤ ភា្ររយននការងារ 
ខដ�ម្នក្នុង EPZ ទំ្ងអស់ទូទំ្ងពិភពលោក។33 លៅោក់កណ្ា�ឆំ្្២០១៥ UNIDO បានរាយការណ៍ 
នូវចំនួនសរនុប ៤៧SEZs (មិនរមួបញ្ចូ �សួនឧសសាហកម្ម) ក្នុងគបលទសលម្រង្គ (១៥ ក្នុងគបលទសឡាវ 
១៨ ក្នុងគបលទសលវៀតណាម ៣ ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  និង១១ ក្នុងគបលទសកម្នុជា) លទ្ះបីជាលនះជាចំនួន 
ខដ�ទ្បជាងការពិតនាលព�លនាះ និងមិនម្នបច្ចនុប្ន្ភាពក៏លដាយ។34 គបលទសនៃបានគបកាសក្នុងការ 
បលង្កើត SEZs ចំនួន ១០ ក្នុងឆំ្្ ២០១៥ លហើយអង្គការោណិជ្ជកម្មបរលទសរបស់ជប៉ានុន (JETRO) បាន 
បញ្្ជ ក់ថាម្ន SEZs ចំនួន ៣៨ ខដ�បានអននុញ្្ញ តក្នុងគបលទសកម្នុជាក្នុងោក់កណ្ា�ឆំ្្២០១៦។ 
គបលទសឡាវក៏បានគបកាស្ងខដរពីលគា�បំណងរបស់ែ្ួនក្នុងការបលង្កើត SEZs សរនុបចំនួន ៤១ និង 
លវៀតណាមកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះបានគបកាសពីខ្នការក្នុងការបលង្កើតតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសចំនួន 
៣ បខនថាមលទៀត។35 

លទ្ះបីជាការសិកសាសសាវគជាវភា្រលគចើនស្ីពី SEZs ក្នុងតំបន់អាសនុីបានលផ្្តសំខាន់ល�ើលសដ្ឋកិច្ចឧសសាហកម្ម
ៃ្មីៗដូចជាចិន កូលរ ៉ា និងនតវ៉ាន់ក៏លដាយ ក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើ SEZs ក្នុងតំបន់លម្រង្គម្នការលកើនលឡើង។36 
ម្នការល�ចលចញនូវការសិកសាសនុីជលគរៅមួយចំនួនចាប់តំាងពីឆំ្្២០១២មកម្៉ាលះខដ�គតរូវបានដឹកនំាលដាយ 
NGOs និងអ្កសិកសាសសាវគជាវខដ�លធវាើការចងគកងឯកសារពីបទពិលសាធន៍ដ�់កខន្ងមូ�ដា្ឋ នពី SEZs។ 
ការរបឹអូសដីធ្ី និងការជលម្ៀសលដាយបងខេំ37 ការែូចខាតបរសិាថា ន38 ្�ប៉ាះោ�់ធ្ងន់ធ្ងរដ�់សង់្ដារជីវភាព 
្�ប៉ាះោ�់មិនសម្ម្គតល�ើសស្ី និងជនជាតិលដើមភា្រតិច39 និងការលកងគបវញ័្ច កម្មកររមួបញ្ចូ �ទំ្ងការ 
លបៀតលបៀន ការបំភិតបំភ័យ អំលពើហិងសាល�ើរបូរាងកាយ ការ�នុំែ្ួនតាមទំលនើងចិត្ ការរលំោភសិទ្ធិក្នុងការទទួ� 
បានការជំនំជគមះលដាយយនុត្ិធម៌ ការហាមឃ្ត់ល�ើលសរភីាពក្នុងការជួបគបជនុំសម្្រម និងការបលញ្ច ញ 
មតិ40 គតរូវបានចងគកងជាឯកសារទំ្ងអស់លៅតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  នៃ និង 
ឡាវ។41 យ៉ាងណាមិញការសិកសាចំនួនពីរកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះស្ីពីតំបន់លសដ្ឋកិច្ចរបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  
និងកម្នុជាគតរូវបានលធវាើលឡើងលដាយមជ្ឈមណ្ឌ �កំលណើ នអន្រជាតិ (IGC) និង ADB មិនបាន្្នុះបញ្្ច ំងពី 
កងវា�់លនះលនាះលទ។42 ការសិកសាទំ្ងពីរលធវាើការសិកសាល�ើកគមិតអលៃរតូចចលងអៀតមួយប៉ានុលណាណ ះ។ ការសិកសា 
របស់ ADB  ស្ីពីតំបន់លសដ្ឋកិច្ចគបលទសកម្នុជាបានរមួបញ្ចូ �នូវការគបមូ�ទិន្ន័យបឋម ប៉ានុខន្បានលធវាើលឡើង 
ជាមួយនឹងគករុមហ៊នុន អ្កគ្រប់គ្រង និងអ្កគបតិបត្ិការខដ�បានវនិិលយ្រក្នុង SEZs ប៉ានុលណាណ ះ ែណៈលព�ខដ� 
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IGC ្្�់អននុសាសន៍ថា មីយ៉ា ន់ម្៉ា អភិវឌ្ឍន៍ SEZs លដាយខ្អកល�ើការវភិា្រមួយលៅល�ើទិន្ន័យបន្ាប់បន្សំ 
ននោណិជ្ជកម្មក្នុងគបលទសលនះប៉ានុលណាណ ះ។ ការសិកសាទំ្ងពីរម្ន�កខេណៈខតម្ខេ ង និងម្ន�កខេណៈ 
បលច្ចកលទស លដាយមិនម្នការចូ�រមួោក់ព័ន្ធនឹងអ្កខដ�ទទួ�រង្�ប៉ាះោ�់លដាយតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស 
ដូចជា៖ កម្មករ សហជីពកម្មករ សហ្រមន៍ក្នុងតំបន់ និងអង្គការសង្គមសនុីវ�ិ។ តំបន់កំពនុងខតជួយលធវាើការ 
កំណត់លឡើងវញិនូវគទង់គទ្យលសដ្ឋកិច្ចនលយបាយលៅក្នុងតំបន់ជាលរឿយៗជាមួយនឹង្�ប៉ាះោ�់ជាដនុំកំភួន 
និងធ្ងន់ធ្ងរដ�់សហ្រមន៍ កម្មករ និងបរសិាថា នមូ�ដា្ឋ ន។43 យ៉ាងណាមិញ ការបាត់បង់លនះជាលរឿយៗម្ន 
ភាពមិនចបាស់ោស់ លហើយគតរូវបានចាត់ទនុកថាជាលរឿងមិនោក់ព័ន្ធ លហើយសំណួរសំខាន់ននលសដ្ឋកិច្ច 
នលយបាយមិនគតរូវបានជីកកកាយមកសួរលនាះលទ។ លតើអ្កណាទទួ�បានគបលយជន៍ និងអ្កណាទទួ�រង 
្�ប៉ាះោ�់ខដ�ជា�ទ្ធ្�ននការអភិវឌ្ឍតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស លហើយលតើការវនិិលយ្រលនះ 
បលគមើឲ្យអ្កណា?

ការសិកសាកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះចំនួនពីរស្ីពី SEZs ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា លដាយអង្គការ Oxfam និង្រណៈ
កម្្ម ការអ្កចបាប់អន្រជាតិ (ICJ) បានគបឆំ្ងនឹងនិន្ាការលនះ លដាយលធវាើការរនុករកនូវការចំណាយខ្្កសង្គម 
និងបរសិាថា នល�ើ SEZs ក្នុងគបលទសមនុីយ៉ានម្៉ា ។ Oxfam ទ្ញយកបទពិលសាធន៍ពី SEZs ដនទលទៀតក្នុងតំបន់ 
ចំលោះ SEZ Kyaukphyu ែណៈលព�ខដ�របាយការណ៍ ICJ បងាហា ញពីការវភិា្រ្្ូវចបាប់មួយននគកបែណ្ឌ  
ចបាប់របស់ SEZs ក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា លដាយខ្អកល�ើករណីសិកសាមួយនន SEZ Kyaukphyu។ 
ការសិកសាទំ្ងពីរ្ូរសបញ្្ជ ក់ពីកងវាះខាតននតម្្ភាព និង្រណលនយ្យភាពោក់ព័ន្ធជាមួយនឹង SEZs 
ននគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  លហើយគបសិនជាមិនម្នតម្្ភាព និង្រណលនយ្យភាពលនាះលទ លយងលៅតាម Oxfam៖ 
‘SEZs ទំនងជាបង្កជា�ទ្ធ្�នូវការប៉ាះោ�់ដ�់បរសិាថា ន និងសង្គម និងបរាជ័យក្នុងការសលគមចបាននូវ 
្�គបលយជន៍ខដ�បានរពឹំងទនុក លហើយគបជាជនមូ�ដា្ឋ ន្ឺរជាអ្កចាញ់ក្នុងការវនិិលយ្រទនុនលនះ’។44 
ដូចខដ�កត់សម្្គ �់លដាយ ICT ចបាប់ និងសង់្ដារជាតិនិងអន្រជាតិមួយចំនួនពិតជាអននុវត្ចំលោះការបលង្កើត 
និងគបតិបត្ិការរបស់ SEZs។ រដ្ឋម្នកាតពវាកិច្ចក្នុងការអននុវត្តាមលគា�ការណ៍ខណនំារបស់អង្គការសហគប
ជាជាតិស្ីពីការប្ូរទីតំាងខដ�ខ្អកល�ើការអភិវឌ្ឍ និងការការោរសិទ្ធិគបជាជនខដ�អាចគតរូវបានប៉ាះោ�់ធ្ងន់
ធ្ងរលដាយសកម្មភាពលសដ្ឋកិច្ច លដាយរមួម្នទំ្ងការបលង្កើត SEZs ្ងខដរ។ ចបាប់ និងសង់្ដារអន្រជាតិដូច 
ខដ�បានខចងលៅក្នុងកតិកាសញ្្ញ របស់អង្គការសហគបជាជាតិស្ីពីសិទ្ធិលសដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្ធម៌ 
(ICESCR) និងអននុសញ្្ញ របស់អង្គការអន្រជាតិខាងការងារ (ILO) ដូចជាសិទ្ធិកម្មករក្នុងការលរៀបចំសហជីព
លដាយលសរជីាលដើម ្ឺរចងកាតពវាកិច្ចចំលោះរដ្ឋ និងោក់ព័ន្ធនឹងការគបតិបត្ិការននSEZs។ ែណៈលព�ខដ� 
ចបាប់ការងារក្នុង គបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ជាលរឿយៗមិនម្នភាពសសបគ្ាជាមួយនឹងសង់្ដារទំ្ងលនះ 
ប៉ានុខន្ចបាប់ទំ្ងលនះអននុវត្្ងខដរក្នុងតំបន់ដូចគ្ាលៅនឹងចបាប់ភូមិបា� និងចបាប់បរសិាថា នជាតិ។ ក្នុងការ 
អននុវត្ យ៉ាងណាមិញចបាប់ និងសង់្ដារទំ្ងលនះជាលរឿយៗមិនគតរូវបានអននុវត្គបកបលដាយគបសិទ្ធិភាព 
លនាះលទ។ ក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ICJ បានខសវាងរកល�ើញថាកងវាះខាតននភាពចបាស់ោស់ោក់ព័ន្ធនឹងការអននុវត្ 
ចបាប់ភូមិបា� ការងារ និងបរសិាថា នលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស ទំ្ងលនះម្នន័យថាលគា�ការណ៍ចបាប់ 
ទំ្ងលនះមិនគតរូវបានអននុវត្ លហើយ្រណលនយ្យភាពចំលោះការរលំោភបំោនសិទ្ធិមននុស្សមិនម្នភាពចបាស់ោស់ 
លដាយលធវាើការរតឹត្ិត�ទ្ធភាពក្នុងការទទួ�បានឧបាសស័យ។ ល�ើសពីលនះលទៀត ពួកល្របានខសវាងរកល�ើញ 
ថា SEZs របស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  គតរូវបានបលង្កើតលឡើងលដាយអវត្ម្នននការពិលគគាះលយប�់គបកបលដាយអតថាន័យ 
ជាមួយនឹងសហ្រមន៍មូ�ដា្ឋ នខដ�ពួកល្រភា្រលគចើនគតរូវបានប្ូរទីតំាងលដាយបងខេំពីដីធ្ីរបស់ពួកល្រជាមួយ 
នឹង�ទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការទទួ�បានសំណង។45 ទំ្ងការសិកសារបស់ Oxfam និង ICJ បានរមួចំខណក 
ជាផំ្្ងននភ័ស្នុតាងខដ�ថា SEZs កំពនុងខតទទួ�បរាជ័យក្នុងការបលគមើដ�់្�គបលយជន៍របស់គបជាជន 
ខដ�គតរូវបានប៉ាះោ�់លដាយ SEZs ទំ្ងលនះ។ រមួបញ្ចូ �នូវករណីសិកសាមួយរបស់ SEZs ក្នុងគបលទសកម្នុជា 
និងការវភិា្រមួយននកិច្ចែិតែំគបឹងខគបងល្្សងៗលដើម្ីជំរនុញឧសសាហនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ ការសិកសា 
លព�បច្ចនុប្ន្ទ្ញយកការសន្ិដា្ឋ នសនុីជលគរៅសសលដៀងគ្ាមួយលដាយលធវាើការរមួចំខណកបខនថាមល�ើទស្សនា 
ទ្នអវជិ្ជម្នខដ�ល�ចលឡើងននតួនាទីខដ�តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសកំពនុងខតបំលពញក្នុងតំបន់លម្រង្គ។



Dawei landscape (July 2017) Photo by Ridan Sun 
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របូភាពទី៥៖ FDI ជាភា្ររយនន GDP ក្នុង GMS (ADB)

  ផ្នែកទី១. SEZS របេក់្្ពុជា

គបវត្ិ

កម្នុជាកំពនុងអននុវត្ការកំខណទគមង់ក្នុងការជំរនុញការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន និងទ្ក់ទ្ញការវនិិលយ្រផ្្�់ពី
បរលទស (FDI) ចាប់តំាងពីការចនុះហតថាល�ខាល�ើកិច្ចគពមលគពៀងទីគករុងបា៉ា រសីក្នុងឆំ្្១៩៩១មក ខដ�្ូរស 
បញ្្ជ ក់ពីការបញ្ច ប់នូវការគ្រប់គ្រងលដាយបរលទស និងសង្ងា្គ មសនុីវ�ិ។ គបលទសកម្នុជាបាន្្�់នូវ�ទ្ធភាព
ខដ�ម្នអំលណាយ្�លៅដ�់ទី្សារពិភពលោកលដាយកាន់នូវចំណាត់ថ្ាក់របស់អង្គការសហគបជាជាតិ 
ក្នុងនាមជា ‘គបលទសខដ�ម្នការអភិវឌ្ឍតិចតួច’ ចាប់តំាងពីឆំ្្១៩៩១មក លហើយបានក្ាយជាសម្ជិកមួយ
របូននសម្្រមគបជាជាតិអាសនុីអាល្រ្យ៍ (ASEAN) និងអង្គការោណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ចាប់តំាង 
ពីឆំ្្១៩៩៩ និងឆំ្្ ២០០៤។ 

ជា�ទ្ធ្�ទំនិញជាលគចើនខដ�បាន្�ិតលដើម្ីលធវាើការនំាលចញគតរូវបាន្្�់ជូននូវគបគពឹត្កម្មល�ើកខ�ងពន្ធ 
និងកូតាលសរលីដាយសហ្រមន៍អឺរ ៉ានុប កាណាដា អូសស្ា�ី ញូវហ្សឺខឡន និងណ័រលវ លហើយទំនិញភា្រលគចើនក៏ 
ទទួ�បានគបគពឹត្កម្មដូចគ្ាលនះពីគបលទសអាលមរកិ និងជប៉ានុន្ងខដរ។ គបគពឹត្កម្មសសលដៀងគ្ាលនះ គតរូវបាន 
ពគងីកលៅដ�់សាធារណៈរដ្ឋកូលរ ៉ា និងចិន ែណៈលព�ខដ��ទ្ធភាពរចួពន្ធលៅកាន់ទី្សាររបស់គបលទស 
សម្ជិកសាថា បនិកទំ្ងគបំាមួយនន ASEANគតរូវបាន្្�់ជូនលគកាមគបព័ន្ធសម្ហរណកម្មននល�ើកខ�ង 
អាស៊ាន (AISP)។ លៅក្នុងបរបិទននរបបោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិលនះ គបលទសកម្នុជាខដ�ជាអតីតគបលទស 
កំមនុយនីសបានចាប់យកនូវយនុទ្ធសាសសកំ្លណើ នលដាយលផ្្តសំខាន់ល�ើការនំាលចញលដាយទទួ�យក 
នូវទី្សារលសរជីា ‘ម្៉ា សនុីនននកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច និងការកាត់បនថាយភាពគកីគក’។46 

កមំ្្ងព�កម្មខដ�ម្នតនម្ទ្ប្ឺរជាគបភពមួយដ៏ចម្ងនន្�គបលយជន៍គបកួតគបខជងសគម្ប់គបលទស 
កម្នុជាអស់រយៈលព�ជាលគចើនឆំ្្មកលហើយ 
ខដ�ជួយដ�់គបលទសលនះក្នុងការទ្ក់ 
ទ្ញនូវ FDI ខដ�ម្នកំលណើ នជាភា្ររយ 
មួយនន្�ិត្�ក្នុងសសរុកសរនុប 
(GDP) រហូតដ�់៨០ ភា្ររយខដ� 
ជាតួរល�ែែ្ស់បំ ន្ុតក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ 
ៃវកិារដា្ឋ ភិបា�បានពឹងខ្អក 
យ៉ាងខំ្ាងល�ើការវនិិលយ្រពីវស័ិយឯក
ជន។ រដា្ឋ ភិបា�បានកំណត់ទិសលៅនូវ
ការវនិិលយ្រចំនួន ២៦.៨ ោន់ោនដនុោ្រ 
ក្នុងអំឡនុងលព�ឆំ្្ ២០១៤-២០១៨ ៧១ភា
្ររយននចំនួនលនះគតរូវលចញពីវស័ិយឯកជន
ក្នុងសសរុក និងោក់កណ្ា� 
(៤៩.៩ភា្ររយ) ពីគបភពបរលទស។47 
្្គួបគ្ារវងរបបវនិិលយ្រលបើកទូោយ  
និងគបគពឹត្កម្មអំលណាយ្�លគកាមបទ 
ប្ញ្ញត្ិោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិជាពិលសស 
ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាលមរកិ 
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Figure 6: Cambodia’s 
Exports (Observatory of 
Economic Complexity/
UN COMTRADE)

និងសហ្រមន៍អឺរ ៉ានុប ការនំាលចញរបស់គបលទសកម្នុជាលព�បច្ចនុប្ន្គតរូវបានគ្របដណ្ប់លដាយ 
វយនភ័ណ្ឌ កាត់លដរសលម្ៀកបំោក់ និងខស្កលជើងខដ�ម្នចំនួនគបខហ�ជា៨០ ភា្ររយននការ 
នំាលចញ និងោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិសរនុបរបស់គបលទសកម្នុជាក្នុងឆំ្្ ២០១៤។ គបលទសលគា�លៅនំាលចញធំ 
បំ ន្ុត្ឺរគបលទសសហរដ្ឋអាលមរកិ (២២ភា្ររយ) អាឡឺម៉ាង់ (១០ភា្ររយ) និងចគកភពអង់ល្រ្ស (១០ភា្ររយ) 
ជប៉ានុន (៦.១ភា្ររយ) និងកាណាដា (៥.៩ភា្ររយ)។48 

របបវនិិលយ្រទនុនលបើកចំហ និងលសរមួីយគតរូវបានបលង្កើតលឡើងជាមួយនឹងការអននុម័តចបាប់ឆំ្្១៩៩៤ ស្ីពីវ ិ
និលយ្រទនុនបរលទសខដ�្្�់សិទ្ធិដ�់ការវនិិលយ្រទនុនបរលទសក្នុងការទទួ�បានការល�ើកទឹកចិត្លដាយ 
អំលណាយ្�លដាយរមួម្នអគតាពន្ធគបាក់ចំណូ�គករុមហ៊នុនទ្បគតឹមខត ២០ភា្ររយ ម្ននៃ្ងសគម្កពន្ធ 
រហូតដ�់គបំាបួនឆំ្្ ការល�ើកខ�ងកាតពវាកិច្ចពន្ធលពញល�ញ មិនម្នការគ្រប់គ្រងអគតាប្ូរគបាក់ មិនម្នកា  
ររតិត្ិតល�ើការល្ញាើរគបាក់ចំលណញលៅសសរុកវញិ មិនម្នការហាមឃ្ត់ល�ើការវនិិលយ្រល�ើវស័ិយណាមួយ 
និងមិនម្នការហាមឃ្ត់ល�ើម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិល�ើគករុមហ៊នុន។49 គករុមគបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍កម្នុជា (CDC) គតរូវបាន 
បលង្កើតលឡើងតាមចបាប់ និងម្នភារកិច្ចទ្ក់ទ្ញ និងរកសាការវនិិលយ្រវស័ិយឯកជនក្នុងគបលទសកម្នុជា។50 
CDC ម្នសម្សភាពចូ�រមួពីលទសរដ្ឋមង្ន្ីពីទីភ្ាក់ងាររដា្ឋ ភិបា�ខដ�ោក់ព័ន្ធ លហើយម្ននាយករដ្ឋ 
មង្ន្ីជាគបធាន។ គករុមហ៊នុនវនិិលយ្រខដ�ម្នបំណងវនិិលយ្រក្នុងគបលទសកម្នុជាគតរូវខតទទួ�បាននូវការអននុ
ញ្្ញ តពីរដា្ឋ ភិបា�ក្នុងនាមជា្រលគម្ងវនិិលយ្រខដ�ម្ន្រនុណភាព (QIP)។ គករុមហ៊នុនខដ�ម្ន្រនុណ 
សម្ត្ិទទួ�បាននូវ្�គបលយជន៍ជាក់ោក់មួយចំនួនដូចជាការល�ើកខ�ងពន្ធនំាចូ� និងការល�ើក 
ខ�ងពន្ធ គពមទំ្ងការធានាគបឆំ្ងនឹងគបគពឹត្កម្មលរ ើសលអើងក្នុងនាមជាជនបរលទស និងគបឆំ្ងនឹង 
ជាតូបនីយកម្មននការវនិិលយ្រ។ ភាពលស្មើគ្ាពឹងខ្អកល�ើតគមរូវការទនុនវនិិលយ្រអប្រម្ជាក់ោក់ លហើយ 
គករុមហ៊នុនអាចម្នទីតំាងខាងក្នុង ឬលគរៅ SEZs ទទួ�បាននូវបនុពវាសិទ្ធិសសលដៀងគ្ា។ បខនថាមពីល�ើការល�ើក 
ខ�ងបខនថាមល�ើពន្ធល�ើតនម្បខនថាម (VAT) និងនីតិវធីិពន្ធ្រយពិលសសការល�ើកទឹកចិត្ចម្ងសគម្ប់គករុមហ៊នុន
មួយក្នុងការបលង្កើតលៅក្នុង SEZ មួយ្ឺរលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធរងឹ និងទន់ខដ�បានបលង្កើតលដើម្ីគំាគទដ�់តំបន់ 
លសដ្ឋកិច្ច។51 រមួបញ្ចូ �នូវអ្រ្គិសនី និងទឹកខដ�បាន្្�់ជូនលដាយម្្ច ស់ SEZ និងរចនាសម្័ន្ធអភិបា�កិច្ច 
SEZ ខដ�បាន្្�់ជូនលដាយរដ្ឋ។

គកបែ័ណ្ឌ ចបាប់ និងអភិបា�កិច្ច

SEZs គតរូវបានចាត់ទនុកជាអាទិភាពលដាយរដា្ឋ ភិបា� ខដ�គតរូវបានលគបើគបាស់ជាឧបករណ៍មួយក្នុងការជំរនុញ
ការវនិិលយ្រ និងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន និងលដើម្ីលធវាើសម្ហរណកម្មលសដ្ឋកិច្ចកម្នុជាលៅក្នុងលសដ្ឋកិច្ច 
តំបន់។52 តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសគតរូវបានបលង្កើតលឡើងចាប់តំាងពីឆំ្្ ២០០៥ មកលម្ះ លៅលព�ខដ�គករុម 
គបឹកសាតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសកម្នុជា(CSEZB)គតរូវបានបលង្កើត លហើយអននុគកឹត្យស្ីពី SEZ គតរូវបានអននុម័ត។53 
លព�បច្ចនុប្ន្អននុគកឹត្យលនះគ្រប់គ្រងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស។ ល្រហទំព័ររបស់ CDC បញ្្ជ ក់ថាចបាប់ស្ីពីតំបន់ 
លសដ្ឋកិច្ចពិលសសគតរូវបានបលង្កើតក្នុងឆំ្្២០០៨ ប៉ានុខន្មិនទ្ន់បានអននុម័តលៅលឡើយ។54 �កខេណៈ 
ពិលសស្រន្ឹះមួយននSEZs កម្នុជា្ឺរថារដា្ឋ ភិបា�បានទនុកឱកាសដ�់ការបលង្កើត និងការគ្រប់គ្រង 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ 17

របូភាពទី៧៖ កម្នុជា

តំបន់លៅវស័ិយឯកជន (ខដ�គតរូវបានលៅថាជា 
ម្្ច ស់អភិវឌ្ឍន៍ SEZ) ខដ�ភា្រលគចើនលធវាើការកគមិត
នូវការោក់ព័ន្ធរបស់ែ្ួនក្នុងដំលណើ រការ្្�់អាជាញា  
ប័ណណ។55 ្ិរតគតឹមោក់កណ្ា�ឆំ្្២០១៦ លនះ 
ម្ន SEZs ជា្្ូវការសរនុបចំនួន ១៤ ក្នុងគបលទស 
កម្នុជា លទ្ះបីជាអង្គការោណិជ្ជកម្ម 
អន្រជាតិជប៉ានុន (JETRO) បានបញ្្ជ ក់ថាម្ន 
SEZs ខដ�បានអននុញ្្ញ តចំនួន ៣៨ 
កំពនុងសថាិតក្នុងដំណាក់កា�ល្្សងគ្ានន 
ការអភិវឌ្ឍ។56 តំបន់ចំនួនគបំាបីកំពនុង 
ខតម្នគបតិបត្ិការរមួម្ន SEZ ភ្ំលពញ 
SEZ លែត្សីហននុSEZ ម្៉ា ន់ហាន់តាន់ SEZ 
លែត្លកាះកនុង និង SEZ លបា៉ា យខប៉ាត។ 

ម្្ច ស់អភិវឌ្ឍន៍ SEZ គតរូវខតម្នដីលគចើនជាងកន្ះ 
ហិចតា (០,៥ km2)លដើមទនុនគ្រប់គគាន់ និងម្ន 
មលធយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ
លៅក្នុងតំបន់រមួម្នដីធ្ី ្្ូវ អ្រ្គិសនី ការ្្គត់្្គង់ 
ទឹក និង្្�់នូវសន្ិសនុែលដើម្ីធានានូវសណា្ឋ ប់ធ្ាប់ 
�អក្នុងតំបន់គ្រប់លព�លវោទំ្ងអស់។57  អ្ក 
ម្នបំណងអភិវឌ្ឍ SEZ ែ្ួនឯងផ្្�់គតរូវចនុះ 
លឈា្ម ះក្នុងនាមជា្រលគម្ងខដ�ម្ន្រនុណភាព 
(QIP) លហើយលស្ើសនុំការអននុញ្្ញ តពី CSEZB។ 
សម្ទ្នដីគតរូវបាន្្�់ជូនដ�់ 
អ្កអភិវឌ្ឍន៍លដាយរដ្ឋសគម្ប់ SEZs ក្នុងតំបន់ដាច់លដាយខឡក ឬតំបន់គពំខដន ប៉ានុខន្អ្កអភិវឌ្ឍន៍ 
SEZ គតរូវខតម្នដី ខដ�ពួកល្រនឹងជួ�ដ�់គករុមហ៊នុន (សំលៅល�ើអ្កវនិិលយ្រ SEZ) ជាមួយគ្ានឹងកញ្ច ប់ 
ននលសវកម្ម។58 CSEZB ទទួ�ែនុសគតរូវចំលោះការគ្រប់គ្រង គបតិបត្ិការរបស់ SEZ និងចំលោះការបលង្កើត 
”មជ្ឈមណ្ឌ �គចកលចញចូ�ខតមួយ” (OSSCs) ក្នុងតំបន់នីមួយៗលដើម្ីជាការយិ�័យននអ្កតំណាង 
ទំ្ងអស់ពីគកសួងរដា្ឋ ភិបា�ខដ�ម្នភារកិច្ចចំាបាច់ក្នុងការដំលណើ រការឯកសារទំ្ងអស់ខដ�ជាការតគមរូវ 
ដ�់គករុមហ៊នុនក្នុងការនំាលចញនំាចូ�ការងារ និងបញ្ហា បទប្ញ្ញត្ិដនទលទៀត។ អ្កអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បង់ជូន 
រដា្ឋ ភិបា�នូវលសវកម្មលនះ លហើយបូកបញ្ចូ �ក្នុងនៃ្លសាហ៊នុយលសវកម្មខដ�បង់ជូនលដាយអ្កវនិិលយ្រក្នុង  
SEZ។ បញ្ហា ខដ�មិនអាចលដាះសសាយបានលដាយរដ្ឋបា� SEZ លៅទីតំាងអាចគតរូវបានបញ្ចូ �ដ�់  
្រណៈកម្្ម ធិការលដាះសសាយបញ្ហា  SEZ ខដ�ម្នទីតំាងក្នុង CDC ខដ�ម្នអាណត្ិ “ក្នុងការទទួ�  
បណឹ្ងណាមួយ និងខសវាងរកដំលណាះសសាយចំលោះបណឹ្ងលនាះ’ ខដ�បានដាក់ជូនលដាយអ្កអភិវឌ្ឍន៍ 
តំបន់ ឬអ្កវនិិលយ្រក្នុងតំបន់ លដាយលធវាើការរាយការណ៍លដាយផ្្�់ដ�់នាយករដ្ឋមង្ន្ី (សូម 
លមើ�Fig.១៦).59 ចបាប់មិនម្នបញ្្ជ ក់ពីយន្ការសគម្ប់ការទទួ� និងការលដាះសសាយបណឹ្ងពីសហ្រមន៍
មូ�ដា្ឋ នខដ�ទទួ�រងការប៉ាះោ�់ពីតំបន់ ឬពីកម្មករលៅក្នុងតំបន់លនាះលទ។
 
អ្កអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ជាទូលៅរមួម្នអ្កជំនួញខដ�ម្នគទព្យសម្ត្ិលគចើនល�ចលធ្ាខដ�ម្នទំនាក់ទំនងជិត
ស្ិតនឹង្រណបក្សកាន់អំណាចរបស់គបលទសកម្នុជា។60 SEZ ភ្ំលពញជាកម្មសិទ្ធិ និងគតរូវបានគ្រប់គ្រងលដាយ 
អ្កអភិវឌ្ឍន៍SEZ ភ្ំលពញ SEZ Co.Ltd. ខដ�ជនជាតិកម្នុជាម្នកម្មសិទ្ធិ៧៨ភា្ររយ លហើយជប៉ានុន ២៨ 
ភា្ររយ។ នាយិកានន PPSEZ ក៏ជានាយិកានន SEZ លបា៉ា យខប៉ាត និង SAHAS PPSEZ ខដ�ជាគករុមហ៊នុនមួយ
្្�់លសវសន្ិសនុែដ�់ PPSEZ។61 យ៉ាងលហាចណាស់គករុមហ៊នុនចិនចំនួនបួនបានចូ�ហ៊នុនជាមួយនឹង 
គករុមហ៊នុនកម្នុជាមួយ្ឺរ លែមបូឌាអនុិនធឺលណសិនណ�អនុិនលវសខមនលឌលវ�នុបខមនង្ហ្គគុប ែូ�អិ�ធីឌី (CIIDG) 
លដើម្ីអភិវឌ្ឍ SEZ លែត្សីហននុលដាយម្នការគំាគទពីលគកាយលដាយគកសួងោណិជ្ជកម្មរបស់គបលទសចិន។62  
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របូភាពទី៨៖ ទ្វា រចូ� 
PPSEZ
 (Charlie Thame)

គបពន្ធរបស់សម្ជិកគពឹទ្ធសភាពី្រណបក្សកាន់អំណាចមួយរបូ្ឺរជានាយិការបស់ CIIDG។63 អ្កទំ្ងពីរក៏ជា
ម្្ច ស់គករុមហ៊នុនភាភីមិច លហើយការលធវាើធនុរកិច្ច និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកល្រជាមួយនឹង្រណបក្សកាន់អំណាច្ឺរ 
ជាគបធានបទននការគតរួតពិនិត្យលដាយគបព័ន្ធ្្សពវា្សាយ និង NGOs។64 

SEZ ភ្ំលពញ

SEZ ភ្ំលពញ (PPSEZ) គតរូវបានបលង្កើតលឡើងក្នុងខែលមសា ឆំ្្ ២០០៦ លដាយម្នការវនិិលយ្រចំនួន ៩២ោន 
ដនុោ្រល�ើន្្ដីចំនួន ៣,៥២ km2 ខដ�ម្នចម្្ង យ១៨្ីរឡូខម៉ាគតពីទីគករុងភ្ំលពញលៅល�ើគចកលសដ្ឋកិច្ច ខាង 
លកើត និងខាង�ិចរបស់ ADB ។65 គតរូវបានរចនា និងបលង្កើតលឡើងលដាយវទិយោសាថា នអភិវឌ្ឍន៍របស់គបលទស 
ជប៉ានុន។ 

ការសាងសង់ននដំណាក់កា�បីជំហានដំបូងគតរូវបានបញ្ច ប់ក្នុងឆំ្្២០០៨ខដ�ជំហានពីរចនុងលគកាយលទៀតគតរូវ
បានបញ្ច ប់ក្នុងោក់កណ្ា�ឆំ្្ ២០១៦។66 អ្កវនិិលយ្រក្នុង SEZ គតរូវបានអននុញ្្ញ តឲ្យជួ�ដីពីអ្កអភិវឌ្ឍន៍ 
SEZ តាមកិច្ចសនយោជួ�ខដ�ម្នរយៈលព� ៥០ ឆំ្្លហើយខដ�អាចបន្សារជាៃ្មីបានក្នុងតនម្ ៥០ ដនុោ្រ 
ក្នុងមួយខម៉ាគតកាលរ ៉ាចំលោះដីឧសសាហកម្ម បូកបញ្ចូ �នូវនៃ្លសាហ៊នុយលសវពីកគករុមហ៊នុន PPSEZ។67 តំបន់លនះ
គតរូវបានចាត់ទនុកថាម្នភាពលជា្រជ័យលដាយសារវបានទ្ក់ទ្ញចំនួនអ្កវនិិលយ្រលគចើនបំ ន្ុតក្នុងចំលណាម 
SEZs ខដ�បានអននុញ្្ញ តលដាយគបលទសកម្នុជា លហើយជាទិសលៅឈានមនុែល្រសគម្ប់វនិិលយ្រទនុន ជប៉ានុន 
ក្នុងគបលទស។ តំបន់លនះទទួ�កម្មករសរនុបគបខហ�ជា ១៦ ០០០ នាក់ក្នុងឆំ្្ ២០១៦ លហើយតំបន់លនះគតរូវ 
បានគ្រប់គ្រងលដាយអ្រ្គនាយិកាជនជាតិខែ្មរ និងនាយកគបតិបត្ិជនជាតិជប៉ានុន។68 បខនថាមល�ើ�ទ្ធភាព 
អំលណាយ្�របស់គបលទសកម្នុជាលៅក្នុងទី្សារតំបន់ និងពិភពលោក PPSEZ លធវាើការ្្សពវា្សាយទីតំាង 
យនុទ្ធសាសសរ្បស់ែ្ួនលៅល�ើគចកលសដ្ឋកិច្ចខាង�ិច និងខាងលកើតលដើម្ីជាការទ្ក់ទ្ញមួយ ពីលគោះវ្្�់នូវ 
�ទ្ធភាពងាយសសរួ�ដ�់គបលទសជប៉ានុន សឹងហាបូរ ីនៃ និងគបលទសល្្សងលទៀតលៅ GMS និងអាស៊ានតាម 
រយៈកំពង់ខ្ទីគករុងហូជីមិញ និងលែត្សីហននុ គពមទំ្ងការតភា្ជ ប់្្ងខដនលៅនឹងគបលទសនៃ។ តំបន់លនះ 
លធវាើការ្្សពវា្សាយ ពីការជួ�រយៈលព�ខវងខដ�អាចបន្បាន ‘កមំ្្ងព�កម្មវយ័លក្មង និងម្នគបសិទ្ធិ្�’ 
និង ’ទំនាក់ទំនងជិតស្ិត’ ជាមួយនឹងអាជាញា ធររដា្ឋ ភិបា�លដើម្ី ’បលង្កើតបរយិកាសវនិិលយ្រខដ�អំលណាយ្� 
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របូភាពទី១០៖ ទស្សនៈ SSEZ  (Khmer Times)

របូភាពទី៩៖ ខ្នការ PPSEZ (PPSEZ)

ដ�់អ្កវនិិលយ្រ’ លដើម្ីជាការល�ើកទឹកចិត្ដ�់គករុមហ៊នុនខដ�លធវាើការវនិិលយ្រ។69 បខនថាមពីល�ើវស័ិយ 
កាត់លដរសលម្ៀកបំោក់ និងខស្កលជើងខដ�បាននំាលចញទូទំ្ងពិភពលោក លរាងចគកលៅក្នុងតំបន់ក៏បាន 
្្គត់្្គង់លគ្រឿងរៃយន្ចំលោះការតលម្ើងយនយន្ក្នុងគបលទសនៃ និងជប៉ានុន្ងខដរ (រមួម្ន Denso) និង 
កសិឧសសាហកម្មក្នុងគបលទសនៃ (រមួម្ន Betagro)Coca-Cola និង Yamaha ក៏ម្នលរាងចគក និងអំពូ� 
ខាងលគកាយរបស់ Iphones ក៏គតរូវបាន្�ិតលៅក្នុង PPSEZ និង្្គត់្្គង់លៅ Shenzhen ្ងខដរ។70 

SEZលែត្សីហននុ

SEZ លែត្សីហននុ្ឺរជាតំបន់លសដ្ឋកិច្ច 
មួយក្នុងចំលណាម SEZs ទំ្ងបីលៅក្នុង 
លែត្សីហននុ ខដ�ជាទីគករុងជាប់ម្ត់ 
សមនុគទមួយក្នុងភា្រនិរតីននគបលទស 
កម្នុជាល�ើឈូងសមនុគទនៃខដ�ជាកំពង់ 
ខ្សមនុគទអន្រជាតិខតមួយ្រត់ 
របស់គបលទសកម្នុជា។ SEZ មួយលនះ 
គតរូវបានលបើកដំលណើ រការក្នុងខែឧសភា 
ឆំ្្ ២០១២ លហើយលព�បច្ចនុប្ន្លនះ 
្ឺរជា SEZ ខដ�ធំជាងល្រក្នុង 
គបលទសកម្នុជាខដ�ម្នន្្ដី 
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របូភាពទី១១៖ ខ្នការ SSEZ (SSEZ)

សរនុបចំនួន ១៦,៨ ្ីរឡូខម៉ាគតកាលរ ៉ាខដ�គតរូវ 
បានអននុញ្្ញ តលដើម្ីអភិវឌ្ឍក្នុងឆំ្្២០០៨។71 
គករុមហ៊នុន SSEZ បានជួ�កម្មករចលន្ាះ 
ពី ៦០០០ ដ�់ ១៣០០០នាក់្ិរតគតឹម 
ចនុងឆំ្្២០១៦ ប៉ានុខន្គបខហ�ជាពី 
៨០០ ០០ លៅ ១០ ០០០០ នាក់អាចគតរូវបាន 
ទទួ�ឲ្យបលគមើការងារក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច 
ពិលសសលនះលៅលព�ជំហ៊ានអភិវឌ្ឍន៍ទំ្ង 
អស់គតរូវបានបញ្ច ប់រចួរា�់។72 ការចូ�ហ៊នុន 
រវងគករុមហ៊នុនយក្សចិន និងគករុមហ៊នុន 
កម្នុជា SSEZ ទទួ�បានការគំាគទជា្្ូវ 
ការពីរដា្ឋ ភិបា�ទំ្ងពីរ លហើយជាកម្មវតថានុនន 
កិច្ចគពមលគពៀងលទវាភា្ីររវងគបលទសចិន និង 
គបលទសកម្នុជាចាប់តំាងពីឆំ្្២០១២។

តំបន់លនះសថាិតក្នុងចំលណាមតំបន់ដំបូងខដ�
គតរូវបានអននុញ្្ញ តលដាយគកសួងោណិជ្ជកម្ម 
របស់គបលទសចិន (MOFCOM) ក្នុងឆំ្្២០០៦ 
លគកាមអននុគបព័ន្ធល�ើកកម្ស់តំបន់លសដ្ឋកិច្ច 
ពិលសសរបស់វស័ិយសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋ 
កិច្ច និងោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិ (OETCA) 
ខដ�តាមរយៈលនះ MOFCOM លធវាើការនំាលចញ
នូវ្ំររតំូបន់អភិវឌ្ឍន៍ ឬសួនឧសសាហកម្ម 
របស់គបលទសចិន។73 ទស្សនៈវស័ិយរបស់អ្កអភិវឌ្ឍន៍ SEZ ្ឺរលដើម្ីឲ្យតំបន់លនះក្ាយលៅជា ‘Shenzhen 
របស់គបលទសកម្នុជា’ លហើយជា្ំររដ៏ូសំខាន់មួយចំលោះខ្នការគកវ៉ាត់មួយ្្ូវមួយ(OBOR) របស់គបលទសចិន 
និង្្ូវសូគតសមនុគទ។74 តំបន់លនះគតរូវបានល�ើកកម្ស់ថាជា ”លវទិកាវនិិលយ្រ និងោណិជ្ជកម្មជាពិលសស 
សគម្ប់សហគគាសចិនក្នុងការពគងីកនូវអាជីវកម្មរបស់ែ្ួនលៅអាស៊ាន និងទូទំ្ងពិភពលោក”។75 អ្កអភិវឌ្ឍន៍ 
ម្ន្រលគម្ងក្នុងការវនិិលយ្រលដើមទនុកចំនួន៣ោន់ោនដនុោ្ររវងឆំ្្២០០៨ និងឆំ្្២០១៥ លហើយរពឹំងថា 
ការនំាលចញគបចំាឆំ្្្ឺរម្នចំនួន២ោន់ោនដនុោ្រគតឹមឆំ្្២០១៥។ ្ិរតគតឹមខែមិៃនុនាឆំ្្២០១៦ ម្ន 
គករុមហ៊នុនចំនួន១០០កំពនុងគបតិបត្ិការក្នុងតំបន់លនះខដ�ម្នការវនិិលយ្រសរនុបចំនួន ២៨០ ោនដនុោ្រ។76 

�កខេែណ្ឌ របស់កម្មករលៅក្នុងគបលទសកម្នុជា

ែណៈលព�ខដ�ម្នការជំរនុញទឹកចិត្ចំលោះធនុរកិច្ចលដើម្ីលធវាើការវនិិលយ្រលៅក្នុងគបលទសកម្នុជាម្នភាព 
អំលណាយ្� �កខេែណ្ឌ ក្នុងឧសសាហកម្មកម្មន្សា�របស់គបលទសកម្នុជាម្នភាព�្ី�បាញថាមិន�អ 
លហើយការការោរកមំ្្ងព�កម្មម្នភាពទន់លែសាយ និងជាលរឿយៗមិនគតរូវបានអននុវត្លនាះលទ។ បន្ាប់ពីការ
ម្នការតវ៉ាគបឆំ្ងទូទំ្ងគបលទសខដ�បានខគបក្ាយលៅជាម្នអំលពើហិងសា និងស្ាប់កម្មករ គបាក់ឈ្ួ� 
អប្រម្របស់កម្នុជាបានលកើនលឡើងពី ៦១ដនុោ្រអាលមរកិក្នុងលដើមឆំ្្២០១៣ ដ�់ ១៤០ ដនុោ្រអាលមរកិក្នុង 
មួយខែក្នុងឆំ្្ ២០១៦។ យ៉ាងណាមិញ គកសួងខ្នការរបស់គបលទសកម្នុជាបានបា៉ា ន់គបម្ណថា កម្មករក្នុង 
វស័ិយកាត់លដរគតរូវការយ៉ាងតិចណាស់១៥៧ដនុោ្រអាលមរកិលដើម្ីរស់លៅបានសមរម្យ ែណៈលព�ខដ�ការ 
សិកសាខដ�បានលធវាើលឡើងលដាយសហជីពកម្នុជាបានសន្ិដា្ឋ នថាពួកល្រគតរូវការ ១៧៧ ដនុោ្រអាលមរកិចំលោះ 
អ្កខដ�រស់លៅទីគករុងភ្ំលពញ។77 ទន្ឹមនឹងគបាក់ឈ្ួ�ទ្ប ម្នរបាយការណ៍មួយចំនួនស្ីពីវស័ិយ 
កាត់លដរបានចងគកងជាឯកសារនូវមលធយោបាយខដ�លគបើគបាស់កិច្ចសនយោការងារម្នរយៈលព�ែ្ី 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ 21

ទូទំ្ងគបលទសខដ�គតរូវបានលគបើគបាស់លដើម្ីលកងគបវញ័្ច សិទ្ធិកម្មករ និងហាមឃ្ត់ពួកល្រក្នុងការទ្មទ្រ 
សិទ្ធិរបស់ែ្ួន។78 បញ្ហា លនះបានជំរនុញឲ្យម្នការអននុវត្ទប់សា្ក ត់គបឆំ្ងក្នុងលរាងចគកកម្នុជាលដើម្ីរតឹត្ិតសិទ្ធិ 
ជាមូ�ដា្ឋ នក្នុងការទទួ�បានលសរភីាពចូ�សម្្រម និងការចរចាររមួការងារល�ើសលម្៉ា ងលដាយបងខេំមិន 
ឲ្យឈប់សគម្កនៃ្ងបនុណ្យ បដិលសធនូវសិទ្ធិក្នុងការម្នការឈប់សគម្ក�ំខហម្តនុភាព បលណ្ញកម្មករ 
ខដ�ម្នន្្លោះលចញ ដាក់បងខេំកូតាខដ�ជា�ទ្ធ្�នំាឲ្យម្នការដួ�សន្ប់គទង់គទ្យធំ។79 ្ួរប្្សំ 
ជាមួយនឹងនិលយជកខដ�គា្ម នលគា�ការណ៍សី�ធម៌ក្នុងែ្ួន និងអំលពើហិងសា និងលព�ែ្ះការបង្ងា្ក បលដាយ 
លយធាដ�់បាត់បង់ជីវតិល�ើការតវ៉ារបស់កម្មករ �កខេែណ្ឌ ទំ្ងលនះរមួ្្សំលធវាើឲ្យកម្មករកម្នុជាជាលគចើនធ្ាក់ែ្ួន 
ក្នុងសាថា នភាពមួយខដ�អ្កមួយចំនួនលៅថា ជាទ្សភាពក្នុងសម័យទំលនើប (សូមពិនិត្យលមើ�គបអប់ល�ែ១)

ការរតឹត្ិតចំលោះកម្មករកម្នុជា

គបជាជនគតរូវបានទម្្ក់ចូ�ក្នុងទ្សភាពសម័យទំលនើបជាមួយនឹងលខ្ាះនដពីរ និងកំាលភ្ើងភ្ជង់ពីខាងលគកាយ។
លខ្ាះនដទីមួយ្ឺរជាកិច្ចសនយោការងារខដ�ម្នរយៈលព�ែ្ី។ ជាមួយនឹង�កខេែណ្ឌ ទំ្ងលនះ អ្កគតរូវទទួ�យកនូវ 
�កខេែណ្ឌ ណាមួយក៏លដាយខដ�និលយជកចង់ឲ្យអ្កទទួ�យក។ អ្កម្នបរសិាថា នការងារខដ�លរ្ៅ និងៃប់ែ្យ�់ 
លៅក្នុងលរាងចគក លហើយគបសិនជាអ្កតអូញខតអរ កិច្ចសនយោរបស់អ្កនឹងមិនគតរូវបានបន្។ គបសិនជាអ្កមិនម្ន 
សនុែភាព�អ អ្កចង់លៅ្្ះ អ្កមិនអាចនិយយថាលទចំលោះការងារបខនថាមលម្៉ា ងបានលនាះលទ។ អ្កចង់លមើ�ខៃកូនៗ? 
អ្កមិនអាចលនាះលទ។ អ្កមិនចង់លធវាើដំលណើ រក្នុងរៃយន្ខដ�ម្នមននុស្សជិះខណនតាន់តាប់ ប៉ានុខន្អ្កគតរូវខតជិះ ពីលគោះ 
សនុវតថាិភាពការងាររបស់អ្កមិនម្នលៅល�ើឡានលនាះលទ។ កិច្ចសនយោការងារម្នរយៈលព�គតឹមខតពីរ ឬបីខែ ប៉ានុលណាណ ះ 
។ លទ្ះបីជាលៅលព�ខដ�កម្មការនីិម្នន្្លោះ អ្កក៏គតរូវខតែវា�់ពីសនុវតថាិភាពការងារ្ងខដរ ដូចលនះអ្កមិន 
អាចរកសា្រភ៌បានលនាះលទ អ្កគតរូវបងខេំែ្ួនរ�ូំតកូន។ អ្កគកល�កលមើ�អាយនុរបស់កម្មការនីិ៖ 
ពួកល្រសថាិតក្នុងអាយនុម្នកូនលៅ។ របាយការណ៍ៃ្មីមួយពី The Guardian គបាប់ពីលរឿងរា៉ា វកម្មការនីិ និងការរ�ូំតកូន
ខដ�មិនម្នសនុវតថាិភាព៖ ពួកគាត់្ឹកថំ្ាបនុរាណលដើម្រ�ូំតកូន។ ក្នុងចំលណាម ១០ នាក់ខដ�បានលធវាើដូចលនះ ម្នខត 
ម្្ក់ប៉ានុលណាណ ះខដ�គបាប់លយើង អ្កល្្សងលទៀតលៅលស្ងៀម។ អ្កគតរូវខតទទួ�យកនូវ�កខេែណ្ឌ ណាក៏លដាយ ខដ�លនះ 
ជាលខ្ាះនដមួយ។

លខ្ាះនដមួយលទៀត្ឺរគបាក់ឈ្ូ�ទ្ប។ ជាលគា�ការណ៍អ្កគតរូវការគបាក់ចំណូ�គ្រប់គគាន់លដើម្ីរស់រាន។ ប៉ានុខន្
មលធយោបាយខតមួយ្រត់ក្នុងនាមជាកម្មករម្្ក់លដើម្ីទទួ�បានគបាក់ចំណូ�បខនថាម្ឺរការងារបខនថាមលម្៉ា ង មិនខមន 
ពនុករ�ួយ ឬសនុីសំណូកលនាះលទ ្ឺរម្នខតលធវាើការបខនថាមលម្៉ា ងប៉ានុលណាណ ះ។ ប៉ានុខន្លៅលព�ខដ�អ្កមិនសសរួ�ែ្ួន ឬ 
មិនចង់លធវាើការ អ្កមិនអាចគបខកកលធវាើការបខនថាមលម្៉ា ងបានលនាះលទ ពីលគោះគបសិនជាអ្កគបខកក គបាក់ចំណូ�គបចំា 
ខែ របស់អ្កមិនគ្រប់លនាះលទ។ អ្កគតរូវចិញ្ច ឹមកូន ឬជូ�អ្កជិតខាងឲ្យលមើ�កូនជំនួស។ ដូចលនះអ្កគតរូវខតទទួ�។  
ចបាប់ខចងថាមននុស្សគតរូវលធវាើការគបំាបីលម្៉ា ងជាមួយនឹងការធានានូវគបាក់ឈ្ូ�អប្រម្ ខដ�ធានានូវ�កខេែណ្ឌ  
រស់លៅសមរម្យជាមននុស្សនៃ្ៃ្ូរ។ ប៉ានុខន្មិនម្នកម្មករណាលធវាើការដូចលនះលនាះលទ៖ ពួកល្រលធវាើការដប់ ដប់ពីរ 
ឬដប់បូនលម្៉ា ងក្នុងមួយនៃ្ង លព�ែ្ះពីនៃ្ងចន្ដ�់នៃ្ងអាទិត្យ។

លៅលព�ខដ�អ្កលគកាកឈរ លដើម្ីទ្មទ្រគបាក់ឈ្ូ�ែ្ស់ជាងលនះ �កខេែណ្ឌ ការងារ�អជាងលនះ អ្កគតរូវគបឈម 
នឹងអាវនុធលៅពីខាងលគកាយ។ ម្នទំ្ងអំលពើហិងសា ឬជាប់លទ្សគពហ្មទណ្ឌ ។ អ្កគតរូវគបឈមនឹងការបង្ងា្ក បហិងសា៖ 
ការបាញ់កម្មករបីនាក់លៅក្នុងខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្ម Puma ក្នុងឆំ្្២០១២ ឬកម្មករកាត់លដរគបំារបូគតរូវបានបាញ់សម្្ប់
ក្នុងខែមករាលៅលព�នម្ភបីរបូល្្សងលទៀតគតរូវបានចាប់ែ្ួនឬអ្កគតរូវគបឈមនឹងលទ្សគពហ្មទណ្ឌ ។ រា�់ថ្ាក់ដឹកនំា 
សហជីពទំ្ងអស់គតរូវបានលចាទគបកាន់ និងកាត់លទ្សពីបទញនុ ះញង់កម្មករឲ្យលធវាើបាតនុកម្ម និងបំផ្្ញគទព្យសម្ត្ិ 
គបជាជន។ ប៉ានុខន្ការលរៀបចំលនះជាការងាររបស់អ្កដឹកនំាសហជីព។ រា�់អ្កដឹកនំាទំ្ងលនះគតរូវបានដាក់លគកាមការគតរួត 
ពិនិត្យរបស់តនុោការ៖ ពួកល្រមិនអាចជួបកម្មករលៅទីសាធារណៈ ល្រៀង្ររកម្មករ ឬលរៀបចំបាតនុកម្មបានលនាះលទ។

ដរាបណាសិទ្ធិជាមូ�ដា្ឋ នរបស់អ្កគតរូវបានបង្ងា្ក បជាការពិបាកក្នុងការសង្ឈឹមថាម្នការផ្្ស់ប្ូរ។

A2. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស ទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហាឆំ្្ ២០១៦

គបអប់ទី ១៖ ការរតឹត្ិតល�ើកម្មករកម្នុជា



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ22

វធិានដូចគ្ាលនះោក់ព័ន្ធនឹងគបាក់ឈ្ូ�អប្រម្ និងកិច្ចសនយោម្នៃិរលវោកំណត់អននុវត្ចំលោះទំ្ងលៅក្នុង 
និងលៅលគរៅតំបន់លសដ្ឋកិច្ច លហើយ�កខេែណ្ឌ ការងារ្ឺរពឹងខ្អកល�ើនិលយជកមិនថាគករុមហ៊នុនលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋ
កិច្ច ឬក៏អត់លនាះលទ។ ្ួររឲ្យភាញា ក់ល្អើ� លៅក្នុងករណីមួយចំនួន �កខេែណ្ឌ ការងារលៅក្នុង SEZs គតរូវបានរាយ
ការណ៍ថាម្ន�កខេណៈ�អគបលសើរជាងខាងលគរៅ លទ្ះបីជាម្នភាពែនុសគ្ាខំ្ាងរវង SEZs និងនិលយជក 
ក៏លដាយ។ លទ្ះបីជាលរឿយៗម្ន�កខេណៈមិន�អគបលសើរក៏លដាយ �កខេែណ្ឌ លៅក្នុង PPSEZ លៅខតគតរូវបាន 
ចាត់ទនុកថា�អគបលសើរជាងSEZs លៅតំបន់ជនបទដូចជា SSEZ លហើយតំបន់លសដ្ឋកិច្ចលៅជិតគពំខដន �កខេែ
ណ្ឌ ការងារកាន់ខតដនុនដាបលៅលទៀត។ ្ួររឲ្យកត់សម្្គ �់ កម្មករ និងអ្កដឹកនំាសហជីព្ិរតថាគករុមហ៊នុនជប៉ានុន
ម្នភាព�អគបលសើរជាងគករុមហ៊នុនចិនលដាយសារគករុមហ៊នុនជប៉ានុន្្�់គបាក់ខែ �កខេែណ្ឌ  និង្�គបលយជន៍
�អគបលសើរជាងដ�់កម្មករ។80 ទស្សនៈលនះដូចគ្ាចំលោះគករុមហ៊នុនធំៗខដ�្�ិតទំនិញសគម្ប់ម្៉ា ក់ 
�្ីៗល�ើឆ្កអន្រជាតិ្ងខដរ។81 អ្កដឹកនំាសហជីពមួយរបូបានល�ើកលឡើងថាកខន្ងញ៉ាំអាហារគតរូវបាន 
្្�់ជូនលដាយនិលយជកជប៉ានុន លហើយកម្មករមួយចំនួនលៅគករុមហ៊នុនជប៉ានុនបានសរលសើរពីអ្កគ្រប់គ្រងរបស់ 
ែ្ួនខដ�លធវាើការល្្ើយតបនឹងកងវា�់របស់កម្មករ។82 យ៉ាងណាមិញ កម្មករខដ�គតរូវបានជួ�លដាយគករុមហ៊នុន 
ចិនក្នុង SSEZ ខដ�្�ិតសលម្ៀកបំោក់ទូលៅខដ�មិនម្នម្៉ា កបានរាយការណ៍នូវរលបៀប ដឹកនំាខបបគ្រប់ 
គ្រងផ្្ច់ការខដ�លធវាើការបំោនល�ើរាងកាយកម្មករម្្ក់លដើម្ីជាការសងសឹកល�ើការគបឆំ្ង នឹងអវាីខដ�ពួក
ល្រ្ិរតថាជាការបលណ្ញលចញលដាយអយនុត្ិធម៌នូវកម្មករចំនួនដប់នាក់៖ ‘អ្កគ្រប់គ្រង និយយថា 
ពួកល្រមិនសបបាយចិត្ជាមួយែញានុំ លហើយរនុញែញានុំលចញពីការយិ�័យ។ ែញានុំគបាប់ពួកគាត់ថាពួកល្រគតរូវខតលគារព 
ចបាប់។ គាត់រនុញែញានុំលៅគជរុងជញ្្ជ ំង លហើយរនុញកបា�ែញានុំបនុកនឹងជញ្្ជ ំង។ គ្ាវម្្ក់លទៀតរនុញែញានុំដួ�លៅល�ើឥដ្ឋ។  
ម្្ក់លទៀតបានមកទ្ត់ែញានុំ។

83 

ដូចកខង្កបក្នុងអណូ្ង

ជា្្ូវការ ចបាប់ការងារជាតិអននុវត្លៅក្នុង SEZs របស់គបលទសកម្នុជា។84 យ៉ាងណាមិញ វហាក់បីដូចជា 
សម្ទ្នលដើម្ីលធវាើឲ្យម្នការស្ងប់ចិត្ដ�់នដ្ូរោក់ព័ន្ធអន្រជាតិដូចជា ILO និងគបលទសនំាចូ�ដូចជា US85 
លហើយកម្មករគបឈមនឹងការរតឹត្ិតចម្ងក្នុងការទ្មទ្រសិទ្ធិរបស់ែ្ួនក្នុងការអននុវត្ជាក់ខសង្។ អននុគកឹត្យ 
SEZ ឆំ្្២០០៥បញ្្ជ ក់ថាសិទ្ធិ និងការការោរខដ�ម្នលៅក្នុងរដ្ឋធម្មននុញ្ញកម្នុជាអននុវត្ដូចគ្ាលៅក្នុងតំបន់ 
លសដ្ឋកិច្ច។86 រដ្ឋធម្មននុញ្ញ្្�់សិទ្ធិដ�់គបជាព�រដ្ឋទំ្ងអស់ក្នុងការបលង្កើត និងក្ាយជាសម្ជិកននសហជីព  
(ម្គតា ៣៦) ខដ�ជាសិទ្ធិមួយគតរូវបានទទួ�សា្គ �់ក្នុង ICESCR (ម្គតា ៨) និងកតិកាសញ្្ញ អន្រជាតិស្ីពី 
សិទ្ធិព�រដ្ឋ និងសិទ្ធិនលយបាយ (ICCPR) (ម្គតា២២) ខដ�ជាខ្្កមួយននសិទ្ធិ និងលសរភីាពសម្្រម។ ទំ្ង 
ICESCR និង ICCPR គតរូវបានរមួបញ្ចូ �លដាយផ្្�់លៅក្នុងចបាប់ជាតិរបស់កម្នុជាលដាយគតរូវបាន្្�់ 
សចា្ច ប័នលដាយកម្នុជាក្នុងឆំ្្១៩៩២ ខដ�ការរមួបញ្ចូ �លនះ គតរូវបានបញ្្ជ ក់ទទួ�សា្គ �់លដាយលសចក្ី 
សលគមចរបស់គករុមគបឹកសាធម្មននុញ្ញលៅនៃ្ងទី១០ ខែកក្កដាឆំ្្២០០៧  ខដ�បានខចងថា ’កតិកាសញ្្ញ អន្រជាតិ 
ខដ�គតរូវបានគបលទសកម្នុជាបានទទួ�សា្គ �់’ បលង្កើតជាខ្្កមួយរបស់ចបាប់កម្នុជា។ សិទ្ធិក្នុងការម្នលសរ ី
ភាពក៏គតរូវបានការោរលដាយអននុសញ្្ញ ស្ីពីលសរភីាពសម្្រម និងការការោរសិទ្ធិក្នុងការចងគកង (អននុសញ្្ញ  
ល�ែ ៨៧) របស់ ILO ្ងខដរ ខដ�គបលទសកម្នុជាបាន្្�់សចា្ច ប័នក្នុងឆំ្្១៩៩៩ ម្គតា ៨ (�) នន  
ICESCR ក៏ការោរសិទ្ធិក្នុងការលធវាើបាតនុកម្ម្ងខដរ។87 មិនោក់ព័ន្ធនឹងអវាីខដ�បានបញ្្ជ ក់សិទ្ធិក្នុងការម្ន 
លសរភីាពសម្្រម និងការចរចាររមួគតរូវបានរតឹត្ិតយ៉ាងតឹងរងឹលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច។ គបភពពីសង្គម 
សនុីវ�ិមួយខដ�បានពិលគគាះលយប�់លដាយសម្ជិកសភាក្នុងដំណាក់កា�លធវាើខ្នការននចបាប់ SEZ ឆំ្្ 
២០០៥ បានអះអាងថាលមធាវគីតរូវបានពឹងោក់លដាយគកសួងោណិជ្ជកម្មលដើម្ី្្�់ដំបូនា្ម នបលច្ចកលទស 
លហើយចំណនុ ចមួយ្ឺរ ”លធវាើលម៉ាចលដើម្ីមិនឲ្យម្នសហជីពលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច?”88 ការល�ើកលឡើងគតរូវបានគំាគទ 
លដាយអ្កសម្្ភ សន៍មកពី NGO មួយរបូ៖ ‘រដា្ឋ ភិបា�ម្នលគា�បំណងលស្ើនូវចបាប់ៃ្មីមួយខដ�គ្រប 
ដណ្ប់ខតល�ើ SEZ ប៉ានុលណាណ ះ ដូចលនះចបាប់ការងារមិនអាចអននុវត្លៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចបានលនាះលទ។ 
លសចក្ីគោងចបាប់លនះពិតជាអាគកក់ខមន។ មិនម្នសិទ្ធិក្នុងការចងគកងសហជីពក្នុងការចរចាររមួ និងលធវាើ 
បាតនុកម្មលនាះលទ។ លយើងបានគបឆំ្ងនឹងចបាប់លនះ លហើយ ILO បានគំាគទលយើង។ រដា្ឋ ភិបា�ក៏ទទួ� 
បានសំោធពី US EU និងគបលទសនំាចូ�លដើម្ី�នុបលចា�នូវខ្នការលនះ្ងខដរ’។89 
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លទ្ះបីជាម្នការ�នុបលចា�នូវការរតិត្ិតទំ្ងលនះពីចបាប់ក៏លដាយ ក៏លៅខតម្នកិច្ចគពមលគពៀងបង្កប់ន័យខដ� 
បានចនុះរវង្រណៈគ្រប់គ្រងSEZ និងគករុមហ៊នុនលៅក្នុង SEZ ខដ�គពមលគពៀងថាតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស 
នឹងមិនម្នសហជីព និងបាតនុកម្មលនាះលទ។ លៅក្នុងការសង់្មតិមួយខដ�បានលធវាើលឡើងសគម្ប់ ADB គករុមហ៊នុន 
លៅក្នុង SEZ បានរាយការណ៍ថាកមំ្្ងព�កម្ម ទំនាក់ទំនងការងារ និង ”ជាពិលសសលសរភីាពរចួ ន្ុតពីការលធវាើ 
បាតនុកម្ម” ជាកត្ាសំខាន់ៗខដ�ជះឥទ្ធិព�ដ�់ការសលគមចចិត្របស់ពួកល្រក្នុងការវនិិលយ្រលៅក្នុងតំបន់ 
លសដ្ឋកិច្ចពិលសស។90 រា�់តំណាងសហជីពទំ្ងអស់ខដ�លយើងបាននិយយជាមួយបានរាយការណ៍ពីការ 
គបឈមក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មករខដ�ជាលរឿយៗគតរូវបានហាមឃ្ត់មិនឲ្យចូ� SEZs  លដាយ 
សន្ិសនុែ។91 អ្កតំណាងសហជីពមួយរបូបានគបាប់ពួកលយើងថាលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស “ម្ន 
�កខេណៈបងខេំតឹងរងឹជាងធម្មតា” និង ”ម្នែ្ងធំលៅពីខាងលគកាយ”។ ពួកល្របានបញ្្ជ ក់ថា៖ “លៅលព�ខដ� 
ពួកល្រលរៀបចំបលង្កើតលរាងចគកមួយលៅខាងលគរៅតំបន់ ជាទូលៅពួកលយើងគបឈមជាមួយនឹងម្្ច ស់ខតមួយ 
ប៉ានុលណាណ ះ។ ប៉ានុខន្លៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពួកលយើងម្ន្ូរបដិបកខេពីរ។ ម្្ច ស់លរាងគចក និងម្្ច ស់តំបន់លសដ្ឋកិច្ច  
[អ្កអភិវឌ្ឍន៍តំបន់លសដ្ឋកិច្ច] ដូចលនះម្នការពិបាកក្នុងការចរចារ ឬលធវាើយនុទ្ធនាការ”។92 ល�ើសពីលនះ 
លទៀតកម្មករលៅក្នុង SEZs “ម្នភាពភ័យខ្ាចជាង” លដាយលយងលៅតាមសម្ជិកអង្គការសង្គមសនុីវ�ិ
មួយ(CSO) ខដ�បានរាយការណ៍ថា “ម្នការបញ្្ជ ក់ដ�់ពួកល្រយ៉ាងចបាស់៖ 
“កនុំនិយយជាមួយនឹងអ្កខាងលគរៅគបរុងគបយ័ត្ជាមួយនឹងសហជីព កនុំឲ្យពួកល្រចូ�មកក្នុងតំបន់ 
និងលរៀបចំសកម្មភាព”។ ពួកល្របានអះអាងថានិលយជក “ម្នបំណងបន្ក់នូវវប្ធម៌ននការភ័យ 
ខ្ាចលដើម្ីកនុំឲ្យសហជីពនិងសកម្មជនមកោក់ព័ន្ធ” លដាយលធវាើការសនិ្ដា្ឋ ន’លនះលដើម្ីលធវាើការការោរនូវការ 
វនិិលយ្ររបស់ពួកល្រ’។93 ជា�ទ្ធ្� អ្កតំណាងសង្គមសនុីវ�ិម្្ក់លទៀតបានគបាប់ពួកលយើងថា៖ “កម្មករ 
ភា្រលគចើនលៅក្នុង SEEZ មិនដឹងថា អវាីជាសិទ្ធិរបស់ែ្ួនលៅកខន្ងលធវាើការ៖ អំពីភាពនៃ្ៃ្ូរ ការតសូ៊មតិ 
និង�កខេែណ្ឌ ការងារខដ�ម្នសនុវតថាិភាព។ ពួកល្រដូចកខង្កបក្នុងអណូ្ងចឹង។”94 

ឧបស្រ្គចំលោះការលដាះសសាយវវិទ

អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍មួយរបូលទៀតបានរាយការណ៍ថាពួកល្របានពិចារណានូវភាពែនុសគ្ារវងខាងក្នុង និង
ខាងលគរៅតំបន់ខដ�ម្នការ�ំបាកជាងក្នុងការធានាធនុរកិច្ចនិងម្នទំនួ�ែនុសគតរូវលៅក្នុង  SEZs លយងលៅ
ល�ើយន្ការចាប់បងខេំខដ�ទន់លែសាយជាងខាងលគរៅ។ ពួកល្របានអះអាងថាលរាងចគកលៅក្នុង SEZs ម្ន ’អ្ក 
កាងការោរ’ ពីម្្ច ស់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចលដាយលធវាើការពន្យ�់ថា៖

មិនថាអ្កវនិិលយ្រជាបរលទស ឬអ្កក្នុងសសរុកលនាះលទ ពួកល្រម្នបណ្ាញជាមួយនឹងមង្ន្ីជាន់ែ្ស់។ ដូចលនះ
លរាងចគកលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចមិនែវា�់ពីការរលំោភចបាប់លនាះលទ។ លយងលៅតាមចបាប់ រា�់ធនុរកិច្ចទំ្ងអស់គតរូវ
លស្ើសនុំ�ិែិតអននុញ្្ញ តល�ើបរសិាថា ន។ ប៉ានុខន្លរាងចគកមួយចំនួនលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចមិនបានសនុំលនាះលទ។ ពួកលយើង  
បានរកល�ើញលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពួកល្រមិនែវា�់ពីបរសិាថា នលនាះលទ។ [លយងលៅតាមចបាប់] លរាងចគកមួយគតរូវលស្ើ
សនុំ�ិែិតអននុញ្្ញ តល�ើបរសិាថា នចំលោះការចាក់សគម្ម ទំ្ងកាកសំណ�់រាវ និងរងឹ។ ប៉ានុខន្លរាងចគកមួយចំនួនលៅ 
ក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចមិនែ្�់លនាះលទ ពួកល្រពឹងខ្អកល�ើអ្កគ្រប់គ្រងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច។ ការចាក់លចា�សគម្ម គបគពឹត្ 
កម្មទឹក សូម្ីខតឯកសារស្ីពីការការោរ ពួកល្រមិនែវា�់លនាះលទ។95 

លៅលព�ខដ�លយើងសួរថាលតើអាជាញា ធររដា្ឋ ភិបា�ស្ាប់ និងល្្ើយតបចំលោះកងវា�់របស់អ្កវនិិលយ្រឬក៏អត់  
អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍មួយរបូពីអង្គការមួយខដ�្្�់ដំបូនា្ម នដ�់អ្កវនិិលយ្រជប៉ានុនបានគបាប់ពួកលយើងថា៖ 
”ពួកលយើងម្នកិច្ចគបជនុំគបចំា្ម្សជាមួយនឹងរដា្ឋ ភិបា�។ គករុមហ៊នុនជប៉ានុនទំ្ងអស់ចូ�រមួ។ ពួកលយើងម្ន 
រលបៀបវរៈដូចជាការកាត់បនថាយតនម្ពន្ធអាករ និងការចំណាយលគកាមតនុខដ�ជាចំណាយលគចើនខមនខទន។  
រដា្ឋ ភិបា�ពិចារណា[បញ្ហា លនះ] និងលធវាើការល្្ើយតប។ កិច្ចគបជនុំលនះលកើតម្នលឡើងពីរដងក្នុងមួយឆំ្្
។ រដា្ឋ ភិបា�កម្នុជាពិតជាចិត្�អ”។96 គករុមហ៊នុនលៅក្នុង SEZ ក៏បានបញ្្ជ ក់ថាម្នកិច្ចគបជនុំជាលទៀងទ្ត់ជា 
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មួយនឹងរដ្ឋបា� SEZ លៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច ជាមធ្យមគបំាមួយដងក្នុងមួយ។97 យ៉ាងណាមិញ រដា្ឋ ភិបា�មិន
សូវម្នការល្្ើយតបចំលោះកម្មករលៅក្នុង SEZs លនាះលទ។ អ្កតំណាងសហជីពមួយរបូបានគបាប់ពួកលយើង
ថាសំបនុគតោក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា ដូចជាការបលណ្ញលចញលដាយអយនុត្ិធម៌្ួររខតគតរូវបានគប្រ�់ជូនដ�់អធិការកិច្ច
ការងារខដ�ម្នទីតំាងលៅខាងក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចប៉ានុខន្ពួកល្រគតរូវបានរារាងំរបូរាងកាយពីការគប្រ�់សំបនុគត 
អាចគតឹមខតគប្រ�់ជូនសន្ិសនុែលៅទ្វា រ SEZ ខតប៉ានុលណាណ ះ។ ពួកល្របានបខនថាមថា ’គបសិនជាពួកល្របដិលសធ 
ចំលោះការជូនដំណឹងពួកលយើងមិនអាចគប្រ�់សំបនុគតបានលនាះលទ’។98 អ្កខដ�អាចគប្រ�់បណឹ្ងបាន 
រាយការណ៍ថាអាជាញា ធរម្ន្ន្ៈតិចតួចប៉ានុលណាណ ះក្នុងការលដាះសសាយបណឹ្ងទំ្ងលនះ លហើយលជឿជាក់ថាមង្ន្ី 
ែវា�់លគចើនពីអ្កវនិិលយ្រជាជាងកម្មករកម្នុជា៖ ’លៅលព�ខដ�លយើងដាក់បណឹ្ងជាមួយនឹងអាជាញា ធរដូចជា 
ពួកល្រមិនែវា�់ទ្�់ខតលសាះពីថាលតើអ្កណាជាអ្កគបគពឹត្កំហនុស ពួកល្រលៅលស្ងៀម លហើយមិននិយយអវាី 
លសាះលដើម្ីការោរដ�់គករុមហ៊នុន មិនខមនជនរងលគគាះលនាះលទ។99 លៅលព�ខដ�សួរថាលតើរដា្ឋ ភិបា�ស្ាប់ 
នូវកងវា�់របស់ពួកល្រខដរឬលទ? កម្មករម្្ក់បានគបាប់លយើងថា៖ ”តំបន់លសដ្ឋកិច្ចម្នអ្កតំណាងពីគកសួង 
ការងារខដ�សគមបសគមរួ�ដំលណើ រការ្្សះ្សារ[វវិទ] យ៉ាងណាមិញលៅលព�ខដ�ែញានុំដាក់បណឹ្ងដ�់គាត់ 
គាត់្្�់ការងាយសសរួ�ដ�់អ្កគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនក្នុងការនិយយលហើយ្្�់ឱកាសជាលគចើនដ�់ពួកល្រ 
ប៉ានុខន្មិន្្�់ដ�់ែញានុំលនាះលទ”។100 អ្កតំណាងសហជីពមួយរបូបានគបាប់ពួកលយើងថាលទ្ះបីជាបន្ាប់ពីការ្្សះ
្សារ និងមជ្ឈត្កម្មយូរអខងវាង និងចំណាយលគចើន គករុមហ៊នុនលៅក្នុង SEZ លព�ែ្ះមិនែវា�់នឹងលសចក្ីសលគមច
លនាះលទ។ ពួកល្របានបខនថាមថា៖ ”តួនាទីរដា្ឋ ភិបា�្ឺរលធវាើការការោរព�រដ្ឋរបស់ែ្ួនលដាយលយងលៅតាមចបាប់
ការងារ ប៉ានុខន្ពួកល្រគគាន់ខតចង់ជួយដ�់អ្កម្នឲ្យកាន់ខតម្នលទៀតខតប៉ានុលណាណ ះ ដូចលនះពួកល្រអាចទទួ� 
បានគបាក់ចំណូ�។”101 ល្រហទំព័ររបស់ SSEZ បាន្្សពវា្សាយពីការគំាគទខដ�ែ្ួនទទួ�បានពីរដា្ឋ ភិបា� 
មូ�ដា្ឋ នលដាយលធវាើការបញ្្ជ ក់ពីសំដីរបស់អភិបា�លែត្ដូចខាងលគកាម៖

អាជាញា ធរលែត្សីហននុ្ឺរជាអ្កគំាគទដ៏ម្នអំណាចរបស់ SSEZ និងលហើយគករុមហ៊នុន SSEZ អាចទំនាក់ទំនង 
ជាមួយនឹងអាជាញា ធរបានញឹកញប់។ គបសិនជា SSEZ  ម្នការពិបាកក្នុងអំឡនុងលព�សាង់សង់ SSEZ  រដា្ឋ ភិបា� 
នឹងលធវាើការែិតែំគបឹងខគបងក្នុងការលដាះសសាយបញ្ហា ទំ្ងលនះ លដាយរមួម្នទំ្ងការលធវាើបាតនុកម្មែនុសចបាប់្ងខដរ។ 
គបសិនជាបាតនុកម្ម ឬក្ូនដខងហារលកើតម្នលៅសីហននុ អាជាញា ធរនឹងលធវាើការខណនំាលដាយគតឹមគតរូវ និងជួយដ�់គករុមហ៊នុន 
SSEZ ក្នុងការចាត់វធិានការបងា្ក រជា�កខេណៈវជិ្ជម្ន[sic]។102 

កម្មករមួយរបូល�ើកលឡើងថា៖

លយើងជាជនជាតិកម្នុជា។ រដា្ឋ ភិបា�្ួររខតគំាគទពួកលយើងលដាយសារខតលនះលៅល�ើទឹកដីកម្នុជា ដូចលនះលហតនុអវាីបានជា
ពួកល្រគំាគទអ្កវនិិលយ្រ? ែញានុំម្នអារម្មណ៍ថាម្នអំលពើពនុករ�ួយ ពួកល្រមិនែវា�់ពីគបជាជន[កម្នុជា]លនាះលទ។ ពួកល្រ
មិនខដ�្្�់យនុត្ិធម៌ក្នុងដំលណើ រការ្្សះ្សារលនាះលទ៖ ពួកល្រ្ិរត្ូររអ្កគ្រប់គ្រងចិន៩៩ភា្ររយ លហើយពួកលយើង 
ខត១ភា្ររយប៉ានុលណាណ ះ។ វពិតជាឈឺចាប់ណាស់លៅលព�ខដ�ែញានុំបានចូ�រមួដំលណើ រការចរចារ។ គកលឡកលមើ� 
កម្មករដនទ ពួកល្រកំពនុងរងចំាការជួយរបស់ពួកលយើង។ ល�ើញជនជាតិកម្នុជាទទួ�ការលកងគបវញ័្ច ចឹង វ្ួររ 
ឲ្យឈឺចាប់ខមនខទន។103

ការហាមឃ្ត់ល�ើការលរៀបចំគបជនុំ

បខនថាមពីល�ើការហាមឃ្ត់ល�ើការចូ�លៅតំបន់លសដ្ឋកិច្ច កម្មករមួយចំនួនបានរាយការណ៍ពីការហាមឃ្ត់ 
កម្មករមិនឲ្យលរៀបចំគបជនុំ។ លសរភីាពក្នុងការជួបគបជនុំ និងការបលញ្ច ញមតិ (ដូចជាការតវ៉ា) ្ឺរជាបញ្ហា លសរភីាព 
ននសម្្រមខដ�ជា្្ូវការគតរូវបានការោរលដាយរដ្ឋធម្មននុញ្ញកម្នុជា និង ICCPR ប៉ានុខន្ជាទម្្ប់គតរូវបាន 
រារាងំក្នុងការអននុវត្ជាក់ខសង្។ កម្មករមួយរបូបានគបាប់ពួកលយើងថា៖ ”លរាងចគកមួយចំនួនបានផ្្ស់ប្ូរ 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ 25

ទីតំាងលៅ SEZ លដាយសារពួកល្រអាចទទួ�បានការការោរ។ ពួកល្រអាចបញ្ឈប់ ឬមិនបន្កិច្ចសនយោ 
កម្មករលហើយបលណ្ញកម្មករលដាយមិនបាច់ជូនដំណឹងដ�់កម្មករ។ គបសិនជាកម្មករចង់លធវាើអវាីមួយម្្ច ស់លរាង 
ចគកអាចគ្រប់គ្រងបាន។ វងាយសសរួ�ដ�់ពួកល្រ។ ពួកល្រម្នសនុវតថាិភាពលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច និងការ 
គំាគទពីសំណាក់លយធា។”104 កម្មករល្្សងលទៀតបានល�ើកលឡើង៖ ”អ្កដឹកនំាសហជីពម្្ក់គតរូវបានវយដំ 
លដាយទ្ហាន្ក់លដាយដំបង្ក់ និងគតរូវបានល្រដាក់លគ្រឿងលញៀនលៅម៉ាូតូរបស់គាត់។ លនះ្ឺរជាវធីិសាសស ្
ខដ�ពួកល្រ្ំររាមដ�់កម្មករក្នុងការបលង្កើតសហជីពក្នុង SEZs។”105 អ្កល្្សងលទៀតបានពន្យ�់ថាសន្ិសនុែ 
លៅក្នុង និងខាងលគរៅតំបន់លសដ្ឋកិច្ចលធវាើឲ្យកម្មករសថាិតក្នុងសាថា នភាពមិនអាចលកើតម្នបាន៖ 
“ការលធវាើបាតនុកម្ម[លៅក្នុងSEZ] មិនគតរូវបានអននុញ្្ញ តលនាះលទ។ លៅលព�ខដ�លយើងចង់លធវាើអវាីមួយលៅក្នុងលរាង 
ចគក សន្ិសនុែមិនអននុញ្្ញ តឲ្យលយើងលធវាើលនាះលទ។ ដូចលនះលយើងគតរូវលធវាើលៅខាងលគរៅលរាងចគក។ ពួកល្រនឹងលៅ 
កមំ្្ងលយធាមកបញ្ឈប់ពួកលយើងពីការលធវាើការបាតនុកម្មលៅខាងលគរៅលរាងចគក និងបងខេំឲ្យលយើងចូ�លៅខាងក្នុង
វញិ។”106 

លទ្ះបីជាកម្មករមិនគតរូវបានអននុញ្្ញ តឲ្យលរៀបចំគបជនុំ វអាចលៅរចួចំលោះនិលយជក និង្រណៈកម្្ម ការ 
គ្រប់គ្រង។ អ្កតំណាងសហជីពមួយរបូបានគបាប់លយើងថា៖ “[សម្ជិកននសម្្រមឧសសាហកម្មលរាងចគក 
កាត់លដរ] ដូចជាម្នកិច្ចគពមលគពៀងជិតស្ិតក្នុងការមិន្្�់គបាក់ឈ្ួ�ែ្ស់ជាងគបាក់ឈ្ួ�អប្បរម្។  
បីបួនឆំ្្មនុន លៅលព�ខដ�កម្មករកំពនុងចរចារលដើម្ីសនុំតលម្ើងគបាក់ឈ្ួ� និលយជកគបាប់ដ�់កម្មការថាពួក
ល្រមិនគតរូវបានអននុញ្្ញ តក្នុងការ្្�់គបាក់ឈ្ួ�បខនថាមដ�់កម្មករលនាះលទ។”107 កម្មករល្្សងលទៀតល�ើក 
លឡើងថា៖ ’ម្នល�ខា108 លៅខាងក្នុង SEZ សីហននុខដ�ជាល�ខាមិន្្ូវការ។ ពួកល្រហាក់បីដូចជាតំណាងឲ្យ 
គករុមនិលយជក លហើយពួកល្រលធវាើការគបឆំ្ងនឹងសហជីព។109 កម្មករពីររបូក្នុង SSEZ បានគបាប់ពួកលយើង 
ថា៖ ‘លៅក្នុង SEZ ពួកល្រម្នអគារធំមួយខដ�អាចលកាះលៅម្្ច ស់ទំ្ងអស់ពីលរាងគចក និងលធវាើការពិភាកសាពី 
វធីិសាសសក្្នុងការបំខបកបំោក់សាម្រ្គីភាពសហជីព។ លៅលព�ខដ�ពួកល្រដឹងថាម្នសកម្មភាពពួកល្រ 
ពិភាកសាពីការបំខបក។ ពួកល្រដឹង និងលធវាើអន្រា្រមន៍ភ្ាមៗខដ�លធវាើឲ្យកម្មករដនទខ្ាច និងឈប់លធវាើសកម្មភាព។  
កម្មករបានល�ើញថាពួកលយើងគតរូវបានល្របំខបកលហើយលធវាើឲ្យពួកគាត់ខ្ាច។110 

កម្មករខដ�គតរូវបានបលណ្ញលចញលដាយនិលយជកម្្ក់អាចគតរូវបានសថាិតក្នុងបញ្ជ ីល ្្ម រារាងំពួកល្រ ពីការលធវាើ 
ការឲ្យគករុមហ៊នុនដនទ។ កម្មករមួយរបូបានគបាប់លយើងថា៖ ’ម្្ច ស់លរាងចគកបានបលណ្ញែញានុំលចញ លហើយបិទ 
្សាយរបូភាពរបស់ែញានុំលៅក្នុង SEZ ខដ�លធវាើឲ្យែញានុំពិបាកខសវាងរកការងារខមនខទន’111។ កម្មករម្្ក់ល្្សងលទៀត 
បានបញ្្ជ ក់ថា៖ ‘លៅលព�ខដ�ែញានុំដាក់ោក្យលធវាើការក្នុងលរាងចគកដនទ ែញានុំបាននិយយជាមួយនឹងជនជាតិចិនខដ
�កាន់បញ្ជ ីលឈា្ម ះ។ ែញានុំបានល�ើញរបូភាពរបស់ែញានុំលៅល�ើកញ្ច ក់កនុំព្ូយទ័ររបស់ពួកល្រ។ ែញានុំបានសួរថាលហតនុអវាីបាន
ជាម្នរបូភាពែញានុំ? លហើយពួកល្របានសួរថាលតើែញានុំជាសម្ជិករបស់សហជីពខមនខដរឬលទ? ពួកល្របាន 
និយយថាពួកល្រមិនចង់ឲ្យអ្កខដ�ម្នរបូភាពលៅក្នុង’គបព័ន្ធគ្រប់គ្រង’លធវាើការឲ្យពួកល្រលនាះលទ។’112 កម្មករ 
ម្្ក់ល្្សងលទៀតបាននិយយថា៖ ’លៅលព�ខដ�ែញានុំលបើកម៉ាូតូចូ�SEZ សន្ិសនុែនឹងលៅ និងតាមមកសួរថា 
លហតនុអវាីបានជាលយើងមកទីលនះ? ការពិតរបូភាពរបស់លយើងទំ្ងអស់[អ្កខដ�ោក់ព័ន្ធនឹងសហជីព] គតរូវបាន 
បិទលៅល�ើជញ្្ជ ំងលៅក្នុងការយិ�័យរបស់សន្ិសនុែ លហើយពួកល្រនឹងរារាងំមិនឲ្យលយើងចូ�លនាះលទ។113 
ល្រហទំព័ររបស់ SSEZ បានបញ្្ជ ក់ថាលវទិកាសគម្ប់ទំនាក់ទំនងរវងនិលយជកក្នុងតំបន់ លសដ្ឋកិច្ចគតរូវបាន 
បលង្កើតលឡើងក្ងឆំ្្២០១៤លដើម្ីជួយ្្�់’ឱកាសសគម្ប់គករុមហ៊នុនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ាលៅវញិលៅ 
មកខចករខំ�កព័ត៌ម្ន និងអភិវឌ្ឍន៍រមូ គ្ា។114 លគា�បំណងមួយសំខាន់្ឺរលដើម្ី៖ ‘ពគងឹងការអភិវឌ្ឍន៍នូវ 
លវទិកាលដើម្ីជគមរូញឲ្យម្នការខចករខំ�កព័ត៌ម្នដូចជាបទពិលសាធន៍ជាក់ខសង្ក្នុងការលធវាើឲ្យគបលសើរលឡើង 
នូវសមតថាភាពគ្រប់គ្រងគបសិទ្ធិភាព និង្�គបលយជន៍ [sic]។’។115 អ្កតំណាងរបស់ឧសសាហកម្មមួយរបូ 
បានគចានលចា�នូវការអះអាងរបស់កម្មករលៅលព�ខដ�គតរូវបានសួរលដើម្ី្្�់មតិលយប�់ខដ�ល�ើក 
លឡើងថា៖ ’[សហជីព] ការដាក់ក្នុងបញ្ជ ីល ្្ម ្ឺរជាល�សលដាះសារ។ ពួកលយើងសថាិតលគកាមការតាមដានរបស់ ILO 
លទ្ះបីជាលយើងនិយយថា គកសួងការងារមិនម្ន្ន្ៈ ឬអសមតថាភាពក៏លដាយ ILO មិនចឹងលនាះលទ ពួកល្រ 
លៅខតអាចបលញ្ច ញសកម្មភាព។ អវាីខដ�អ្កស្ាប់ឭ ្ឺរមិនម្នភ័ស្នុតាងក្នុងការបញ្្ជ ក់លនាះលទ។’116 
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របូភាពទី១២៖ “លៅលធវាើការលដាយសបបាយរកីរាយ” ផ្្កលៅក្នុង 
SSEZ  (Charlie Thame)

បណ្ាញគករុមហ៊នុនខដ�ម្នែ្ងលយធាននកម្នុជា

លៅលព�ខដ�កម្មករអាចលធវាើការល្រៀង្ររលដើម្ីលធវាើបាតនុកម្ម ឬតវ៉ាលដើម្ីសនុំតលម្ើងគបាក់ឈ្ួ� នឹងម្នការលធវាើ 
អន្រា្រមន៍លដាយកមំ្្ងលយធា។ កម្មករម្្ក់បានគបាប់លយើងថា៖

ពួកលយើងធ្ាប់ទ្មទ្រតលម្ើងគបាក់ឈ្ួ�។ ពួកល្រដាក់កនុងតឺន័រលៅខាងមនុែ SEZ លហើយបានវយដំកម្មករ។ 
លរឿងរា៉ា វលនះបានលកើតលឡើងក្នុងឆំ្្ ២០១៣។ ពួកល្របានបិទគចកចូ�ទ្វា រSEZ។ លៅលព�ខដ�ម្នអវាី 
លកើតលឡើងលៅខាងក្នុង ពួកល្រនឹងដាក់កនុងតឺន័របិទ្្ូវ កម្មករខាងក្នុងមិនអាចរត់ល្រចបានលនាះលទ។ លហើយបន្ាប់ 
មកម្នលប៉ាអឹម ឬសន្ិសនុែខដ�ម្នសាច់ដនុំធំៗ លហើយពួកលយើងម្នម្ឌតូចៗ។ លព�ែ្ះពួកល្រលគបើគបាស់ 
កំាលភ្ើង។117 

‘អ្កដឹកនំាសហជីពមួយរបូបានបញ្្ជ ក់ថាកម្មករលៅ 
PPSEZ ខដ�លធវាើការទ្មទ្រការតលម្ើងគបាក់ខែពី៩០ 
ដនុោ្រអាលមរកិក្នុងមួយខែក្នុងអំឡនុងលព�បាតនុកម្មទូទំ្ង 
គបលទសក្នុងខែធ្ូឆំ្្២០១៣ ដ�់ខែមករាឆំ្្២០១៤ គតរូវ 
បានបង្ងា្ក បលដាយកមំ្្ងលយធា៖ ’បួនគបំានាក់គតរូវបាន 
បាញ់សម្្ប់ លហើយនម្ភនាក់បានបាត់ែ្ួន។118 អ្កតំណាង 
NGO មួយរបូបានល�ើកលឡើងថាកមំ្្ងលយធាគតរូវបាន
លកាះលៅលដាយអ្កគ្រប់គ្រង PPSEZ ៖ ‘ពួកលយើងមិន 
អាចទទួ�បានភ័ស្នុតាងរងឹដូចខដ�លយើងបានទទួ�ពី
សាថា នទូតកូលរ ៉ាលនាះលទ ពួកល្រអួតអាងខមនខទន ប៉ានុខន្ជនជាតិ 
ជប៉ានុន្ឺរមិនសូវម្នបក្សពួកលនាះលទ’.119 
ការលគបើគបាស់អំលពើហិងសាគបឆំ្ងនឹងកម្មករមិនខមនជា 
លហតនុការណ៍ខដ�ដាច់លដាយខឡកក្នុង SEZs កម្នុជា 
លនាះលទ។ កម្មករបីនាក់គតរូវបានបាញ់លដាយអភិបា�គករុង 
ក្នុងឆំ្្ ២០១២ ក្នុងអំឡនុងលព�ការតវ៉ាសនុំតលម្ើង
គបាក់ឈ្ូ�លៅ SEZ ម្៉ា ន់ហាន់តាន់ក្នុងទីគករុងបាវតិ។ 
គាត់គតរូវបានកាត់លទ្សខតមិនគតរូវបានអននុវត្លទ្សលនាះ
លទ។120 

កម្មករក្នុងSEZ ភ្ំលពញលជឿជាក់ថាកមំ្្ងលយធាខដ�គតរូវ
បានបញ្ជូ នលៅតំបន់លសដ្ឋកិច្ចលដាយសារខតម្នទំនាក់ 
ទំនងជាមួយនឹងអ្កអភិវឌ្ឍន៍ SEZ និងរដា្ឋ ភិបា�។ វ 
មិនខមនជាលរឿងចខម្កលនាះលទក្នុងគបលទសកម្នុជាសគម្ប់
អ្កជំនួញល�ចលធ្ាក្នុងការបលង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្ិតជាមួយនឹង្រណៈបក្សកាន់អំណាច។ លព�ែ្ះទំនាក់ 
ទំនងទំ្ងលនះអាចគតរូវបានបលង្កើតជា្្ូវការ និងសមលហតនុ្�ោក់ព័ន្ធនឹងសគមរួ�ដ�់កិច្ចសហគបតិបត្ិការ 
ជិតស្ិតរវងវស័ិយឯកជន និងរដា្ឋ ភិបា�ក្នុងការ្�គបលយជន៍ជាតិរបស់គបលទសកម្នុជា។ ជាឧទ្ហរណ៍  
តំខណង “ឧកញ៉ា ” ្ឺរជាឋានៈជាគបនពណីននអភិជនខដ�គតរូវបានគបទ្នលដាយគពះមហាក្សត្យ និងកំណត់ 
លដាយអននុគកឹត្យរបស់រដា្ឋ ភិបា�ក្នុងឆំ្្ ២០០៤ ខដ�ចំនួនតំខណងលនះលកើនលឡើងយ៉ាងឆ្ប់រហ័សរហូតដ�់ 
៧០០នាក់ក្នុងឆំ្្ ២០១៤។121 គតរូវលធវាើការបរចិា្ច ្រគបាក់ចំនួន ១០០ ០០០ ដនុោ្រអាលមរកិលដើម្ីទទួ�បាន 
តំខណង លនះ ជាមួយនឹងការលប្ជាញា ចិត្ក្នុងការលគបើគបាស់គទព្យសម្ត្ិលដើម្ីជា្�គបលយជន៍ 
សារធារណៈ។ 122 បន្ាប់ពីម្នអននុគកឹត្យក្នុងខែកនុម្ភៈ ឆំ្្២០១០ ឧកញ៉ា គតរូវបានល�ើកទឹកចិត្ក្នុងការបរចិា្ច ្រ 
ហិរញ្ញវតថានុដ�់កងកមំ្្ងលយធាកម្នុជា។123 អ្ករះិ្រន់បានល�ើកលឡើងថាការ្្�់កិត្ិយស្ឺរជាខ្្កមួយនន 
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របូភាពទី១៣៖ មូ�ដា្ឋ នទ័ពលៅមនុែ SSEZ  (Charlie Thame)

’បក្សពួកអភិជន’ រវងអ្កជំនួញ 
និង្រណបក្សកាន់អំណាច124 
លហើយបខនថាមលទៀតថាអននុគកឹត្យឆំ្្ 
២០១០គគាន់ខត្្�់ភាព្្ូវការ 
ដ�់ទំនាក់ទំនងខដ�ម្នយូរអខងវាងមក 
លហើយរវងកងកមំ្្ងលយធាកម្នុជា និង 
លសដ្ឋីជំនួញប៉ានុលណាណ ះខដ�្្�់ជា្្ូវ 
ការនូវលសណារយី៉ាូ ‘កំាលភ្ើងសគម្ប់ជូ�’ 
‘ខដ� អ្កជំនួញទទួ�បានការការោរជាៃ្ូរនន 
ការបរចិា្ច ្រហិរញ្ញវតថានុ។’125 ភាពជានដ្ូរចំនួន
៤២ខដ�បានគបកាសក្នុងឆំ្្២០១០ 
បានលកើនលឡើងដ�់ជាង ១០០ គតឹមឆំ្្ 
២០១៥ លដាយរមួម្នយូណាយង្ហ្គគុប
 របស់គបលទសចិនខដ�ជាអ្កឧបតថាម្ភដ�់ 
កងអង្គរក្សរបស់នាយករដ្ឋមង្ន្ី។126 

ែណៈលព�ខដ�ការគំាគទលយធាចំលោះ PPSEZ លៅខតមិនម្នរបូភាពចបាស់ោស់ សនុវតថាិភាពរបស់ SSEZ  
ពីកម្មកររបស់ SSEZ លនះខតម្ងគតរូវបាន្្សពវា្សាយថាជាកត្ាទ្ក់ទ្ញដ�់អ្កវនិិលយ្រម្នបំណងក្នុង 
SEZ។ តារាងអ្ក្្�់ការឧបតថាម្ភទំ្ង៤២ក្នុងអននុគកឹត្យលដើម្ឺរលឈា្ម ះនដ្ូររបស់ SSEZ និង SEZ លកាះកនុង127 
លហើយអ្កគ្រប់គ្រង SSEZ បាន្្សពវា្សាយពីការគំាគទដ�់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពីកងកមំ្្ងពិលសសរបស់លយធា 
កម្នុជាលៅល�ើល្រហទំព័ររបស់ែ្ួន។ ក្នុងអំឡនុងលព�បាតនុកម្មទូទំ្ងគបលទសក្នុងឆំ្្ ២០១៣ និង២០១៤ កង 
កមំ្្ងពិលសសរបស់ជាតិគបឆំ្ងនឹងលភរវកម្ម (NCTF) របស់គបលទសកម្នុជាគតរូវបានបញ្ចូ នលៅតំបន់លសដ្ឋកិច្ច 
ខដ�ដឹកនំាលដាយអ្កគ្រប់គ្រងបនុ្រ្គ�ិករបស់  NCTF លហើយគតរូវបានល�ើកលឡើងលដាយ SSEZ ថា៖ ‘ជាកិច្ចការ 
ចម្ងមួយក្នុងចំលណាមកិច្ចការចម្ងៗ [របស់លយើង]លដើម្ីទទួ�ែនុសគតរូវពីសថាិរភាព និងសនុែដនុមនីយកម្មនន 
SEZs ទំ្ងអស់ក្នុងគបលទសកម្នុជា និងលដើម្ី�នុបបំបាត់នូវ្ំរនិតគបឆំ្ងតវ៉ា។’128 ល្រហទំព័រ SSEZ បានអួត 
អាងថា៖ ’លដាយសារសន្ិសនុែ និងសថាិរភាពខដ�បាន្្�់ជូនលដាយរដា្ឋ ភិបា�កម្នុជា SSEZ មិនខដ�ទទួ� 
បានការប៉ាះោ�់ណាមួយក្នុងអំឡនុងលព�បាតនុកម្មទូទំ្ងគបលទសលនាះលទខដ�បានចាប់ល្្ើមកា�ពីលដើម 
ឆំ្្លនះ’ ខដ�នាយករដ្ឋមង្ន្ីបានបខនថាមថា៖ ’SSEZ ខដ�គតរូវបានសលម្្ធ្ឺរលដើម្ី្្�់នូវសន្ិសនុែនលយបាយ 
ដ៏ម្នអំណាចសគម្ប់ការអភិវឌ្ឍកាន់ខតគបលសើរលឡើង និងកាន់ខតឆ្ប់រហ័ស។’129 

បណ្ាញគករុមហ៊នុនខដ�ម្នែ្ងនលយបាយលៅកម្នុជា

កម្នុជាគតរូវបានចាត់ទនុកថាជាគបលទលសខដ�ពនុករ�ួយបំ ន្ុតក្នុងតំបន់អាសនុីអាល្រ្យ៍ខដ�ម្នចំណាត់ថ្ាក់ធ្ាក់
លគកាមមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ក្នុងល�ែលរៀងពនុករ�ួយរបស់អង្គការតម្្ភាពអន្រជាតិក្នុងឆំ្្២០១៥។130 លយងលៅតាម 
ធនាគារពិភពលោក កម្នុជាក៏សថាិតក្នុងចំលណាមគបលទសខដ�អាគកក់បំ ន្ុតក្នុងពិភពលោក (១២,៥ ភា្ររយ) 
ោក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអំលពើពនុករ�ួយ។131 ល�ែលរៀងលនះលក្ាបនូវទស្សនៈនន ’សាថា នភាពខដ�អំណាចសាធា
រណៈគតរូវបានអននុវត្លដើម្ី្�គបលយជន៍ឯកជន លដាយរមួម្នទំ្ងអំលពើពនុករ�ួយអាចក់អាខចម និងធំៗ 
គពមទំ្ងការ ”លក្ាប” យករដ្ឋលដាយអភិជន និង្�គបលយជន៍ឯកជន។’132 អំលពើពនុករ�ួយខ្្ករដ្ឋបា�្ឺរជា 
គបលភទខដ�គបជាជនភា្រលគចើនសា្គ �់ សំលៅល�ើការអននុវត្លដាយម្នការលគជើសលរ ើសនូវចបាប់ និង�ិែិតបទ
ដា្ឋ ន្រតិយនុត្ខដ�ម្នលដាយមង្ន្ីរាជការក្នុងការ្្�់្�គបលយជន៍ដ�់ភា្ីរណាមួយជា�ទ្ធ្�ននការ 
បង់គបាក់លគរៅ្្ូវការដ�់មង្ន្ីសាធារណៈ។ លនះរមួម្នការ្រគម្មទ្រគបាក់ និងឬ ’បង់នៃ្ទឹកខត’ លដើម្ី 
ទទួ�បានអាជាញា ប័ណណ ្្�់ការគបគពឹត្ខដ�អំលណាយ្� ឬលដើម្ីពលន្ឿននូវការ្្�់លសវសាធារណៈ។  
មយោ៉ាងវញិលទៀតការលក្ាបយករដ្ឋជាទគមង់មួយននអំលពើពនុករ�ួយនលយបាយជាគបព័ន្ធ ខដ�គករុមហ៊នុន 
ឯកជន ឬបនុ្រ្គ�លគបើគបាស់ឥទ្ធិព�មិនសសបចបាប់ល�ើរដ្ឋមួយក្នុងការកំណត់គទង់គទ្យគកបែ័ណ្ឌ ចបាប់ 
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របូភាពទី១៤៖ 
តារាងចំណាត់ថ្ាក់អំលពើពនុករ�ួយ៖ 
អាសនុីអាល្រ្យ៍ (Chan Vincent/The 
Cambodia Times/Transparency 
International)

តារាងល�ែ១៥៖ 
ការគ្រប់គ្រងអំលពើពនុករ�ួយក្នុងតំបន់

(សូចានាករណ៍អភិបា�កិច្ចធនាគារពិភពលោក)

និងបទប្ញ្ញត្ិលដើម្ីបលគមើ្�គបលយជន៍របស់ពួកល្រ។ បញ្្ជ ក់លដាយធនាគារពិភពលោក្នុងអំឡនុង 
ទសវត្សរឆំ្៍្២០០០ខដ�លនះជាសាថា នភាពសាមញ្ញទូលៅននលសដ្ឋកិច្ច ’អន្រកា�’ លគកាយសម័យកំមនុយនីស 
ខដ�ម្នការគបគពឹត្អំលណាយ្�ចំលោះបនុ្រ្គ� និងគករុមជាក់ោក់គតរូវបានគជាបចូ�ក្នុងគកបែ័ណ្ឌ  
សាថា ប័នចម្ងរបស់រដ្ឋ។133 ទគមង់ទំ្ងពីរននអំលពើពនុករ�ួយគតរូវបានខញកដាច់លចញពីទគមង់ល្្សងលទៀត នន 
ឥទ្ធិព�លដាយយន្ការខដ�តាមរយៈលនះ្�គបលយជន៍ឯកជនម្នទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋ។ ែណៈ
លព�ខដ�ការបញ្ចនុ ះបញ្ចូ �គតរូវបានចាត់ទនុកថាជាធាតនុសសបចបាប់មួយននដំលណើ រការគបជាធិបលតយ្យ លៅក្នុង 
គបជាធិបលតយ្យខដ�ម្នភាពចាស់ទនុំភា្រលគចើន វគតរូវបានប្ញ្ញត្ិលដើម្ីតម្្ភាព និង្រណលនយ្យភាព។ 
មយោ៉ាងវញិលទៀត ការលក្ាបយករដ្ឋលកើតម្នលឡើងលៅលព�ខដ�បនុ្រ្គ� គករុម ឬគករុមហ៊នុនម្នឥទ្ធិព�មិនសសប 
ចបាប់ល�ើការបលង្កើតលគា�នលយបាយរបស់រដា្ឋ ភិបា�លដើម្ីជាគបលយជន៍របស់ែ្ួនខដ�ជា�ទ្ធ្�នន’ការ 
្្�់្�គបលយជន៍ឯកជនលដាយមិនសសបចបាប់ និងមិនម្នតម្្ភាពដ�់មង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា�។’’134 ្� 
គបលយជន៍ទំ្ងលនះគតរូវបានល្្រតាមរយៈគបតិបត្ិការហិរញ្ញវតថានុមិនសាអ តសអំ ដូចជាដាក់គបាក់បលញ្ញើលៅក្នុង
្រណនីធនាគារលៅបរលទស ប៉ានុខន្លកើតម្នលឡើង្ងខដរលៅលព�ខដ�ខដនបន្ាត់នន្�គបលយជន៍ 
នលយបាយ និងជំនួញរបស់មង្ន្ីរដ្ឋម្នភាពមិនចបាស់ោស់៖ ជាឧទ្ហរណ៍ លៅលព�ខដ�មង្ន្ីមួយរបូ 
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ម្នភា្រហ៊នុនខដ�មិនបានគបកាសលៅក្នុងគករុមហ៊នុនមួយខដ�តាមរយៈលនះពួកល្រអាច្្�់អំណាចបទ 
ប្ញ្ញត្ិ។

បញ្ហា អំលពើពនុករ�ួយោក់ព័ន្ធនឹង SEZs គតរូវបានបលង្កើតលឡើងយ៉ាងលរៀបរយ។ ក្នុងអំឡនុងទសវត្សរឆំ្៍្ ១៩៩០ 
SEZs លៅក្នុងគបលទសកាហសាសង់្គតរូវបាន�នុបបំបាត់លចា�លដាយសារអំលពើពនុករ�ួយ និងការពងាវា ង 
លគា�នលយបាយ។135 ការសិកសាមួយរបស់ ILO ក្នុងឆំ្្២០១៤ បានលធវាើការបា៉ា ន់គបម្ណថា ១០ភា្ររយនន 
GDP កម្នុជាគតរូវបានបាត់បង់ជាលរៀងរា�់ឆំ្្លដាយសារអំលពើពនុករ�ួយទូទំ្ងគបលទស។136 ែណៈលព�ខដ� 
ជាងមួយភា្របីននការនំាលចញសរនុបរបស់គបលទសកម្នុជា(២៦,៦ភា្ររយ) ខដ�ម្នតនម្សរនុប ១,២ ោន់
ោនដនុោ្រគតរូវបាន្�ិតក្នុង SEZs ក្នុងឆំ្្២០១៥ ្ឺរម្នការជំរនុញទឹកចិត្ហិរញ្ញវតថានុជាចម្ងចំលោះអំលពើ 
ពនុករ�ួយលៅក្នុងអភិបា�កិច្ច និងរដ្ឋបា�នន SEZs ។137 លយងលៅតាម ADB SEZs កម្នុជា្ឺរមិនម្ន’ 
ភាពសាអ តសអំលនាះលទ’។ គករុមហ៊នុនក្នុង SEZ រាយការណ៍ថាបានបង់គបាក់បខនថាម និង ’អំលណាយ’ ខដ� 
គតរូវបានទ្មទ្រលដាយមង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា�លៅក្នុងការគបាសស័យទ្ក់ទងភា្រលគចើន។’138 អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ 
ពីអង្គការសង្គមសនុីវ�ិមួយរបូបាន្សារភា្ជ ប់សាថា នភាពលៅនឹងបញ្ហា ននគបាក់ឈ្ូ�ទ្បលដាយលធវាើការអះអាង 
ថា�នុបបំបាត់អំលពើពនុករ�ួយម្នន័យថាគបាក់ឈ្ូ�អប្បរម្អាចជិតលស្មើនឹងពីរដង លនះលបើតាមការបា៉ា ន 
គបម្ណរបស់ ILO។139 

ធនាគារពិភពលោកបានល�ើកលឡើងថាកិច្ចែិតែំគបឹងខគបងគបឆំ្ងនឹងអំលពើពនុករ�ួយ្ួររខតរមូបញ្ចូ �នូវការ 
គតរួតពិនិត្យល�ើខ្្កន្្ក្នុងននគបព័ន្ធអង្គភាពនលយបាយ និងការយិធិបលតយ្យ គពមទំ្ងលធវាើការលដាះសសាយ 
កត្ារចនាសម្័ន្ធខដ�បង្កឲ្យម្នអំលពើពនុករ�ួយដូចជាលធវាើការធានាថាម្នការហាមឃ្ត់សាថា ប័នគ្រប់គ្រង 
ល�ើមង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា� និងកគមិតនូវអំណាចបនុពវាសិទ្ធិក្នុងការលធវាើអន្រ្រមន៍ក្នុងលសដ្ឋកិច្ច។140 យ៉ាងណាមិញ ក្នុង 
គបលទសកម្នុជា អភិបា�កិច្ច SEZs និងវនិិលយ្រទនុនបរលទសទំ្ងអស់្ឺរម្ន�កខេណៈមជ្ឈការ។ SEZs 
គតរូវបានគ្រប់គ្រងលដាយគករុមគបឹកសាតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស (CSEZB) ខដ�ម្នទីតំាងក្នុងគករុមគបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍
កម្នុជា (CDC) ។ CDC លធវាើការពិនិត្យោក្យលស្ើសនុំវនិិលយ្រទំ្ងអស់ទូទំ្ងគបលទស ែណៈលព�ខដ� CSEZB 
ពិនិត្យោក្យសនុំក្នុង SEZs។ សាថា ប័នទំ្ងពីរលនះម្ននាយករដ្ឋមង្ន្ីជាគបធាន ខដ�្រណៈកម្្ម ធិការលដាះសសាយ 
បញ្ហា  SEZ លធវាើការរាយការណ៍ជូនលដាយផ្្�់ខដ�្្�់ជូននាយករដ្ឋមង្ន្ី និងគករុមគបឹកសារបស់គាត់ 
នូវអំណាចចម្ងល�ើលសចក្ីសលគមចចិត្ និងអំណាចវនិិលយ្ររបស់កម្នុជាចំលោះអភិបា�កិច្ចចំលោះ 
សាថា ប័នទំ្ងលនះ។ លៅកគមិតគបតិបត្ិការ លសវគចកលចញចូ�ខតមួយ(OOSC)គតរូវបានបលង្កើតលឡើងលៅក្នុង 
តំបន់។ទំ្ងលនះជា�កខេណៈទូលៅមួយននSEZs ទូទំ្ងពិភពលោក លហើយអាចគតរូវបានល�ើកកម្ស់លដាយ 
ធនាគារពិភពលោក។ ការអននុញ្្ញ តឲ្យអ្កវនិិលយ្រក្នុង SEZsទទួ�បាននូវឯកសារចំាបាច់ទំ្ងអស់ 
ភ្ាមៗ និងលៅទីតំាងខតម្ងគតរូវបាន្្សពវា្សាយថាជាឧបករណ៍មលធយោបាយម្នគបសិទ្ធិភាពមួយក្នុងការកាត់ 
បនថាយនូវអំលពើពនុករ�ួយអាចក់អាខចមពីមង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា�ខដ�ពយោយមរក’�នុយលគកាមតនុ’។141 ជាជាងគប្រ�់ 
ជូនដ�់អាជាញា ធរមូ�ដា្ឋ នរដ្ឋបា�នន OOSCs ទំ្ងលនះលៅខតម្ន�កខេណៈមជ្ឈការលគកាម CDC ។ គបភព 
ក្នុងសសរុកបានបញ្្ជ ក់ថាពួកល្របំលពញការងារមិនបាន�អ លហើយមិនចំាបាច់អាចបងា្ក រអំលពើពនុករ�ួយ 
បានលនាះលទ លដាយល�ើកលឡើងថា្�ប៉ាះោ�់អាចលធវាើការប្ូរការលផ្្តសារលឡើងវញិជាជាងការកាត់បនថាយ 
នូវអំលពើពនុករ�ួយ។142 

ភាពសំងាត់ននគចក�ទ្ធភាពរវងអ្កលក្ាបយករដ្ឋ និងមង្ន្ីសាធារណៈម្នន័យថាសកម្មភាពែនុសចបាប់ម្ន
ការពិបាកខំ្ាងក្នុងការបងាហា ញភស្នុតាង។ យ៉ាងណាមិញ គបព័ន្ធតនុោការខដ�ឯករាជ្យ និងម្នគបសិទ្ធិភាព 
មង្ន្ីរាជការខដ�ទទួ�បានគបាក់ខែគ្រប់គគាន់ ការអននុវត្លដាយម្នគបសិទ្ធិភាពននចបាប់ស្ីពីជលម្្ះ្� 
គបលយជន៍ និងការគបកាសគទព្យសម្ត្ិ និងបក្សគបឆំ្ងនលយបាយខដ�រងឹមំ្ និងអង្គការសង្គមសនុីវ�ិខដ� 
រងឹមំ្ក្នុងការបងខេំឲ្យមង្ន្ីរាជការម្ន្រណលនយ្យភាពគតរូវបានទទួ�សា្គ �់ថាជាឧបករណ៍្រន្ឹះក្នុងការ
គបយនុទ្ធគបឆំ្ងនឹងអំលពើពនុករ�ួយ។143 យ៉ាងណាមិញគបលទសកម្នុជាម្នចំណាត់ថ្ាក់ល�ែ ១១២ 
ក្នុងចំលណាម ១១៣ គបលទសោក់ព័ន្ធនឹងនីតិរដ្ឋខដ�្្�់លដាយ្រលគម្ងយនុត្ិធម៌ពិភពលោកក្នុងឆំ្្២០១៦144 
លហើយគបាក់ខែវស័ិយសាធារណៈម្នកគមិតទ្ប ’មិនអាចគទគទង់បានគ្រប់គគាន់ដ�់តគមរូវការជីវភាពគបចំានៃ្ងរបស់មង្ន្ី 
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របូភាពទី១៦៖ រចនាសម្័ន្ធសាថា ប័ននន CDC កម្នុជា(CDC)

រាជការបានលនាះលទ’។145 ពីរបីនៃ្ងបន្ាប់ពីការរះិ្រន់សាថា នភាពមិនគបគកតីននគទព្យសម្ត្ិរបស់នាយករដ្ឋមង្ន្ី 
និងគករុមគ្ររួសាររបស់គាត់ និងអំោវនាវឲ្យតម្្ភាពគបលសើរជាងលនះបន្ាប់ពីការលបាះពនុម្្សាយនូវរបាយការ
ណ៍មួយពីអង្គការអន្រជាតិលគរៅរដា្ឋ ភិបា�ខដ�បានរកល�ើញពី្�គបលយជន៍ជំនួញរបស់គ្ររួសារគាត់។ អ្ក
វភិា្រនលយបាយ�្ីលឈា្ម ះមួយរបូរបស់កម្នុជាគតរូវបានលធវាើឃ្តលៅកណ្ា�នៃ្ងខចសក្នុងរាជធានីភ្ំលពញ។ 
ែណៈលព�លនាះ លមដឹកនំា្រណបក្សគបឆំ្ងកំពនុងរស់លៅលភៀសែ្ួនចាប់តំាងពីឆំ្្២០១៥ លហើយអង្គការសង្គម 
សនុីវ�ិកំពនុងគបឈមនឹងបរយិកាសខដ�ម្នការលកើនលឡើងនូវការរតឹត្ិត។146 ែណៈលព�ខដ�យ៉ាងលហាច 
ណាស់ម្នមង្ន្ីមួយរបូលៅ CDC គតរូវបានកាត់លទ្សចំលោះការទ្រសំណូក �កខេែណ្ឌ ក្នុងគបលទស 
កម្នុជាមិនម្ន�កខេណៈ�អចំលោះការលដាះសសាយហានិភ័យននអំលពើពនុករ�ួយលៅកគមិតជាន់ែ្ស់នន 
រដា្ឋ ភិបា�លនាះលទ។147 



Dawei small port  (July 2017) Photo by Ridan Sun 
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  ផ្នែកទី២. SEZS របេ់្ ីយ៉ា នម់ា៉ា

គបវត្ិ

គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា លព�បច្ចនុប្ន្កំពនុងសថាិតក្នុងសាថា នភាពអន្រកា�មួយពីរបបផ្្ច់ការលយធាខដ�បានគ្រប់ 
គ្រងគបលទសចាប់តំាងពីឆំ្្១៩៦២។ កំខណទគមង់លសដ្ឋកិច្ច និងនលយបាយបានចាប់ល្្ើមបន្ាប់ពីព្យនុះសនុីក្ូន 
Nargis បានបំ្្ិចបំផ្្ញគបលទសលនះក្នុងឆំ្្២០០៨ និងម្នការពលន្ឿនលគកាមការដឹកនំាអតីតគបធានាធិបតី
លមបញ្្ជ ការ Thein Sein (២០១១-២០១៦)។ ្រណៈបក្សសម្័ន្ធគបជាធិបលតយ្យជាតិ(NLD) របស់លោកសសី 
អង់សានសនុីជីទទួ�បានលរៅអីភា្រលគចើនលៅក្នុងសភាក្នុងការលបាះលឆ្្តក្នុងខែលមសា ឆំ្្២០១៦ លហើយរដា្ឋ  
ភិបា�របស់លោកសសីកំពនុងខតបន្នូវការកំខណទគមង់បខនថាមលទៀតរមួម្នដំលណើ រការសន្ិភាពខដ�ម្ន 
បញ្ហា ខដ�នឹងបញ្ច ប់សង្ងា្គ មសនុីវ�ិជាយូរអខងវាងមកលហើយលនាះ148 លដាយលធវាើការពគងឹងការចូ�រមួជាមួយនឹង 
សហ្រមន៍អន្រជាតិ លដាយរមូម្នចបាប់ៃ្មីស្ីពីការវនិិលយ្រទនុនបរលទសក្នុងគបលទស។149 

ទស្សនៈ SEZ គតរូវបានរសាត់អខណ្តដំបូងក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា លៅោក់កណ្ា�ទសវត្សរឆំ្៍្១៩៩០ ខដ� 
ម្ន Thilawa និង Dawei លៅក្នុងខ្នការ។ ការសិកសាសនុីជលគរៅមួយលដើម្ីអភិវឌ្ឍកំពង់ខ្ទឹកលគរៅមួយ និង 
SEZ លៅក្នុងតំបន់ Dawei គតរូវបានលធវាើលឡើងលដាយគករុមហ៊នុនសាងសង់ម្នទីតំាងលៅគបលទសនៃ្ឺរ Italian-Thai 
Deverlopment (ITD) ក្នុងឆំ្្១៩៩៦ លដាយ Thilawa ក៏គតរូវបានពិភាកសា្ងខដរនាលព�លនាះ។150 តំបន់លសដ្ឋ 
កិច្ចដូចជាម្នការ្សារភា្ជ ប់នឹងតារាងឆំ្្១៩៩៤របស់ ADB នន្្ូវលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធដឹកជញ្ជូ ន្្ងខដនខដ� 
គតរូវបានលធវាើបច្ចនុប្ន្ភាពជាសាថា នភាពននគចកលសដ្ឋកិច្ចក្នុងឆំ្្១៩៩៨។151 ចំណាប់អារម្មណ៍ៃ្មីៗក្នុង SEZs ម្ន 
ការលកើនលឡើងរវងឆំ្្២០០៦ និង២០០៨ ខដ�ជំរនុញលដាយនាយករដ្ឋមង្ន្ីថាក់សនុីន សនុីនណាវ៉ាគតា របស់ 
គបលទសនៃ និងទីន ម៉ាងថាន់ននអង្គការ Egress មីយ៉ា ន់ម្៉ា ។152 Egress្ឺរជា CSO មួយខដ�ោក់ព័ន្ធនឹង 
រដា្ឋ ភិបា�លយធាក្នុងការជំរនុញកំខណទគមង់លសដ្ឋកិច្ច និងនលយបាយរវងឆំ្្២០០៨ និង២០១២ បាន 
បញ្ជូ នគករុមសិកសាមួយគករុមលៅគបលទសចិនលដើម្ីខសវាងយ�់ពី្ំររ ូSEZ ពីចិន លហើយបានដាក់លស្ើនូវ្រលគម្ង 
លគា�នលយបាយ និងអននុសាសន៍រដា្ឋ ភិបា�្រណៈបក្សអភិឌ្ឍន៍ និងសាម្រ្គីភាពកម្មករ (USDP)ក្នុងឆំ្្ 
២០០៧ និង២០០៨។153 ថាក់សនុីនម្នចំណាប់អារម្មណ៍ខំ្ាងល�ើ្រលគម្ង SEZ Dawei ក្នុងអំឡនុងលព� 
លនាះ លហើយទទួ�បានការគំាគទសគម្ប់្រលគម្ងពីថ្ាក់ដឹកនំាលយធារបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។154 បន្ាប់ 
មក SEZs និងសួនឧសសាហកម្មក្ាយជាខ្្កមួយននខ្នការរបស់រដា្ឋ ភិបា�មនុន (២០១១-២០១៦)ក្នុងការ 
ជំរនុញ្�ិតកម្មឧសសាហកម្មក្នុងគបលទសលនះ។

គកបែ័ណ្ឌ ចបាប់ និងអភិបា�កិច្ច

ទស្សនៈមូ�ដា្ឋ នននSEZs មីយ៉ា ន់ម្៉ា ្ឺរថាអ្កអភិវឌ្ឍន៍តំបន់លសដ្ឋកិច្ចជួ�ដីពីរដ្ឋ លហើយបន្ាប់មកពួកល្រជួ�
លៅឲ្យអ្កវនិិលយ្រក្នុង SEZs។ តំបន់លសដ្ឋកិច្ចគតរូវបានលរៀបចំលដាយអ្កអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន និងគ្រប់គ្រងលដាយ 
រដ្ឋតាមរយៈ្រណៈកម្្ម ការគ្រប់គ្រង SEZ លគកាមចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសរបស់មីយ៉ា ន់ម្៉ា ឆំ្្ ២០១៤។155 
ចបាប់លនះបលង្កើតអភិបា�កិច្ច និងកិច្ចគពមលគពៀងវនិិលយ្រ ប៉ានុខន្លយងលៅតាមចបាប់ដនទោក់ព័ន្ធនឹងការងារ 
បរសិាថា ន និងភូមិបា�ខដ�លៅខតអននុវត្លៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច។156 ចបាប់ SEZ ឆំ្្២០១៤ ជំនួសឲ្យទំ្ងចបាប់
តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Dawei និងចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ខដ�គតរូវបានលចញក្នុងខែមករា 
ឆំ្្២០១១ ខដ�គតរូវបានរាយការណ៍ថាគតរូវបានគោងលដាយគករុមហ៊នុនសាងសង់ ITD របស់នៃផ្្�់ខតម្ងពីរ
ខែបន្ាប់ពីគករុមហ៊នុនលនះបានបលង្កើតកិច្ចគពមលគពៀងគកបែ័ណ្ឌ ជាមួយនឹងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ស្ីពីការអភិវឌ្ឍកំពង់ខ្ទឹក
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លគរៅ Dawei អច�នគទព្យឧសសាហកម្ម និងតំណភា្ជ ប់្្ូវ និង្្ូវខដកលៅកាន់គបលទសនៃ។157 ្ួររឲ្យចាប់ 
អារម្មណ៍ មូ�ដា្ឋ នននចបាប់ឆំ្្២០០១ ្ឺរម្នលគា�បំណងក្នុងការការោរ និងរកសានូវអធិបលតយ្យរដ្ឋោក់ 
ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មបរលទសខដ�ជាប្ញ្ញត្ិគតរូវបាន�នុបលចា�លដាយចបាប់ឆំ្្២០១៤ និងជំនួសលដាយលគា� 
បំណងក្នុងការល�ើកកម្ស់នូវខ្នការអភិវឌ្ឍន៍លសដ្ឋកិច្ចជាតិគពមទំ្ងទ្ក់ទ្ញ និងសគមបសគមរួ��ំហូរនន 
វនិិលយ្រទនុន។158 លគា�បំណងខដ�បានបញ្្ជ ក់ល្្សងលទៀត្ឺរលដើម្ី្្�់ការងារ បលង្កើន្�ិតកម្មទំនិញ 
សគម្ប់ការនំាលចញ និងជំរនុញការខសវាងរករបិូយប័ណណបរលទស។ សម្ទ្នគបកបលដាយសន្ានចិត្ដ�់អ្ក 
វនិិលយ្រទនុនបរលទសតាមចបាប់ឆំ្្២០១១គតរូវបានសថាិតលគកាមសសលម្�ននចបាប់វនិិលយ្រទនុនបរលទសឆំ្្ 
២០១២ ខដ�លធវាើការពគងីកការទ្ក់ទ្ញបខនថាមលទៀតទូទំ្ងគបលទស។159 ចបាប់ SEZ ឆំ្្២០១៤ វញិម្ង 
បាន្្�់នូវការជគមរុញទឹកចិត្បខនថាមខដ�បានជូនលដាយផ្្�់ដ�់ធនុរកិច្ចខដ�លផ្្តល�ើការនំាលចញ 
ពនយោររយៈលព�ជួ�បឋមពី៣០ លៅ៥០ឆំ្្ (ខដ�អាចពនយោរបានរហូតដ�់សរនុបចំនួន ៧៥ឆំ្្លគកាម 
គកបែ័ណ្ឌ ទំ្ងពីរ) និងដាក់ជា្្ូវការនូវការល�ើកខ�ងពន្ធខដ�ជាបនុពវាសិទ្ធិល�ើការនំាចូ�។

្ួររឲ្យកត់សម្្គ �់ ចបាប់ឆំ្្២០១៤ បានអននុញ្្ញ តដ�់ SEZs ក្នុងការបលង្កើតជាឯកជន និងជាម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិ 
ទំ្ងសសរុងលដាយជនបរលទស គពមទំ្ងជាសាធារណៈតាមរយៈគករុមហ៊នុនសហកម្មសិទ្ធិ។160 តួនាទីរបស់គករុម 
គបឹកសាមជ្ឈឹម្រណៈកម្្ម ធិការគករុមការងារមជ្ឈឹម និង្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងគតរូវបានបញ្្ជ ក់ចបាស់ោស់ 
និងសលគមចបាន។ គករុមគបឹកសាមជ្ឈឹមម្នអំណាចក្នុងការបលង្កើត SEZs ៃ្មី ឬលដើម្ីខគបក្ាយនូវតំបន់ឧសសា 
ហកម្មលៅ SEZs ជាមួយនឹងការអននុញ្្ញ តពីសភា (Pyidaungsu Hluttaw) និងលដើម្ីលគជើសលរ ើស អ្កអភិវឌ្ឍន៍  
SEZ  ខដ�ទទួ�បានការល�ើកខ�ងយ៉ាងអំលណាយ្�ល�ើពន្ធននការនំាចូ� (កាតពវាកិច្ចរចួពន្ធ 
ចំនួន ៨ ឆំ្្ បន្លដាយអគតាពន្ធទ្បរយៈលព�៨ឆំ្្លទៀត) និងល�ើកាតពវាកិច្ចពន្ធអាករ។161 អាជាញា ធរខដ�លធវាើ 
ការសលគមចចិត្លគកាមចបាប់ឆំ្្ ២០១៤ គតរូវបានលធវាើវមិជ្ឈការបខនថាមដ�់្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងខដ�ទទួ� 
ែនុសគតរូវចំលោះការគ្រប់គ្រង និងរដ្ឋបា�ននតំបន់លសដ្ឋកិច្ចរមូម្នការបលង្កើតមជ្ឈមណ្ឌ �លសវគចកលចញ 
ចូ�ខតមួយ162 (OSSCs) លធវាើការសលគមចល�ើការជួ� SEZ និងលធវាើការ ្្សះ្សារវវិទ។163 យ៉ាងណាមិញ តួនាទី 
របស់សាថា ប័នទំ្ងលនះ ជាពិលសសរបស់្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងលៅខតមិនម្នភាពចបាស់ោស់ជាពិលសស 
ោក់ព័ន្ធនឹងការទទួ�ែនុសគតរូវចំលោះ្�ប៉ាះោ�់សិទ្ធិមននុស្ស និងបរសិាថា នលដាយលយងលៅ តាម្រណៈ 
កម្្ម ការគករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ។ ជា�ទ្ធ្� នីតិវធីិចបាប់មិនគតរូវបានអននុញ្្ញ តលនាះលទ ្រណៈ 
កម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងបានបកសសាយពីតួនាទីរបស់ែ្ួនទូ�ំទូោយជាងអវាីខដ�កំណត់លដាយចបាប់ SEZ 
លហើយ្រណលនយ្យភាពសគម្ប់ការរលំោភបំោន្ឺរមិនម្នភាពចបាស់ោស់លនាះលទ។164 

អ្កអភិវឌ្ឍន៍ SEZ អាចទទួ�បាននូវ�ិែិតអននុញ្្ញ ត SEZ លៅលព�ខដ�ការវយតនម្្�ប៉ាះោ�់បរសិាថា ន 
(EIAs) និងខ្នការតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិគតរូវបានបញ្ច ប់ប៉ានុលណាណ ះ ប៉ានុខន្បញ្ហា លនះមិនលកើតម្នក្នុងSEZs ណា 
មួយរបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា លនាះលទ។165 គបជាជនគតរូវបានជលម្ៀសពីដីធ្ីខដ�គតរូវបានយកលធវាើជាការអភិវឌ្ឍ 
នូវ SEZs ទំ្ងបីលដាយមិនម្នខ្នការគតឹមគតរូវននការតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិ ឬការអភិរក្សបរសិាថា ន ដូចលនះវ 
ជាការរលំោភបំោនចបាប់ជាតិ និងចបាប់អន្រជាតិ រមួបញ្ចូ �ទំ្ងចបាប់គ្រប់គ្រងបរសិាថា ន និងភូមិបា�ខដ�លធវាើ 
ឲ្យម្នការរលំោភបំោនសិទ្ធិមននុស្ស និងការែូចខាតបរសិាថា ន។166 ចបាប់ SEZឆំ្្ ២០១៤ បានបញ្្ជ ក់ពី 
សនុព�ភាពអននុវត្ននចបាប់បរសិាថា នជាតិ ទំនួ�ែនុសគតរូវរបស់អ្កវនិិលយ្រក្នុង SEZ លដើម្ីចងកាតពវា 
កិច្ចលដាយចបាប់ទំ្ងលនះ លហើយ្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងគតរូវគតរួតពិនិត្យ និងធានានូវការអននុលោមតាម។167 
យ៉ាងណាមិញ ដូចខដ�បានកត់សម្្គ �់លដាយ ICJបទប្ញ្ញត្ិ SEZ ខដ�អមជាមួយ  (២០១៥) 
បានលធវាើឲ្យចបាប់ជាតិ ទំ្ងលនះចនុះទន់លែសាយលដាយលធវាើការល្្រអំណាចដ�់មជ្ឈមណ្ឌ � 
លសវកម្មគចកលចញចូ�ខតមួយ (OOSC) លដាយអននុញ្្ញ តឲ្យពួកល្រ៖  ‘ក្នុងការ្្�់�ិែិតអននុញ្្ញ ត អាជាញា ប័ណណ 
និងការអននុញ្្ញ តចំាបាច់ដ�់អ្កវនិិលយ្រក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស’ លដាយខចងថា៖’មិនម្នការតគមរូវការអ
ននុញ្្ញ តពីគកសួង ខដ�ោក់ព័ន្ធលនាះលទ។’168 ខដ�លនះ ឈានលៅដ�់ករណីខដ�្រណៈកម្្ម ធិការ 
គ្រប់គ្រងបានលធវាើអន្រា្រមន៍ក្នុងគបតិបត្ិការ OOSCsលដាយដាក់សំោធដ�់ពួកល្រក្នុងការអននុញ្្ញ ត 
EIAs បង្កឲ្យម្នភាពតានតឹងរវងគកសួងអភិរក្សបរសិាថា ន និងធនធានធម្មជាតិ។169 ចបាប់ 
ការងារជាតិខដ�ម្នសសាប់រមួម្នចបាប់ស្ីពីគបាក់ឈ្ូ�អប្រម្ ក៏អននុវត្្ងខដរក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច  
លដាយលយងលៅតាមចបាប់ SEZ ឆំ្្២០១៤។170 យ៉ាងណាមិញ 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ34

បទប្ញ្ញត្ិ្្នុយមួយបានខចងថា្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រង ’អាចកំណត់ពីគបាក់ឈ្ូ�អប្រម្របស់បនុ្រ្គ
�ិក។’171 អវាីខដ� ICJ បានសន្ិដា្ឋ នលនះ អននុញ្្ញ តដ�់្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងលដើម្ីលស្ើនូវគបាក់ឈ្ូ�អប្
បរម្ែ្ស់ជាងសគម្ប់តំបន់ជាក់ោក់ ប៉ានុខន្មិនខមនទ្បជាងលនាះលទ។172 មិនោក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា  
លនះ គបាក់ឈ្ូ�អប្បរម្មិនគតរូវបាន្្�់ជូនក្នុង SEZs លនាះលទ។ លយងលៅតាមអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ 
មួយរបូ៖ ’ម្នគករុមហ៊នុននៃមួយ [សនុំមិនបលញ្ច ញលឈា្ម ះ] លៅក្នុងSEZ [Thilawa] ខដ�បាន្្�់ 
គបាក់ឈ្ូ�២០០០ MMK [គបខហ�ជា ១,៥ ដនុោ្រ អាលមរកិ]ក្នុងមួយនៃ្ង។ គបាក់ឈ្ួ�អប្បរម្្ឺរ ៣៦០០ 
MMK[គបខហ�ជា ២,៧៥ ដនុោ្រអាលមរកិ]។ ែញានុំបាននិយយជាមួយនឹង OSSC  លហើយបានសួរថាលហតនុ 
អវាីបានជាពួកល្រអននុញ្្ញ តឲ្យលធវាើដូចលនះ? ពួកល្របាននិយយថាលនះសគម្ប់បនុ្រ្គ�ិកហាត់ការប៉ានុលណាណ ះ។ ILO 
និយយថាពួកល្រលធវាើការ ដូចលនះពួកល្រ្ួររខតទទួ�បានគបាក់ឈ្ួ�អប្បរម្។’173 របាយការណ៍មួយ 
ចំនួនកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះក៏បានបងាហា ញ្ងខដរ ខដរសូម្ីខតគបាក់ឈ្ួ�អប្បរម្ជាតិលព�បច្ចនុប្ន្្ឺរមិន 
គ្រប់គគាន់លដើម្ីគទគទង់ដ�់តគមរូវការចំាបាច់របស់កម្មករលនាះលទ។174 

្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងម្នអាណត្ិក្នុងការ្្សះ្សារ និងចរចារវវិទរវងនិលយជិត និងនិលយជក ប៉ានុខន្មិន
ម្នការបលង្កើតនីតិវធីិពិលសសលនាះលទ។175 ចបាប់ឆំ្្២០១៥ ម្នគបំាម្គតាននលគា�ការណ៍ខណនំាល�ើការ 
លដាះសសាយវវិទរវងអ្កវនិិលយ្រក្នុង SEZ និងអ្កអភិវឌ្ឍន៍ SEZ ប៉ានុខន្មិនម្នរវងកម្មករ និងនិលយជក 
លនាះលទ។176 វវិទខដ�ោក់ព័ន្ធសហ្រមន៍មូ�ដា្ឋ នមិនគតរូវបានលធវាើការពិចារណាលនាះលទ។ ចបាប់  SEZ ឆំ្្ 
២០១៤ ខចងថាការចំណាយចំលោះការតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិ និងសំណង្ួររខតបង់ជូន លហើយគបជាជន 
ខដ�ប៉ាះោ�់មិន្ួររណាទទួ�រងនូវសង់្ជីវភាពទ្បជាងមនុនខដ�ជា�ទ្ធ្�ននការអភិវឌ្ឍលនាះលទ ប៉ានុខន្ 
អ្កណា្ួររខតល្្ើយតបនឹងកាតពវាកិច្ចលនះមិនទ្ន់ចបាស់លៅលឡើយ។ ចបាប់គគាន់ខតខចងថាទំនួ�ែនុសគតរូវជា 
របស់អ្កអភិវឌ្ឍន៍ ឬអ្កវនិិលយ្រ។177 កងវាះនូវតម្្ភាពលធវាើឲ្យដំលណើ រការទទួ�យកដីម្នភាពស្មនុគ្រសា្ម ញខដ� 
បានរលំោភបំោនចបាប់ជាតិ និងចបាប់អន្រជាតិស្ីពីការតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិ។178 អវត្ម្នននឧបាសស័យ 
គបកបលដាយគបសិទ្ធិភាពពីរដ្ឋរបស់ែ្ួន គបជាជនមូ�ដា្ឋ នបានតវ៉ាដ�់រដា្ឋ ភិបា�បរលទសលដើម្ីខសវាងរក 
សំណងជំងឺចិត្។ គបជាជនខដ�ប៉ាះោ�់ពី Thilawa បានលធវាើដំលណើ រលៅកាន់គករុងតូក្ូយលដើម្ីដាក់ញត្ិដ�់ទី 
ភ្ាក់ងារជប៉ានុនលដើម្ីការអភិវឌ្ឍអន្រជាតិ (JICA) ទីភ្ាក់ងាររដា្ឋ ភិបា�ជប៉ានុនខដ�បានអភិវឌ្ឍ និងវនិិលយ្រក្នុង 
SEZ Thilawa ែណៈលព�ខដ�អង្គការសង្គមសនុីវ�ិលៅDawei បានដាក់ញ្ញត្ិដ�់្រណៈកម្្ម ការជាតិស្ីពី 
សិទ្ធិមននុស្សរបស់គបលទសនៃ (NGRC)។ ទំ្ង JICA និង NHRC របស់នៃបានទទួ�សា្គ �់នូវបញ្ហា  
លនះោក់ព័ន្ធនឹង SEZs ទំ្ងលនះ ប៉ានុខន្ម្នភាពលជា្រជ័យតិចតួចប៉ានុលណាណ ះ ក្នុងការលធវាើការផ្្ស់ប្ូរ ។ 
កម្មវធីិស្ារគបាក់ចំណូ�មួយ និងគករុមគបឹកសាលយប�់ភា្ីរោក់ព័ន្ធ (MSAG) គតរូវបានបលង្កើតក្នុងតំបន់  
Thilawa ជា�ទ្ធ្�ននការគតរួតពិនិត្យរបស់ JICA។ លដើម្ីជួយដ�់គបជាជនមូ�ដា្ឋ នក្នុងការរមួ 
បញ្ចូ �ក្នុងន័យសាថា បនាជាមួយនឹងអ្កគ្រប់គ្រងរដ្ឋបា� និងអ្កវនិិលយ្រសសបជាមួយនឹងសរសរ 
សម្្ភទីបី (ឧបាសស័យ)ននលគា�ការណ៍ខណនំារបស់អង្គការសហគបជាជាតិស្ីពីសិទ្ធិមននុស្ស MSAG បានរមួ 
បញ្ចូ �យន្ការសារទនុកខេបលណ្ាះអាសន្មួយ ខដ�ម្នគបតិបត្ិការលដាយម្នការជំរនុញពីសហ្រមន៍ 
ខដ�គតរូវបានគំាគទលដាយអង្គការសិទ្ធិភពខ្នដីអន្រជាតិ (EarthRight International)។ ្ួររឲ្យស្ាយ 
យន្ការលនះម្នភាពលជា្រជ័យតិចតួច ប៉ានុលណាណ ះលដាយសារខតភាពស្ាក់លស្ើរក្នុងចំលណាមភា្ីរោក់ព័ន្ធលដើម្ី
ទទួ�ែនុសគតរូវចំលោះបញ្ហា ខដ�បានល�ើកលឡើងលដាយគបជាជនមូ�ដា្ឋ ន។179 

SEZs របស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា

លព�បច្ចនុប្ន្លនះម្ន SEZs គតរូវបានអននុញ្្ញ តចំនួនបីលៅក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ៖ Dawei លៅខ្្ក 
Tanintharyi ភា្រអាល្រ្យ៍ លៅ Thilawa ២៥្ីរឡូខម៉ាគតខាងត្ូងរ ៉ាងហ្គូន និង Kyaukpyhu លៅរដ្ឋ Rakhine 
ភា្រនិរតី។180 អននុសសារណៈននការលយ្រយ�់ (MoUs) គតរូវបានចនុះហតថាល�ខាជាមួយនឹងគបលទសនៃលដើម្ី 
អភិវឌ្ឍ SEZ ក្នុងឆំ្្២០០៨ ជាមួយចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍ SEZ Kyaukphyu ក្នុងឆំ្្២០០៩ និងជាមួយជប៉ានុនលដើម្ី 
អភិវឌ្ឍ Thilawa ក្នុងឆំ្្២០១៣។ លទ្ះបីជា SEZ ចនុងលគកាយគតរូវបានរអននុញ្្ញ តក៏លដាយ Thilawa ្ឺរជាតំបន់ 
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លសដ្ឋកិច្ចដំបូងល្រ និងលព�បច្ចនុប្ន្កំពនុងខតម្នដំលណើ រការខដ�បានលបើកក្នុងឆំ្្២០១៥។181 សកម្មភាពសាង 
សង់តិចតួចបានចាប់ល្្ើមក្នុងតំបន់ Kyaukphyu ក្នុងឆំ្្២០១៤-២០១៥ លហើយមិនម្នសកម្មភាពលនាះលទ ក្នុង 
ឆំ្្ ២០១៦ លទ្ះបីជាម្នការលរៀបចំលដើម្ីលធវាើ�ទ្ធកម្មដីក៏លដាយ។ ការសាងសង់គតរូវបានបញ្ឈប់លៅ Dawei 
លដាយសារកងវាះខាតការវនិិលយ្រ លទ្ះបីជានឹងអាចចាប់ល្្ើមជាៃ្មីម្ងលទៀតឆ្ប់ៗលនះក៏លដាយ។ ្�ប៉ាះោ�់ 
សង្គម និងបរសិាថា នចម្ង លដាយរមួម្នការរលំោភបំោនសិទ្ធិមននុស្ស ការរលំោភដីធ្ី ការបំផ្្ញដីកសិកម្ម និង 
ការបាត់បង់សង់្ដារជីវភាពគបជាជនមូ�ដា្ឋ នគតរូវបានចងគកងឯកសារបានគ្រប់គគាន់លៅក្នុងតំបន់ទំ្ង 
បី។182 ទស្សនៈខបបគបលោមលោកននតំបន់កសិឧសសាហកម្មពិលសសគតរូវបាន្្ួចល្្ើមលដាយ NLD ក្នុង 
ខែកក្ដាឆំ្្ ២០១៦ ក្នុងខ្នការលគា�នលយបាយឧសសាហកម្មរបស់ែ្ួនខដ�ម្នខ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 
ក្នុងតំបន់ Sagaing, Bago, Ayeyarwady និង Tanintharyi លដើម្ីលផ្្តសំខាន់ល�ើការ្�ិតនន្�ិត្�កសិកម្ម 
សគម្ប់ការនំាលចញលៅគបលទសចិន ឥណា្ឌ  ឡាវ និងនៃ។183 ខ្នការសគម្ប់  SEZ ទីបួនខដ� 
នឹងម្នទីតំាងលៅរ ៉ាងហ្គូនគតរូវបានគបកាសកា�ពីខែធ្ូឆំ្្២០១៦។184 

SEZ Kyaukphyu

Thilawaនិង and Dawei្ឺរជា្រលគម្ងរវងរដា្ឋ ភិបា� និងរដា្ឋ ភិបា�ខដ�គតរូវបានគំាគទលដាយគបលទសជប៉ានុន 
និងគបលទសនៃ។ គតរូវបាន្្ួចល្្ើមក្នុងនាមជា្រលគម្ងខដ�គំាគទលដាយរដា្ឋ ភិបា�ចិន Kyaukphyu លព� 
បច្ចនុប្ន្លនះ្ឺរជា្រលគម្ងរវងអ្កជំនួញ និងរដា្ឋ ភិបា�ជាមួយនឹងគករុមហ៊នុនយក្សខដ�ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ 
និងធំបំ ន្ុតរបស់គបលទសចិន ្ឺរ CITIC Group ខដ�ជាម្្ច ស់ភា្រហ៊នុនសំខាន់ខដ�ម្នចំនួន ៨៥ ភា្ររយ។185 
Kyaukphyu ្ឺរជាទីតំាងអំលណាយ្�បំ ន្ុតរបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា សគម្ប់កំពង់ខ្ទឹកលគរៅ និងម្ន�កខេ
ណៈសំខាន់ជាយនុទ្ធសាសសស្គម្ប់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។ វក៏បានបញ្្ជ ក់ពីនិរន្រភាពក្នុងខ្នការលសដ្ឋកិច្ច 
និងយនុទ្ធសាសសន្លយបាយខដ�គតរូវបានរមួបញ្ចូ �ជាខ្្កមួយនន្រលគម្ងខែ្សគកវ៉ាត់មួយ្្ូវមួយ(OBOR) 
និងខ្នការ្្ូវសូគតសមនុគទសតវត្សទី២១ (MSR) ខដ�គតរូវបានគបកាសក្នុងឆំ្្២០១៣។ 186 Kyaukphyu ្ឺរ 
ម្នសារៈសំខាន់ោក់ព័ន្ធនឹងសន្ិសនុែ្្ូវសមនុគទ និងថាមព�របស់គបលទសចិន លហើយជាខ្្កមួយននគចក 
លសដ្ឋកិច្ច (EC) បង់ក្ាលដស ចិន ឥណា្ឌ  និងមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  (BCIM) ខដ�បានលស្ើលឡើងលដាយគបលទស 
មីយ៉ា ន់ម្៉ា ្ងខដរ។ �ទ្ធភាពរបស់គបលទសចិនក្នុងការ្្ងកាត់មហាសមនុគទឥណា្ឌ តាមរយៈ 
Kyaukphyu កាត់បនថាយការលធវាើដំលណើ រតាម្្ូវទឹកចំនួន ៥០០០ ្ីរឡូខម៉ាគតពីគបលទសចិនលៅកាន់គបលទសឥណា្ឌ   
និងម្នកត្ាមួយចំនួនលទៀតកាត់បនថាយការចំណាយល�ើដំលណើ រការនិងសម្្ភ រៈចំលោះទំនិញនំាលចញ្ង 
ខដរ។  Kyaukphyu ្ឺរជាគចក្្ូវននបំពង់លគបង និងឧស្ម័នលៅកាន់លែត្្ូរនមីងរបស់គបលទសចិនខដ�សថាិតលគកាម 
ការ គ្រប់គ្រងលដាយកំពង់ខ្ Kyaukphyu ខដ� CITIC ពិចារណាថាជា ’្�ិត្�មួយ’ នន SEZ។187 សំលណើ  
របស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា សគម្ប់សហកម្មសិទ្ធិ ៥០ទ�់៥០ក្នុងកិច្ចគពមលគពៀងវនិិលយ្រគតរូវបានបដិលសធ 
លដាយគករុមហ៊នុនយក្សរបស់គបលទសចិនខដ�លធវាើការទ្មទ្រនូវ ៧០ លៅ ៨៥ ភា្ររយននភា្រហ៊នុន។188 
គបជាជនគបខហ�ជា ២០ ០០០នាក់ គបឈមនឹងការបាត់បង់�ំលៅដា្ឋ ន និងសង់្ដារជីវភាពរបស់ែ្ួនខដ�ជា
�ទ្ធ្�ននការអភិវឌ្ឍខដ�ោក់ព័ន្ធ។189 

ការអននុញ្្ញ តនូវ SEZ Kayaukphyu ជាគបធានបទននភាពចគមរូងចគម្ស់ជាចម្ង។ សំលណើ ្្ូវការគតរូវបាន្្ង
កាត់សភាមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ក្នុងខែធ្ូ ឆំ្្២០១៥ ខដ�ជាចបាប់មួយក្នុងចំលណាមចបាប់ចនុងលគកាយរបស់្រណបក្ស 
អភិវឌ្ឍន៍ និងសាម្រ្គីភាពកម្មករ(USDP) ខដ�នឹងលចញពីតំខណងខដ�ជាដំលណើ រការមួយខដ�ម្នភាពមិន 
គបគកតី។ លយងលៅតាមអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍មួយរបូ៖ “មិនម្នការបងាហា ញពីសំលណើ ្្ូវការមនុនលព�ការ
សលគមចចិត្របស់សភាលនាះលទ លហើយសម្ជិកសភាសថាិតលគកាមការសំខដងនូវការលបាះលឆ្្តល�ើខដនសីម្ 
ននតំបន់ខតប៉ានុលណាណ ះជាជាងការសលគមចល�ើការ្្�់ការយ�់គពមល�ើសំលណើ រ្្ូវការ។” ពួកល្របានបញ្្ជ ក់ 
ថា៖ ‘សម្ជិកសភាភា្រលគចើនសូម្ីខតតំណាងលយធាម្នការគបឆំ្ងនឹង្ំររខូដ�បានលស្ើលឡើងលដាយ 
ចិន។’190 មិនោក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា លនះ សំលណើ រ្្ូវការគតរូវបានអននុញ្្ញ តលដាយ្រណៈកម្្ម ធិការវយតនម្ 
�ទ្ធកម្ម និង្្�់ការអននុញ្្ញ ត SEZ បន្ាប់ពីការលបាះលឆ្្ត។ CITIC Group  ខដ�ជាសម្័ន្ធមួយននគករុម 
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ហ៊នុនចិនចំនួនគបំា និងគករុមហ៊នុននៃមួយគតរូវបានអននុញ្្ញ តក្នុងការម្នភា្រហ៊នុនចំនួន ៨៥% លៅក្នុងតំបន់ខដ� 
មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ម្នភា្រហ៊នុនលៅលសសស�់។191 ការអភិវឌ្ឍតំបន់តគមរូវឲ្យម្នការវនិិលយ្របឋមចំនួន ១៤ ោន់ 
ោនដនុោ្រ និងម្នតនម្សរនុបចំនួន ៨៩,២ ោន់ោនដនុោ្រក្នុងរយៈលព�ជាង៣៥ឆំ្្។192 ធនាគារចិន 
កំពនុង្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នតាមរយៈកម្ចីពិដាន (mezzanine loan) ខដ�កម្មសិទ្ធិគតរូវបានល្្រលៅអ្កឲ្យគបាក់ែ្ចី 
គបសិនជាការបង់ការគបាក់មិនបំលពញតាមការកំណត់។ លដាយលធវាើការ្្�់មតិលយប�់ល�ើរចនាសម្័ន្ធ 
ហិរញ្ញប្ទ្នពិដាន ទីគបឹកសាមួយរបូរបស់រដា្ឋ ភិបា�បានបញ្្ជ ក់ថា៖ ‘ចំននុចសំខាន់្ឺរគតង់ថាអ្ក្្�់កម្ចីគតរូវ
យកភា្រហ៊នុនលដាយសារម្្ច ស់លដើមល្្រទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្កែ្ចីខដ�គតរូវបង់នូវភា្រហ៊នុនគបសិនជា 
មិនអាចបង់ការគបាក់។’ លដាយការែឹងសមបារពួកល្របានបខនថាមថា៖ ’លនះលធវាើឲ្យបាត់បង់នូវការគ្រប់គ្រង 
ល�ើតំបន់មួយននតំបន់យនុទ្ធសាសសបំ្ ន្ុតក្នុងគបលទស។’193

SEZ Dawei

Dawei ្ឺរម្នសារៈសំខាន់យនុទ្ធសាសស្
សគម្ប់គបលទសនៃដូច Kyaukphyu 
ចំលោះគបលទសចិន្ងខដរ។ ម្ន 
សង្ងា្គ មដលណ្ើ មខដនដីលនះចាប់តំាងពី
សតវត្សរទី៍១០ មកលម៉ា្ះ មួយខ្្កលដាយ 
សារ�ទ្ធភាពោណិជ្ជកម្មលៅមហា 
សមនុគទឥណា្ឌ ខដ�កាត់បនថាយលព�
លវោលធវាើដំលណើ ររវងឥណា្ឌ  និងចិន 
លហើយលជៀសវងនូវលចារសមនុគទនន 
ម្៉ា ឡាកា។ Dawei, Martaban, Mergui, 
និង Moulmein ្ឺរធ្ាប់ជាតំបន់យនុទ្ធសា 
សសល្ៅតាមល្្រសមនុគទទិសនិរតី 
សគម្ប់ចគកភពភូម្ និងអយនុធយោ និង 
លគកាយមកអង់ល្រ្ស។194 

កិច្ចគពមលគពៀងលទវាភា្ីរក្នុងការអភិវឌ្ឍកំពង់ខ្ទឹកលគរៅ និងតំណភា្ជ ប់្្ូវលៅក្នុង Dawei គតរូវបានចនុះហតថាល�ខា 
រវងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងគបលទសនៃក្នុងឆំ្្២០០៨ លៅក្នុងកិច្ចគបជនុំពិលសសមួយននរដ្ឋមង្ន្ីការបរលទស 
អាស៊ានខដ�គតរូវបានលកាះគបជនុំលដើម្ីលធវាើការពិភាកសាជំនួយបន្ាន់ចំលោះអ្ករស់រានពីព្យនុះសនុីក្ូន Nargis។ 
MoU ទីពីរគតរូវបានចនុះហតថាល�ខាបីសប្ាហ៍បន្ាប់មកជាមួយនឹងគករុមហ៊នុនអភិវឌ្ឍន៍អនុីតា�ីនៃ (ITD)PLC ខដ� 
ជាគករុមហ៊នុនសាងសង់ធំបំ ន្ុតរបស់គបលទសនៃខដ�លធវាើការពគងីកវសិា�ភាព្រលគម្ងលដើម្ីរមួបញ្ចូ �លៅក្នុង 
SEZ នូវឧស្សហកម្មធនុនធ្ងន់ មធ្យម និងធនុនសសា�។ មីយ៉ា ន់ម្៉ា បានអននុម័តយ�់គពមល�ើ  SEZ លនះលៅនៃ្ងទី២ 
ខែវចិ្ិកាឆំ្្ ២០០៨។ គករុមហ៊នុនអភិវឌ្ឍន៍ Dawei អិ�ធីឌីគតរូវបានបលង្កើតលឡើងខដ�ជាសហកម្មសិទ្ធិរវង ITD 
និង ម្៉ា ក់មីយ៉ា ន់ម្៉ា  (Max Myanmar) ខដ�ជាគករុមហ៊នុនយក្សដ៏ធំបំ ន្ុតមួយរបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។ ដីធ្ីគតរូវ
បានរបឹអូសពីអ្ករស់លៅក្នុងមូ�ដា្ឋ ន លហើយគតរូវបានសម្អ ត និងម្នការអភិវឌ្ឍនូវលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធមូ�ដា្ឋ ន 
សគម្ប់តំបន់លនះលដាយគករុមហ៊នុន។ ម្៉ា ក់មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា បានគបកាសលដាយអាៃ៌កំបំាងថាែ្ួនបានដកលចញពី្រលគម្ង 
លនះក្នុងខែកក្កដាឆំ្្២០១២។ អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍មួយរបូអះអាងថាលនះលដាយសារខតការវនិិលយ្រលដាយ 
លមបញ្្ជ ការជាន់ែ្ស់លៅក្នុងតំបន់លនះគតរូវបាន្ិរត្ូររថាមិនម្ន្�ចំលណញដ�់ពួកល្រ។ ITD គតរូវ 
បានល្រទនុកលចា�លដើម្ីខសវាងរកនដ្ូរវនិិលយ្រៃ្មី លហើយការសាងសង់គតរូវបានផ្អ ក។195 រដា្ឋ ភិបា�ទំ្ង 
សងខាងបានលដើរតួនាទីចម្ងលដាយលធវាើការចនុះហតថាល�ខាល�ើMoU ទីបីលៅក្នុងឆំ្្២០១២ លហើយបានបលង្កើត 
យន្ការលគា�បំណងពិលសសមួយ (SPV) ខដ�ជាគករុមហ៊នុនអភិវឌ្ឍន៍ SEZ Dawei (DSEZDC) 
អិ�ធីឌីក្នុងឆំ្្២០១៣។
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របូភាពទី១៨៖ 
រចនាសម្័ន្ធវនិិលយ្រ DSEZ  
(គកសួងលសដ្ឋកិច្ចនៃ)

ITDបានចនុះហតថាល�ខាល�ើកិច្ចគពមលគពៀងបញ្ច ប់មួយជាមួយនឹង្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រង SEZ Dawei និង 
SPV  គតរូវបានបលង្កើតៃ្មី (DSEZMC) ក្នុងខែវចិ្ិកាឆំ្្ ២០១៣ លដាយលធវាើការល្្រសម្ទ្នក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ 
លសដ្ឋកិច្ចដ�់ DSEZDC។ នៃ្ចំណាយខដ�លកើតម្នគតរូវបានបា៉ា ន់គបម្ណគបខហ�ជា ៦ ោន់ោនបាត 
(គបខហ�ជា ១៧០ោនដនុោ្រអាលមរកិ) ខដ�លនះ ITD ទទួ�បានសំណងលដាយន្្ដីទំហំ ៨,៥ ្ីរឡូខម៉ាគត 
កាលរ ៉ាលៅក្នុងតំបន់លដាយសារគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ែវាះខាតលដើមទនុនហិរញ្ញវតថានុ។ ទំនាក់ទំនងរវងអ្កអភិវឌ្ឍន៍ 
SEZ និង ITD ្ឺរម្នភាពមិនចបាស់ោស់ ប៉ានុខន្ ITD ទំនងដូចជាគករុមហ៊នុនបនុគតសម្័ន្ធទទួ�ែនុសគតរូវចំលោះ 
ការទ្ក់ទ្ញវនិិលយ្រលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច។តួនាទីរបស់ ITD គបខហ�ជាគតរូវបានបងាហា ញតាម SPV ២ ក្នុង 
តារាងរចនាសម្័ន្ធវនិិលយ្រដូចខាងលគកាមលដាយអ្កអភិវឌ្ឍន៍ (DSEZDC) ្ឺរជា SPV១។ យ៉ាងណាមិញ 
ITD និងនដ្ូររបស់ល្របន្ជាអ្កលធវាើការសាងសង់ននតំបន់លសដ្ឋកិច្ចក្នុងនាមជាម្្ច ស់ភា្រហ៊នុនចំនួន២៥ភា្ររយក្នុង 
គ្រប់គករុមហ៊នុនទំ្ងគបំាបីខដ�ទទួ�បានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងកំពង់ខ្ ្្ូវ លរាងចគកអ្រ្គិសនី ទឹក និងសួន 
ឧសសាហកម្ម។ 196 សម្ទ្នដនទលទៀតគតរូវបានចនុះហតថាល�ខាក្នុងខែមីនាឆំ្្២០១៦ រវង ITD Shell និង LNG 
Plus លដើម្ីអភិវឌ្ឍ្្ូវបណ្ាញបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិ (LNG)។ ITD ក៏បានបលង្កើត្ងខដរនូវគករុមហ៊នុនសហកម្ម 
សិទ្ធិទីពីរជាមួយនឹងគករុមហ៊នុនសាធារណៈសួនឧសសាហកម្មរ ៉ាហូសាណាអិ�ធីឌីខដ�ម្នទីតំាងលៅគបលទស 
នៃ  ក្នុងខែលមសា ឆំ្្២០១៥ ខដ�គតរូវបានលៅថាជាគករុមហ៊នុនអ�នគទព្យឧសសាហកម្ម MyanDawei 
អិ�ធីឌី មនុនលនះបន្ិចខដ� ’ITD និងនដ្ូរ’ បានចនុះហតថាល�ខាល�ើកិច្ចគពមលគពៀងអភិវឌ្ឍន៍សម្ទ្នដំបូងខដ� 
បានខកខគបសគម្ប់្រលគម្ងក្នុងខែសីហា ឆំ្្២០១៥។  ITD និងរ ៉ាហូសាណាបានបណ្ាក់ទនុកចំនួន ១,៧ ោន់ 
ោនដនុោ្រ ខដ�ជប៉ានុនបានចូ�ភា្រហ៊នុនក្នុង DSEZDC SPV ក្នុងខែធ្ូ ឆំ្្២០១៥។ បន្ាប់មកភា្រហ៊នុនគតរូវ 
បានខបងខចកជាបីរវង JBIC របស់ជប៉ានុន FERD របស់មីយ៉ា ន់ម្៉ា  និង NEDA របស់គបលទសនៃ។197 

”ការចាប់ល្្ើម” SEZ Dawei

បន្ាប់ពីការកាន់កាប់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋគបហារលយធាក្នុងឆំ្្ ២០១៤មក សកម្មភាពដំបូងរបស់របបលយធា
នៃ្ឺរលធវាើការជគមរុញការអភិវឌ្ឍ SEZ Dawei និង SEZs ដនទលទៀតតាមបន្ាត់គពំខដនលដើម្ីជគមរុញលសដ្ឋកិច្ច 
របស់ែ្ួន។ រដា្ឋ ភិបា� NLD ៃ្មីរបស់មីយ៉ា ន់ម្៉ា បានបញ្្ជ ក់ពីការលប្ជាញា ចិត្របស់ែ្ួនចំលោះ SEZs លៅក្នុងខែ 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ38

វចិ្ិកាឆំ្្ ២០១៦ បន្ាប់ពីការគតរួតពិនិត្យមួយខដ�បានលធវាើលឡើងបន្ាប់ពីការចូ�កាន់តំខណងក្នុងខែមីនា ឆំ្្ 
២០១៦។ ទីគបឹកសា Roland Berger លព�មនុនលនះបានអភិវឌ្ឍខ្នការលមៃ្មីមួយសគម្ប់ SEZ Dawei ជាមួយ 
នឹងការគំាគទរបស់ទីភ្ាក់ងារជាតិលដើម្ិកិច្ចសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍរបស់គបលទសនៃ  
(NEDA) និងសាថា ប័នខដ�ោក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដា្ឋ ភិបា�ជប៉ានុនបីបួន។198  លយងលៅតាមខ្នការៃ្មីតំបន់លនះនឹង 
គតរូវបានអភិវឌ្ឍជាពីរដំណាក់កា�។ ដំណាក់កា�បឋម (២០១៥-២០២៥) នឹងលផ្្តល�ើឧស្សហកម្មខដ�កមំ្្ង 
ព�កម្មលគចើនលដាយរមួម្នការខកនច្អាហារសមនុគទ កាត់លដរ ្�ិត្�អាហារខកនច្ ្�ិត្�លរៅសូ៊  
លគ្រឿងសងាហា រមឹ និងសម្្ភ រៈសំណង់គពមទំ្ងបំពង់ឧស្ម័ន។ ដំណាក់កា�លនះម្នទំហំ ២៧្ីរឡូខម៉ាគតកាលរ ៉ា 
ប៉ានុខន្ ៣៥្ីរឡូខម៉ាគតកាលរ ៉ានឹងគតរូវបានសម្អ តរមួបញ្ចូ �ដីរបស់ ITD ្ងខដរ។ ដំណាក់កា�ទីពីរ 
(២០២៥-២០៤៥) នឹងពគងីក SEZ រហូតដ�់ ១៩៦,៥ ្ីរឡូខម៉ាគតកាលរ ៉ាលដាយរមួម្នទំ្ង ឧសសាហកម្ម 
ធនុនធ្ងន់ដូចជាលរាងចគកចគម្ញ់លគបង លរាងចគកផ្្ស្ិក ខដក ជី និងការតលម្ើងលគ្រឿងចគក។199 ខដនសីម្ 
SEZ ដំបូង្ឺរម្នទំហំ ២៥០ ្ីរឡូខម៉ាគតកាលរ ៉ា មិនដឹងថាម្នអវាីលកើតលឡើងចំលោះដីខដ�មិនបានរមូបញ្ចូ �ក្នុង 
ខ្នការលមខដ�បានខកខគប។ លគា�បំណងខដ�បានបញ្្ជ ក់ននដំណាក់កា�បឋម្ឺរ ’ចាប់ល្្ើម’ ្រលគម្ង 
និង ’បលង្កើតវឌ្ឍនភាពននជំហានលពញល�ញ’ ខដ�ខ្នការពិស្ារពី្រលគម្ងលនះមិនគតរូវបានបលញ្ច ញជា 
សាធារណៈលនាះលទ។ វហាក់បីដូចជាឧសសាហកម្មលគបើគបាស់កមំ្្ងព�កម្មលគចើនគតរូវបានចាត់ជា 
អាទិភាពលដើម្ីបលង្កើតការងារ បលង្កើត្ន្ៈ�អជាមួយគបជាជនមូ�ដា្ឋ ន និងបលង្កើតភាពលជា្រជ័យដំបូង 
លដាយពនយោរការអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្មធនុនធ្ងន់រហូតដ�់ដំណាក់កា�ទីពីរខដ�បញ្ហា លនះគបឈមនឹងការ 
គបឆំ្ងពីសាធារណៈខំ្ាងក្ា។200 អ្កតំណាង NGO ខដ�បាន្្�់បទសម្្ភ សន៍បានល�ើកលឡើងថា៖
’ដំណាក់កា�អននុវត្ដំបូង្ឺរគគាន់ខតល�ង�្ិចដាក់គបជាជនប៉ានុលណាណ ះ លហើយម្នមននុស្សមួយចំនួនតួច 
ប៉ានុលណាណ ះនឹងទទួ�យក។’201 

ហិរញ្ញប្ទ្ន SEZ

តាមខ្នការលដើម ការអភិវឌ្ឍតំបន់លសដ្ឋកិច្ចលនះគតរូវបា៉ា ន់គបម្ណថានឹងគតរូវចំណាយអស់ ៥០ ោន់ោន 
ដនុោ្រអាលមរកិ ខដ�៨,៥ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិសគម្ប់ដំណាក់កា�ដំបូង។202 ការចំណាយសគម្ប់ 
ដំណាក់កា�ដំបូងននខ្នការខដ�បានខកខគបគតរូវបានបា៉ា ន់គបម្ណថាគបខហ�ជា ១,៧ ោន់ោនដនុោ្រ 
អាលមរកិ ជាមួយនឹងហិរញ្ញប្ទ្នបខនថាមចំលោះដំណាក់កា�បខនថាមនឹងគតរូវបានធានាលៅកា�បរលិច្ទ បន្ាប់ 
មកលទៀត។203 មិនម្នភាពចបាស់ោស់លនាះលទខដ�អ្កណាជាអ្ក្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នចំលោះតំបន់លនះ លទ្ះបី 
ជា ITD ហាក់បីដូចជាទទួ�ែនុសគតរូវចំលោះការទ្ក់ទ្ញអ្កវនិិលយ្រ លហើយគបលទសនៃបានឈានលជើងចូ� 
ជាអ្ក្្�់កម្ចីចនុងលគកាយក្នុងឆំ្្២០១២លដាយលធវាើការលប្ជាញា ក្នុងការ្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នដ�់ការសាងសង់គបសិន 
ជាមិនម្នហិរញ្ញវតថានុពីខាងលគរៅ។204 លនះអាចពន្យ�់ពីរចនាសម្័ន្ធស្មនុគ្រសា្ម ញសគម្ប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចលនះ (សូម 
ពិនិត្យលមើ�របូភាពល�ែ xx រចនាសម្័ន្ធវនិិលយ្រDDZEZ /១៨ )។ បន្ាប់ពីម្នសម្្ធពីសាធារណៈជន 
លគកាយមកការយិ�័យនាយករដ្ឋមង្ន្ីនៃបានលធវាើការអះអាងថារដា្ឋ ភិបា�នៃមិន្ួររលធវាើការ វនិិលយ្រ 
លដាយផ្្�់ក្នុង្រលគម្ងលនះលនាះលទ ប៉ានុខន្ថាសហគគាសរដ្ឋរបស់នៃ ឬគករុមហ៊នុនឯកជនរបស់នៃ ្ួររខត 
វនិិលយ្រ។205 បន្ាប់មកក្នុងឆំ្្២០១២ ម្នរបាយការណ៍បញ្្ជ ក់ថាសាថា ប័នហិរញ្ញប្ទ្នអន្រជាតិ ខដ� 
មិនបានបញ្្ជ ក់លឈា្ម ះរមួម្នទីភ្ាក់ងារពីគបលទសជប៉ានុនម្នចំណាប់ អារម្មណ៍ក្នុងការ្្�់ហិរញ្ញប្ទ្ន 
ដ�់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចលនះ លហើយ JBIC បានចូ�ែ្ូនក្នុង DSEZDC SPV ក្នុងខែធ្ូ ឆំ្្២០១៥ លដាយបងាហា ញ 
ពីការដាក់ចូ�នូវមូ�និធិសាធារណៈរបស់ជប៉ានុន។ 206

ហិរញ្ញវតថានុឯកជនគតរូវបានវនិិលយ្រក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច្ងខដរ។ ធនាគារោណិជ្ជកម្មលសៀម (SCB) របស់គបលទស 
នៃបានលដើរតួយ៉ាងសំខាន់មួយតាមរយៈការគំាគទសគម្ប់ ITD។ ែណៈលព�ខដ� ITD បានវនិិលយ្រជាលគចើន 
នូវមូ�និធិរបស់ែ្ួន គករុមហ៊នុនលនះក៏ទទួ�បានការគំាគទហិរញ្ញវតថានុពីធនាគារនៃមួយចំនួន្ងខដររមួម្ន 
ធនាគារកសិករធនាគារបាងកក និងធនាគារគករុងនៃបខនថាមពីល�ើ SCB។207 គករុមហ៊នុនចបាប់មួយរបស់គបលទស
នៃបានអះអាងលៅល�ើល្រហទំព័ររបស់ែ្ួនថាបាន្្�់ដំបូនា្ម នដ�់ SCB ល�ើការលរៀបចំរចនាសម្័ន្ធ ៨,៦ 
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ោន់ោនដនុោ្រដ�់ ITD ក្នុងការ្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នដ�់ SEZ លហើយក្នុង ឆំ្្២០១៥។ SCB បានគប 
កាសពីលគា�បំណងរបស់ែ្ួនក្នុងការក្ាយជា ’អ្កលរៀប ចំដឹកមនុែចំលោះ្រលគម្ងយក្ស’ លដាយ្្�់ 
ដំបូនា្ម នដ�់ ITD និង្្�់ដ�់ពួកល្រនូវកម្ចី និងហិរញ្ញវតថានុលដើម្ីជាស្ាន។208 ធនាគារនៃម្នយន្ការ 
វយតនម្្�ប៉ាះោ�់សង្គម និងបរសិាថា ន លហើយ SEZ Dawei មិនខមនជា្រលគម្ងទីមួយខដ�ម្នបញ្ហា  
ចគមរូងចគម្សលនាះលទខដ�ពួកល្របាន្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នលៅក្នុងតំបន់។ លគរៅពីទំនប់សាយ៉ាបូរ ី
ក្នុងគបលទសឡាវ SCB ក៏បាន្្�់ហិរញ្ញប្ទ្ន្ងខដរដ�់ចំការអំលៅ និងលរាងចគកក្នុងគបលទសកម្នុជា 
ខដ�ោក់ព័ន្ធនឹងការរបឹអូសដីធ្ី និងការជលម្ៀសលដាយបងខេំ។209

SCBគតរូវបានរាយការណ៍ថាលផ្្តសំខាន់ល�ើលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធោក់ព័ន្ធដូចជាទឹក និងលភ្ើងគពមទំ្ងអច�ន 
គទព្យឧសសាហកម្មលដាយទនុកកំពង់ខ្ចំនួនបី និង្្ូវតភា្ជ ប់លៅភា្ីរដនទ។ សម្័ន្ធគករុមហ៊នុនចិនមួយរមួម្ន 
King Trillion និង China Railway Engineering Corporation បានបងាហា ញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើ្រលគម្ងទំ្ង 
លនះខដ�តគមរូវឲ្យម្នការវនិិលយ្រទនុនចំនួន៨០០ ោនដនុោ្រអាលមរកិ លហើយគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា គតរូវបានលស្ើ
ឲ្យលធវាើការចំណាយចំលោះការអភិវឌ្ឍន៍លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធលនះ លដាយសារខតធនាគារឯកជនទំនងជាមិនគំាគទ
លនាះលទលដាយសារខតម្ន្�ចំលណញទ្ប។210 ‘្្ូវចូ�’ ខដ�មិនបានចាក់លរៅសូ៊គតរូវបានបញ្ច ប់ក្នុងឆំ្្ 
២០១២ លហើយនឹងគតរូវបានអភិវឌ្ឍបខនថាមលទៀតលៅជា្្ូវ ’តភា្ជ ប់’ ហាយលវខដ�ម្នចលន្ាះពី ៤ លៅ៨ចលន្ាះ 
ពី DSEZ លៅគពំខដននៃ។ ្�ប៉ាះោ�់ជាអវជិ្ជម្នល�ើបរសិាថា ន និងសង្គមគតរូវបានចងគកងជាឯកសារជា�ទ្ធ
្�ននការលធវាើ្្ូវចូ� និង្្ូវតភា្ជ ប់ខដ�បានលគគាងរមួម្នការរបឹអូសដីធ្ី និងការ្រគម្មកំខហងដ�់ចំនួន 
សតវាខ្ាលគចើនបំ ន្ុតខដ�លៅស�់លៅក្នុងតំបន់មហាទលន្លម្រង្គ។211 ទំ្ងរដា្ឋ ភិបា�ននគបលទសនៃ និង 
មីយ៉ា ន់ម្៉ា ហាក់បីដូចជាមិនម្ន្ន្ៈក្នុងការចំណាយល�ើការសាងសង់្្ូវខដ�ហាក់បីដូចជាលធវាើឲ្យបងាអ ក់ 
ដំលណើ រដ�់្រលគម្ងនាលព�សរ លសរការសសាវគជាវលនះ។ កម្ចីមួយគតរូវបាន្្�់ជូនលដាយទីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ 
កិច្ចសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋកិច្ចគបលទសជិតខាង (NEDA) របស់គបលទសនៃ ប៉ានុខន្មិនទ្ន់បានទទួ�លដាយ 
គបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា លៅលឡើយ។ 212 ទស្សនៈក្នុងចំលណាមអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ ្ឺរថាមីយ៉ា ន់ម្៉ា រពឹំងក្នុងការ 
ចំណាយល�ើលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធសគម្ប់ SEZ ខដ�តាមរយៈលនះគបលទសនៃនឹងទទួ�បាន្�គបលយជន៍ 
លគចើនបំ ន្ុត។ លយងលៅតាមទីគបឹកសាលសដ្ឋកិច្ចមួយរបូរបស់រដា្ឋ ភិបា�មីយ៉ា ន់ម្៉ា ៖ ‘ពីអវាីខដ�ែញានុំបានល�ើញពី 
រចនាសម្័ន្ធននកខន្ងទំ្ងពីរ [SEZs Kyaukphyu និង Dawei] ្រលគម្ងទំ្ងលនះជាកិច្ចគពមលគពៀងខដ�មិន 
�អសគម្ប់គបលទសភូម្ [មីយ៉ា ន់ម្៉ា ]។ ពិលសសលនះជាករណីខដ�ោក់ព័ន្ធនឹងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធភា្ជ ប់ខដ� 
រដា្ឋ ភិបា�ភូម្ [មីយ៉ា ន់ម្៉ា ]គតរូវបានជាប់អន្ាក់។213 

ទីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់នៃ

ែណៈលព�ខដ�លោកថាក់សនុីន សនុីណាវ៉ាគតាបានជំរនុញទស្សនៈនូវSEZ Dawei លៅក្នុងដំណាក់កា�ដំបូង 
ទីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់គបលទសនៃ ការយិ�័យននគករុមគបឹកសាជាតិលដើម្ីការអភិវឌ្ឍលសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
(NESDB) និងទីភ្ាក់ងារជាតិលដើម្ីកិច្ចសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋកិច្ចជាមួយគបលទសជិតខាង (NEDA) បានលដើរតួ
នាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការជំរនុញ្ំរនិតលនះលឆ្្ះលៅខាងមនុែ។ NESDB (ខដ�គតរូវបានលៅថាជា 
”អ្កជំនាញបលច្ចកលទស” លដាយ CSO មួយក្នុងគបលទសនៃ)214 ្ឺរជាខមកធាងខ្នការលសដ្ឋកិច្ចយនុទ្ធសាសសន្នរាជរដា្ឋ  
ភិបា�នៃ លហើយជាអ្ក្្សពវា្សាយចម្ងមួយនន SEZ Dawei។ 215 NEDA ្ឺរជាទីភ្ាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍន៍អន្រ
ជាតិរបស់គបលទសនៃខដ�ម្នអាណត្ិក្នុងការគំាគទកិច្ចសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងគបលទសជិត 
ខាងខដ�ម្នមូ�និធិគបខហ�ជា ៨,៧ ោន់ោននៃបាត(គបម្ណជា២៤២ ោនដនុោ្រអាលមរកិ) លដើម្ី
គំាគទដ�់្រលគម្ងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធក្នុងគបលទសកម្នុជា មីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឡាវ និងលវៀតណាម។ NEDA បានបញ្្ជ ក់ 
លៅក្នុងល្រហទំព័របស់ែ្ួនថា SEZ Dawei ្ឺរជាអាទិភាពសាថា ប័នទីពីររបស់ែ្ួនបន្ាប់ពីលធវាើការជំរនុញទឹកចិត្ 
ដ�់វស័ិយឯកជននៃក្នុងការលដើរតួនាទីសំខាន់ខដ�ម្នការលកើនលឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍលៅក្នុងតំបន់។ 216 លទ្ះបី 
ជា ADB ម្នភាពស្ាក់លស្ើរក្នុងការ្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នដ�់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធគទគទង់ក៏លដាយ ក៏កិច្ច 
គពមលគពៀងភាពជានដ្ូរមួយគតរូវបានចនុះហតថាល�ខាជាមួយនឹង NEDA ក្នុងឆំ្្២០១៥ លដើម្ីគំាគទ្រលគម្ងលហដា្ឋ  
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របូភាពទី១៩៖ Dawei៖ លវៀងគចក Malacca (គកសួងហិរញ្ញវតថានុ)

របូភាពទី២០៖កខន្ងខដ� DSEZ ជួបជាមួយនឹង៖ 0KM លៅល�ើគចកលសដ្ឋកិច្ចភា្រខាងត្ូង (Charlie Thame)

រចនាសម្័ន្ធមួយចំនួនក្នុងគបលទសជិតខាង 
របស់គបលទសនៃរមួម្ន SEZs និងសហ 
ហិរញ្ញប្ទ្នល�ើ្រលគម្ងល្្សងៗ។217 លយង 
លៅតាម CSO ក្នុងគបលទសនៃមួយ ទីភ្ាក់ 
ងាររដា្ឋ ភិបា�នៃល្្សងលទៀតដូចជាគកសួង 
ការបរលទស ោណិជ្ជកម្ម ដឹកជញ្ជូ ន និង 
ហិរញ្ញវតថានុបាន និងកំពនុងគំាគទនូវ្រលគម្ងលនះ 
លហើយគករុមហ៊នុនលគបង និងឧស្ម័នរបស់រដ្ឋនៃ 
PTT Group បានគបកាសពីចំណាប់អារម្មណ៍ 
ប៉ានុខន្រងចំានូវការអភិវឌ្ឍលហដា្ឋ រចនា 
សម្័ន្ធ។218 

ការជំរនុញទឹកចិត្ចំលោះគបលទសនៃ ជប៉ានុន និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា

ការជំរនុញទឹកចិត្្រន្ឹះចំលោះគបលទសនៃរមួម្នការ្្�់នូវធនុរកិច្ចជាមួយនឹង�ទ្ធភាពលៅកាន់មហាសមនុគទ 
ឥណា្ឌ  និងការប្ូរទីតំាងននឧសសាហកម្មធនុនធ្ងន់ និងបំពនុ�បរសិាថា នពីល្្រសមនុគទខាងលកើតរបស់ែ្ួន។ អតីត 
នាយករដ្ឋមង្ន្ីនៃ លោក Abhisit Vejjajiva  គតរូវបានដកសសង់សំដីដ៏�្ីរន្ឺលដាយលោកបានល�ើកលឡើងថា៖ 
’ឧសសាហកម្មមួយចំនួនមិនសាកសមក្នុងការម្នវត្ម្នលៅក្នុងគបលទសនៃលនាះលទ ដូចលនះលហើយបានជា 
ពួកល្រសលគមចចិត្ក្នុងការបលង្កើត[SEZ] លៅកខន្ងលនាះ។’219 យ៉ាងណាមិញនលយបាយភូមិសាសស ្និងការ 
សគមបសគមរួ�ននោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិគបខហ�ជាកត្ាចម្ងជំរនុញការគំាគទ DSEZ។ លសច្ មង្ន្ី និងវសិវាករ 
បានពយោយមខសវាងរកមលធយោបាយក្នុងការបំខបកឧបទវាីបអាសនុីអាល្រ្យ៍លដើម្ីលបើក្្ូវលៅកាន់ោណិជ្ជកម្មអស់ 
រយៈជាលគចើនសតវត្សមកលហើយ។220 លសចក្ីសង្ឹមនន SEZ ក្នុង Dawei បងាហា ញពីជលគមើសល្្សងរបស់គបលទស 
នៃចំលោះខគពកខជក Kra Ithsmus ខដ�កា�ពីលដើមគតរូវបានពិចារណាលដាយលសច្ Narai របស់គបលទសលសៀម 
ក្នុងឆំ្្១៦៧៧ ខដ�ក្ាយជាកម្មវតថារបស់្រណៈកម្មការជាតិខដ�គតរូវបានបលង្កើតលៅលព�ខដ�ថាក់សនុីន 
សនុីណាវ៉ាគតាបានក្ាយជានាយករដ្ឋមង្ន្ីគបទសនៃក្នុងឆំ្្២០០១ លហើយលព�បច្ចនុប្ន្ជាកម្មវតថានុននចំណាប់ជា 
ៃ្មីម្ងលទៀតលដាយគបលទសចិន។221 លគបងលៅពីមជ្ឈឹមបូោ៌លព�បច្ចនុប្ន្លនះគតរូវបានដឹកជញ្ជូ នតាមរយៈគបលទស 
សឹងហាបូរ ីនិងគចកម្៉ា ឡាកាលៅអ្កនំាចូ�អ្រ្គិសនីក្នុងតំបន់ដូចជានៃ ចិន និងជប៉ានុន ជាមួយនឹងទំនិញខដ�បាន 
្�ិតសគម្ប់ការនំាលចញក្នុងគបលទសចិន និងអាសនុីអាល្រ្យ៍ខដ�ម្នលគា�លៅនំាលចញលៅគបលទសឥណា្ឌ  និង 
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របូភាពទី២១៖ ចំងាយពី Dawei (MIE)

អឺរ ៉ានុបគតរូវ្្ងកាត់គចកលនះ្ងខដរ។ ្្ូវដឹកជញ្ជូ នលនះក្ាយលៅជាម្នភាពមម្ញឹក លហើយគតរូវបានចាត់ទនុកថា 
ជាកខន្ងគតរូតពិនិត្យយនុទ្ធសាសសជ្ាពិលសសលដាយចិន។ ការកាត់បនថាយលព�លវោលធវាើដំលណើ រអាចកាត់នៃ្ 
ចំណាយលរៀបចំដឹកជញ្ជូ នននទំនិញ្ងខដរ។ គចក្្ូវអន្រឧបទវាីបខដ�គតរូវលវៀងសឹងហាបូរ ីនិងគចកម្៉ា ឡាកាអាច 
ម្នការរខំានយ៉ាងខំ្ាងដ�់ខដនដីយនុទ្ធសាសស ្និងលសដ្ឋកិច្ចរបស់អាសនុីបា៉ា សនុីហវាិកទំនងជាគតរូវខបងខចកភា្រ 
ហ៊នុននលយបាយ និងលសដ្ឋកិច្ចជាចម្ងដ�់អ្កខដ�គ្រប់គ្រងគចកលនះ ដូចលនះវផ្្ស់ប្ូរនូវតនុ�្យភាពនន 
អំណាច។222 សារៈសំខាន់ជាយនុទ្ធសាសសន្ន Dawei ចំលោះ GMS គតរូវបានទទួ�សា្គ �់កា�ពីដំបូងលដាយ  
ADB និងគតរូវបានចាត់ជាគចកខាង�ិចននគចកលសដ្ឋកិច្ចខាងត្ូង ខាង�ិច និងខាងលកើត។ បខនថាមពីល�ើ 
កងវា�់ជាយនុទ្ធសាសសទំ្្ងលនះ NESDB របស់គបលទសនៃបានល�ើកលឡើងថាការបលង្កើននូវសមតថាភាពលហដា្ឋ  
រចនាសម្័ន្ធ និងការបលង្កើត ‘្្ូវកាត់លរៀបចំដឹកជញ្ជូ ន’ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ SEZ Dawei នឹងបលង្កើននូវ 
បរយិកាសវនិិលយ្រក្នុងគបលទសនៃ និងបលង្កើន GDP របស់គបលទសនៃចំនួន ១,៩ ភា្ររយ។223 

ចំលោះខ្្ករបស់ែ្ួន គបលទសជប៉ានុនបានកំណត់នូវការជំរនុញល�ើកទឹកចិត្ចំនួនបីចំលោះការចូ�រមូក្នុង្រលគម្ង 
Dawei៖ ១) លដើម្ីជួយដ�់គករុមហ៊នុនជប៉ានុនឲ្យចូ�រមួក្នុង្រលគម្ងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធក្នុងតំបន់ Dawei ២) លដើម្ី
គំាគទដ�់មូ�ដា្ឋ ន្�ិតកម្មននគករុមហ៊នុនជប៉ានុនក្នុងតំបន់តាមរយៈការ្សារភា្ជ ប់នឹងអាស៊ាន និង៣) លដើម្ីលធវាើឲ្យ
សនុីជលគរៅនូវទំនាក់ទំនងលសដ្ឋកិច្ចរវងជប៉ានុន និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។224 ជាការសន្ិដា្ឋ ន លដើម្ីគបកួតគបខជងជាមួយនឹង
គបលទសចិន្ងខដរលដើម្ីឥទ្ធិព�ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។ ចំលោះគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  ទីគបឹកសា Roland Berger 
បានអះអាងថាម្ននូវការជំរនុញទឹកចិត្ចំនួនបីចម្ងៗ៖ ១) បលង្កើតការងារ ២) ការអភិវឌ្ឍសង្គមលសដ្ឋកិច្ច 
របស់មីយ៉ា ន់ម្៉ា ភា្រខាងត្ូង និង៣) ការវ�ិគត�ប់មកវញិនូវព�ករលទសន្គបលវសន៍មីយ៉ា ន់ម្៉ា ពីគបលទស 
នៃ។225 ចំននុចទីបី្ឺរជាលគា�នលយបាយអាទិភាពមួយចំលោះ លមដឹកនំារបស់គបលទសទំ្ងពីរជាពិលសសរបប
លយធារបស់គបលទសនៃ។226 មីយ៉ា ន់ម្៉ា  នៃ និងជប៉ានុន នឹងទទួ�បាននូវភា្រហ៊នុនចំលណញពី DSEZDC SPV 
លហើយគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា នឹងទទួ�បានលដើមទនុនមួយចំនួនលដើម្ីការលដាះដូរជាមួយនឹងដីធ្ី។ លយងតាមនីតិ 
វធីិសភាមីយ៉ា ន់ម្៉ា ក្នុងឆំ្្២០១២ លគកាមកិច្ចគពមលគពៀងបឋមរដ្ឋមីយ៉ា ន់ម្៉ា នឹងទទួ�បានទឹកគបាក់គបម្ណជា 
៣០,៦៧៥ ោនដនុោ្រអាលមរកិសគម្ប់ដី ២០៤,៥ ្ីរឡូខម៉ាគតកាលរ ៉ាសគម្ប់�កខេែណ្ឌ ននសម្ទ្នខដ�ម្ន 
អគតា ១៥០ ០០០ដនុោ្រអាលមរកិក្នុងមួយ្ីរឡូខម៉ាគតកាលរ ៉ា។227 �កខេែណ្ឌ ននកិច្ចគពមលគពៀងកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះ 
មិនម្នបងាហា ញជាសាធារណៈលនាះលទ។

ការជំរនុញទឹកចិត្ចំលោះ SEZs

អ្កអភិវឌ្ឍន៍ SEZ គករុមហ៊នុនអច�ន 
គទព្យឧសសាហកម្ម MyanDawei 
(MIE) និងទីគបឹកសា Roland Berger 
្្សពវា្សាយពីទីតំាងយនុទ្ធសាសសន្ន 
Dawei ខដ�ជាដីឧសសាហកម្ម និង 
លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធខដ�គំាគទខែ្ស 
សងាវា ក់្�ិតកម្មខដ�រមួបញ្ចូ � 
និងការលរៀបចំដឹកជញ្ជូ ន ‘គបភព 
កមំ្្ងព�កម្មៃ្មី’ និងភាពសម្ូរ 
ខបបននធនធានធម្មជាតិរបស់ 
គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  ជាការជំរនុញ 
ទឹកចិត្ ្រន្ឹះចំលោះគករុមហ៊នុនលដើម្ី  
បលង្កើតគបតិបត្ិការក្នុងតំបន់ 
លនះ។ ពួកល្របានអួតពីវត្ម្ននន 
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របូភាពទី២២៖ ្្ូវខែវាងក្នុង DSEZ (Charlie Thame)

ធនធានសមនុគទខដ�មិនទ្ន់លគបើគបាស់បានដិតដ�់នគពលឈើ ធនធានកសិកម្ម និងខរ ៉ា និងការនំាចូ�ពី 
គបលទសចិន និងឥណា្ឌ  (អាចនិយយបានថាជាវតថានុធាតនុលដើមននឧសសាហកម្មកាត់លដរ) ខដ�ជាកត្ាទ្ក់ទ្ញ 
អ្កម្នបំណងវនិិលយ្រក្នុង SEZ។ ការជំរនុញទឹកចិត្បខនថាមរមួម្ន SEZ និងចបាប់វនិិលយ្រទនុនបរលទស 
រមួម្ន្�គបលយជន៍ពន្ធដារ និងអវត្ម្នននការរតឹត្ិតល�ើការបងវាិ�លដើមទនុន គពមទំ្ង�ទ្ធភាពក្នុងការ 
ជួ�ដីធ្ីសគម្ប់រយៈលព�៧៥ ឆំ្្ ការគបគពឹត្គបកបលដាយអំលណាយ្�ននទំនិញខដ�បាននំាលចញលៅកាន់ 
សហរដ្ឋអាលមរកិ និងសហភាពអឺរ ៉ានុបលគកាមគបព័ន្ធ គបព័ន្ធល�ើកខ�ងជាទូលៅលហើយ ជាចនុងលគកាយ្ឺរជំនួយគំាគទ 
ដ�់គករុមហ៊នុនក្នុងការបំលពញតគមរូវការបទប្ញ្ញត្ិក្នុងសសរុកខដ�្្�់ជូនលដាយ OOSC របស់តំបន់លនះ។228 

ការជំរនុញល�ើកទឹកចិត្ចំលោះសហ្រមន៍មូ�ដា្ឋ ន

លយងលៅតាមខ្នការលមរបស់ SEZ SEZ Dawei នឹងជំរនុញ
ការអភិវឌ្ឍសង្គមលសដ្ឋកិច្ចននមីយ៉ា ន់ម្៉ា ភា្រខាងត្ូង និង
សលគមចបាននូវសង់្ដារជីវភាពសមរម្យរបស់គបជាជនមូ�
ដា្ឋ នតាមរយៈការ្្�់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធមូ�ដា្ឋ នដូចជា្្ូវ
ៃ្�់ និងលសវសាធារណៈដូចជាការអប់រ។ំ229 ការអះអាង 
ដនទលទៀត្ឺរថា SEZ នឹងបលង្កើតការងារលដាយផ្្�់ចំនួន  
៣០០ ០០០ ការងារសគម្ប់គបជាជនមូ�ដា្ឋ នគតឹម 
ឆំ្្២០២៥ និង ៩០០ ០០០ គតឹមឆំ្្២០៤៥។230 
ការអះអាងទំ្ងលនះយ៉ាងលហាចណាស់្ឺរជា 
បញ្ហា លចាទ។ ចំលោះការចាប់ល្្ើមគបជាជន Dawei (រមួ 
ទំ្ងលក្មង និងចាស់) គតរូវបានបា៉ា ន់គបម្ណថាម្នចំនួន  
៤៩៣ ៥៧៦ នាក់លដាយលៅតាមជំលរឿនឆំ្្២០១៤។231 
គករុមពិភាកសាមួយពីអ្កភូមិខដ�បានប៉ាះោ�់លដាយការ 
សាងសង់គតរូវបានសាកសួរថាលតើ្្ូវៃ្មីម្នគបលយជន៍  
ឬអត់? អ្កចូ�រមួទំ្ង ១២ នាក់បានល្្ើយចលម្ើយអវជិ្ជម្ន 
។ លព�សួរលហតនុអវាីបានជាមិនម្នគបលយជន៍? ម្្ក់បាន 
ល្្ើយថា៖ ‘ពួកល្របានសាងសង់ល�ើដីខសសរបស់ពួកលយើង’។232 
ម្្ក់លទៀតថា៖ ’្្ូវ្ឺរសគម្ប់ឡាន ឬឡានគករុង៖ ពួកល្រមិន
កំពនុងសាងសង់សគម្ប់អ្កភូមិលនាះលទ។ ពួកល្រលគបើគបាស់
្្ូវខដ�អ្កភូមិបានលធវាើ ពួកល្របានលគបើលឡើងលែ្ចអស់ 
លហើយមិនបានជួសជនុ�លនាះលទ។’233 មតិអវជិ្ជម្នសសលដៀង
គ្ា្ងខដរគតរូវបានបងាហា ញោក់ព័ន្ធនឹងការសនយោ 
ក្នុងការ្្�់ឱកាសការងារ៖ ‘ពួកល្របាននិយយថាពួកល្រនឹងម្នឱកាសការងារលៅក្នុងតំបន់ ប៉ានុខន្គបសិន 
ជាលយើងចង់បានការងារ លយើងបានការងារខដ�ម្នសង់្ដារទ្បប៉ានុលណាណ ះ លបាសសម្អ ត ឬ ការងារលគបើនដ 
ដូចលនះលយើងនឹងមិនលធវាើការងារទំ្ងអស់លនះលនាះលទ។’234 គបាក់ឈ្ូ�មធ្យមគបចំានៃ្ងក្នុង Dawei ្ឺរែ្ស់ជាង 
គបាក់ឈ្ូ�អប្បរម្ជាតិគបខហ�ជា ៥០០០-៦០០០ MMK ក្នុងមួយឆំ្្ (៣.៧-៤.៤ ដនុោ្រអាលមរកិ)  
ចំលោះបនុរស និង៣០០០-៥០០០ MMK (២.២-.៣.៧ដនុោ្រអាលមរកិ) សគម្ប់សស្ី។ ជា�ទ្ធ្�ការងារ 
សំណង់គតរូវបានលធវាើលដាយអ្កចំណាកសសរុកក្នុងគបលទសលៅវញិ៖ ‘ម្នគបជាជនជាលគចើនខដ�បានលធវាើការ 
ក្នុង SEZ មកពីតំបន់ Ayeyarwady, តំបន់ខដ�ប៉ាះោ�់ Nargis ប៉ានុខន្មិនម្នអ្កលៅទីលនះលនាះលទ។ ពីភា្រ 
ខាងល�ើននភូម្ ពួកល្រម្នគបាក់ឈ្ូ�ទ្បគតឹមខត ២០០០ MMK[១,៥ ដនុោ្រអាលមរកិ] ប៉ានុលណាណ ះ’ក្នុងមួយ 
នៃ្ង ដូចលនះពួកល្របានផ្្ស់ប្ូរមកទីលនះ។ ចំខណកពួកលយើងគបជាជនមូ�ដា្ឋ នមិនអាចទទួ�បាន 
ការងារលៅទីតំាងលយើងមិនអាចលធវាើការលដាយទទួ�គបាក់ ៣០០០-៤០០០ MMK លនាះលទ។235 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ 43

របូភាពទី២៣៖ លមើ�លៅខាងត្ួងល�ើ DSEZ៖ ទីតំាងខដ�បានលស្ើសគម្ប់ឧសសាហកម្មធនុនធ្ងន់ (Charlie Thame)

ដីធ្ី និងជីវភាព

Dawei ម្នលអកូឡូសនុីសម្ូរខបបខដ�ម្នជីវភាពខ្អកល�ើដីធ្ីខដ�ម្ននិរន្រភាពរមួម្នការលនសាទ និង 
កសិកម្មដ�់មននុស្សរាប់រយនាក់ លបើមិនខមនរាប់ោន់លទលនាះ លហើយអស់រយៈលព�ជាលគចើនឆំ្្មកលហើយ។ 
លៅតំបន់ Cha Khan ជាឧទ្ហរណ៍ ភូមិលនសាទមួយជិត KM-0 ខដ�ជាកខន្ងខដ�គចកលសដ្ឋកិច្ចខាងត្ូង 
របស់ ADB ជួបគ្ានឹងមហាសមនុគទឥណា្ឌ  (សូមពិនិត្យរបូភាពល�ែ23) ខដ�គតរូវបានបលង្កើតលឡើងជាងមួយរយ
ឆំ្្មកលហើយលនាះ លព�បច្ចនុប្ន្លនះម្នអ្កភូមិនចំនួនគបខហ�ជា ៣០ គ្ររួសារ និងម្នម្្ច ស់ទូកលនសាទ 
ចំនួនបី លហើយគបជាជនមូ�ដា្ឋ នរកគបាក់ចំណូ�បានពី៥០០០-១០០០០MMK (៣,៧-៧,៤ ដនុោ្រអាលមរកិ) 
ក្នុងមួយនៃ្ងពីការងារលនសាទរយៈលព�ពីរបីលម្៉ា ងប៉ានុលណាណ ះក្នុងមួយនៃ្ង។ អ្កភូមិដនទលទៀតខដ�រមួចំខណកក្នុង 
ការងារកសិកម្មខ្ាតតូច និងការចិញ្ច ឹងសតវាល�ើដី។236 សស្ីមួយរបូខដ�គតរូវបានប៉ាះោ�់លដាយការសាងសង់
្្ូវចំលោះ្រលគម្ងបានបញ្្ជ ក់ពីសារៈសំខាន់ននដីធ្ីចំលោះគបជាជនមូ�ដា្ឋ ន៖ ’លយើងខៃរកសាដីធ្ីរបស់លយើង។ 
បាន្រនុណបនុណ្យដីខដ�លយើងអាចរស់លៅបាន។ លយើងមិនចង់បានសំណងលនាះលទ។ សំណងមិនសថាិតលសថារ 
រហូតលនាះលទ។ លយើងមិនអាចទនុកជាលករដំខណ�ខចកដ�់កូនលៅបានលនាះលទ។ លបើសិនជាលយើងម្នដីខចក 
លយើងមិនម្នអវាីគតរូវែវា�់ចំលោះកូនលៅជំនាន់លគកាយលនាះលទ។237 កសិករមួយរបូខដ�គតរូវបានជលម្ៀស 
ពីដីខដ�គតរូវបានលធវាើ�ទ្ធកម្មសគម្ប់ SEZ Thilawa ពន្យ�់សសលដៀងគ្ាលនះថា៖ ’ដីកសិកម្មម្នសារៈសំខាន់ 
លដាយមិនគគាន់ខតសគម្ប់ពួកលយើងក្នុងការម្នចំណីអាហារបរលិភា្រលនាះលទ ប៉ានុខន្លដើម្ីខចកជួនកូនលៅជំនាន់    
លគកាយ្ងខដរ។’ ម្្ក់ល្្សងលទៀតបានបខនថាមថា៖ ’ែញានុំបារម្ភពីអនា្រតរបស់កូនលៅែញានុំពីលគោះដីលនះជាដីរបស់ជីតា 
និងយយទួត របស់លយើង’ ខដ�បានខចកជូនលយើងពីជំនាន់មួយលៅជំនាន់មួយ លហើយែញានុំមិនអាចខចកបន្ឲ្យ 
ពួកល្រលនាះ លទ។238 គបជាជនមូ�ដា្ឋ នពឹងខ្អកល�ើទឹកពីធម្មជាតិលដើម្ីជាការ្្គត់្្គង់ជីវភាពរស់លៅរបស់ 
ពួកគាត់គពមទំ្ងលដើម្ីបរលិភា្រ លហើយពួកគាត់ម្នការបារម្ភជាពិលសសពីកងវាះខាតទឹកខដ�ជា�ទ្ធភាព 
ននការកសាងទំនប់លដើម្ី្្គត់្្គង់ដ�់តំបន់លសដ្ឋកិច្ច។239 បញ្ហា បរសិាថា នមួយចំនួនខដ�ោក់ព័ន្ធនឹង SEZ 
គតរូវបានចងគកងរមួម្នការបំពនុ�ទឹក និងែ្យ�់ និងការបំផ្្ញគបព័ន្ធលអកូ និងជគមកសតវានគព។ ម្នការវយ 
តនម្្�ប៉ាះោ�់បរសិាថា នមួយចំលោះ្្ូវចម្្ង យ ១៣៨ ្ីរឡូខម៉ាគតតភា្ជ ប់លៅគបលទសនៃលដាយសក� 
វទិយោជូឡាឡនុងកន ក្នុងឆំ្្២០១២ ប៉ានុខន្មិនម្នការបងាហា ញ�ទ្ធ្�ជាសាធារណៈលនាះលទ។
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ការរបឹអូសដី

គបជាជនមូ�ដា្ឋ នក្នុងតំបន់ Dawei និងខក្រលនាះគតរូវបានប៉ាះោ�់លដាយការរបឹអូសដីធ្ីខដ�ជា�ទ្ធ្�មួយ
នន DSEZ ទំ្ងលដាយផ្្�់ក្នុងតំបន់ខដ� SEZ កំពនុងគតរូវបានសាងសង់ និងលដាយគបលយ�លៅក្នុងតំបន់ 
ខដ�លៅជនុំវញិ។ លយងលៅតាមរបាយការណ៍មួយខដ�បានលបាះពនុម្្សាយក្នុងឆំ្្២០១២ ការរបឹអូសដីធ្ី
ក្នុងតំបន់ខដ�បាន្ូរសបន្ាត់សគម្ប់តំបន់ប៉ាះោ�់ដ�់គបជាជន ៣២ ២៧៤ នាក់ជាមួយនឹងការផ្្ស់ 
ទី�ំលៅដ�់មននុស្ស ៥០ ០០០នាក់លៅលព�ខដ�លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធខដ�តភា្ជ ប់ដូចជាតំបន់ទំនប់ និង្្ូវ 
តភា្ជ ប់សគម្ប់តំបន់គតរូវបានរមួបញ្ចូ �ក្នុងការបា៉ា ន់គបម្ណ។240 មននុស្សកាន់ខតលគចើនគតរូវបានប៉ាះោ�់លដាយ 
ការរបឹអូសដីធ្ីលដាយផ្្�់លៅតំបន់ជនុំវញិលដាយអភិជនជំនួញ និងអ្កវនិិលយ្រខដ�ម្នលគា�បំណងក្នុង 
ការជះទឹក�នុយលដាយសង្ឹមថាម្នកំលណើ នសន្នុះលសដ្ឋកិច្ចមួយ។241 

ការអននុវត្ចបាប់ភូមិបា�ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ្ឺរមិនម្នការសគមបសគមរួ� លហើយនីតិវធីិចបាប់ខតងខតមិន 
គតរូវបានអននុលោមតាមលនាះលទ ដូចខដ�បានចងគកងកត់គតា។242 ចបាប់�ទ្ធកម្មដីធ្ីឆំ្្១៨៩៤ ្ឺរជាចបាប់ 
ចម្ងខដ�បានលគបើគបាស់សគម្ប់�ទ្ធកម្មដីធ្ីជាមួយនឹងគកសួងកិច្ចការ�ំលៅដា្ឋ នទទួ�ែនុសគតរូវតាមម្គតា 
៨២ ននចបាប់ SEZ ឆំ្្ ២០១៤។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងការអននុវត្្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រងបានលដើរតួនាទីយ៉ាង 
សំខាន់មួយក្នុងដំលណើ រការលនះ។ តាមរដ្ឋធម្មននុញ្ញឆំ្្២០០៨ រដ្ឋ្ឺរជាម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិចនុងលគកាយល�ើដីធ្ី និង 
ធនធានទំ្ងអស់ លទ្ះបីជាគបជាជនជាលគចើនអះអាងពីសិទ្ធិដីធ្ីរបស់ែ្ួនក៏លដាយតាមការលរៀបចំខបងខចកកម្ម
សិទ្ធិតាមទំលនៀមទំោប់។243 សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដីតាមទំលនៀមទំោប់ និងសិទ្ធិសស្ីក្នុងការលធវាើជាម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិ 
និងលគបើគបាស់ដីធ្ីគតរូវបានទទួ�សា្គ �់ក្នុងលគា�នលយបាយជាតិស្ីពីការលគបើគបាស់ដីធ្ីឆំ្្២០១៦ ខដ�ជាការ 
លប្ជាញា ចិត្របស់រដា្ឋ ភិបា�ក្នុងការលធវាើកំខណទគមង់ចបាប់ភូមិបា�លដើម្ីឲ្យម្នសង្គតភាពជាមួយនឹងសង់្ដារ 
សិទ្ធិមននុស្សអន្រជាតិ។ ប៉ានុខន្លនះមិនខមនជាការពិតលនាះលទលគកាមចបាប់លព�បច្ចនុប្ន្ ដូចជាចបាប់ដីកសិកម្ម 
ឆំ្្២០១២ ខដ�ជាលរឿយៗគតរូវបានលគបើគបាស់លដើម្ីកំណត់ពីសិទ្ធិទទួ�បានសំណងជាមួយនឹងចបាប់ស្ីពី 
ដីទំលនរ ដីធម្មជាតិ និងដីកសិកម្មខដ�ទនុកលចា�។244 គបជាព�រដ្ឋលព�បច្ចនុប្ន្អាចដាក់ោក្យសនុំលធវាើជាម្្ច ស់ 
កម្មសិទ្ធិសសបចបាប់ក្នុងទគមង់ជា’វញិ្្ញ បនបគតលគបើគបាស់ដី’ លគកាមចបាប់ដីកសិកម្ម ចបាប់២០១២ ប៉ានុខន្លនះមិន 
អាចលៅរចួលនាះលទក្នុងអំឡនុងលព��ទ្ធកម្មដីធ្ីសគម្ប់ SEZ Dawei  លហើយគតរូវបានជួបគបទះនឹងភាពស្មនុគ្រ 
សា្ម ញចាប់តំាងពីលព�លនាះមក។ ជា�ទ្ធ្�លយងលៅតាមអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ពីCSO មួយគបជាជន 
មូ�ដា្ឋ នគតរូវបានកាត់លចញពីដំលណើ រការ�ទ្ធកម្មដីធ្ី៖’ជំនួញនដលជើងមង្ន្ីចង់បានប័ណណកម្មសិទ្ធិដីធ្ីដូចលនះ
ពួកល្របានដាក់ោក្យសនុំលៅកគមិតរដ្ឋបា�ដីធ្ី លហើយពួកល្រទទួ�បានប័ណណកម្មសិទ្ធិ។ លបើមិនម្ន SEZ 
នដលជើងមង្ន្ីមិនមកលនាះលទ លហើយគបជាជនមូ�ដា្ឋ នក៏មិនបាត់បង់ដីរបស់ែ្ួនលនាះខដរ។’245 គបជាជនមូ� 
ដា្ឋ នខដ�បានបដិលសធក្នុងការចាកលចញពីដីធ្ីរបស់ខដ�ពួកល្របានទ្មទ្រម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិជាទំលនៀម 
ទំោប់គតរូវបាន លចាទគបកាន់ពីបទកាន់កាប់លដាយែនុសចបាប់។ អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍បានបខនថាមថា៖ 
‘ចបាប់មិនការោរកសិករលនាះលទ ជាពិលសសកសិករតូចតាច។ គបសិនជាពួកល្រយកករណីបណឹ្ងរបឹអូសដីធ្ី
លៅតនុោការ លៅគកមនឹងសួរថាលតើប័ណណកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកល្រលៅឯណា?’។ ពួកល្រសន្ិដា្ឋ នថា៖ ’មិនយូរលនាះ
លទគបជាជនមូ�ដា្ឋ នកាន់ខតលគចើនលឡើងៗនឹងគតរូវជាប់ពន្ធនាគារ។’246 អ្កវភិា្រសិទ្ធិដីធ្ីមួយរបូបាន្ូរសបញ្្ជ
ក់ថាវនិិលយ្រទនុនបរលទសបានឈានដ�់ដំណាក់កា�ៃ្មីននការរបឹអូសដីធ្ីក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ‘ែណៈលព�
ខដ�ការរបឹអូសដីធ្ីកា�ពីមនុែគតរូវបានលធវាើលឡើងលដាយលយធារដ្ឋ និងតួអង្គមិនខមនរដ្ឋខដ�ម្នអាវនុធចំលោះ
ខត្�គបលយជន៍ពួកល្រម្្ក់ឯងប៉ានុលណាណ ះ។ ’គករុមហ៊នុននដលជើងមង្ន្ីខដ�ម្នគទព្យសម្ត្ិសលម្ើមមហិម្  
និងអំណាចនលយបាយបានក្ាយជាអ្កជគមរុញៃ្មីននការរបឹអូសដីធ្ីក្នុងខ្្កល្្សងៗគ្ាននគបលទសជាលរឿយៗ 
គតរូវបានគំាគទលដាយអ្កវនិិលយ្រទនុនបរលទស។’247 

ទីតំាងសគម្ប់តំាងទី�ំលៅលឡើងវញិ

បញ្ហា បខនថាមបានលកើតម្នលឡើងជាមួយនឹងការតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិរបស់គបជាជនខដ�គតរូវបានជលម្ៀស 
លទ្ះបីជាការអះអាងលដាយទីគបឹកសាខដ�បានជួ�លដើម្ីបលង្កើតខ្នការលមៃ្មីថា៖ ’ការតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិគតរូវ
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របូភាពទី ២៤៖ ្្ូវលៅក្នុង DSEZ (Charlie Thame)

លធវាើលឡើងសសបនឹងសង់្ដារអន្រជាតិ និងវធីិសាសសខ្ដ�ម្នការចូ�រមួ។’248 ទីតំាងសគម្ប់ការតំាងទី�ំលៅ
លឡើងវញិផ្្�់ក៏ជាកខន្ងខដ�មិនម្នកម្មសិទ្ធិលនាះលទលយងតាមការសិកសារបស់ CSO ក្នុងឆំ្្២០១២ មួយ
ខដ�កសិករគតរូវបានជលម្ៀសពីជីវភាពរស់លៅរបស់ពួកល្រក្នុងអំឡនុងលព�សាងសង់។249 បខនថាមការគបម្ៃ 
ល�ើលគគាះថ្ាក់ NGO ក្នុងមូ�ដា្ឋ នមួយបានបញ្្ជ ក់ថា្្ះសខម្ងរបស់ពួកល្រក្នុងទីតំាង�ំលៅលឡើងវញិជិត  
SEZ ដួ�រ�ំលរៀងរា�់ឆំ្្លៅរដូវលភ្ៀងលដាយសារការសាងសង់ម្ន្រនុណភាពទ្បលដាយអ្កទទួ�កិច្ច 
សនយោបន្។250 ចំលោះខ្នការក្នុងការ្្�់ការងារដ�់អ្កគត�ប់ពីគបលទសនៃ ក្នុងចំលណាមគ្ររួសារចំនួនបួន 
ខដ�ពិតជាបានផ្្ស់ទី�ំលៅលៅទីតំាង�ំលៅលឡើងវញិ បីគ្រសារបានគត�ប់លៅកាន់គបលទសនៃវញិបាត់លៅ 
លហើយ។251 ម្នការរាយការណ៍ពីបញ្ហា កាន់ខតលគចើនខៃមលទៀតលៅក្នុងទីតំាង�ំលៅលឡើងវញិននតំបន់ 
Thilawa ខដ�្ួររខតជា្ំររ�ូអននការអននុវត្។ អ្កការោរសិទ្ធិមននុស្សបានលធវាើការសន្ិដា្ឋ នថាភូមិខដ�បាន 
ផ្្ស់ប្ូរទី�ំលៅលឡើងវញិមិនល្្ើយតបនឹងសង់្ដារអន្រជាតិ(Sphere) សគម្ប់ជំរជំនលភៀសែ្ួនលនាះលទ  
លដាយរកល�ើញថាអណូ្ង និងទនុលយ្្គត់្្គង់ទឹកដ�់ភូមិមិនគតរូវបានសាងសង់គតឹមគតរូវ និងបំពនុ�លដាយ 
បាក់លតរខីដ�ម្នលៅក្នុងោមកមននុស្ស។252 ទីតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិក៏រមួចំខណកចំលោះទីតំាងសង្គមមិនដូច
លដើមលដាយសារមលធយោបាយគ្ររួសារតាមគបនពណីគតរូវបានបាត់បង់។ ដូចខដ�អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ 
មួយរបូបានពន្យ�់ថា៖ ’លៅក្នុងជនបទគ្ររួសារម្នដីធ្ីធំ។ លៅលព�ខដ�កូនគបរុសសសីលរៀបការ ពួកល្រខចក 
ដីធ្ី និងឲ្យដីមួយដនុំដ�់កូនៗ និងប្ីគបពន្ធរបស់ល្រ។ លនះលកើតម្នលឡើងជាលគចើនជំនាន់មកលហើយ។ ប៉ានុខន្លៅ 
លព�ខដ�លយើងគតរូវបានផ្្ស់ប្ូរទី�ំលៅ[សគម្ប់ SEZ] ពួកល្រម្នដីទំហំ ២៥ ហវាីត្រនុណនឹង៥០ហវាីតប៉ានុលណាណ ះ។ 
លព�ខដ�កូនលៅធំលឡើង លតើពួកល្របានកខន្ងណាស្ាក់លៅ?253 

សំណង និង្រណលនយ្យភាព

អ្កភូមិមួយចំនួនទទួ�បានសំណងចំលោះដីធ្ីរបស់ពួកល្រ ែណៈលព�អ្កែ្ះលទៀតមិនទទួ�បានលនាះលទ 
លហើយភាពតានតឹងរវងអ្កភូមិបងាហា ញចបាស់ក្នុងការពិភាកសាគករុមមួយក្នុងភូមិខដ�បានប៉ាះោ�់លដាយSEZ។ 
អ្កភូមិម្្ក់គបាប់លយើងពីអវាីខដ��អគបលសើរចំលោះគាត់លដាយសារគាត់ទទួ�បានសំណងសគម្ប់ដីរបស់គាត់ 
ែណៈអ្កល្្សងលទៀតបានបដិលសធថា៖ ’អ្កបាននិយយថាជីវតិម្នភាព�អគបលសើរ ប៉ានុខន្មិនខមនសគម្ប់ពួក
លយើងលនាះលទ។ ម្នលរឿងរា៉ា វអាគកក់ជាលគចើនខដ�ម្នល�ើពួកលយើង។ ដីធ្ីរបស់ពួកលយើងគតរូវបានបំផ្្ញលហើយ 
ខសសរបស់ពួកលយើងមិនអាចដំាដនុះលដើម្ីទទួ�្�។’254 អ្កចូ�រមួចំនួនបីនាក់បានលដើរលចញនាលព�លនាះលដា
យសារពិបាកចិត្ខំ្ាង លហើយម្្ក់មិនបានគត�ប់មកវញិលនាះលទ។ អ្កភូមិម្្ក់លទៀតបានបញ្្ជ ក់លដាយល�ើក
នដចងអនុ�៖ ’’គបជាជនមូ�ដា្ឋ ន គបជាជនសាមញ្ញ មិនខដ�ទទួ�បាន្�គបលយជន៍[ពី SEZ]លនាះលទ។ 
អ្កលមែ្យ�់បានទទួ�។ លមែ្យ�់ជាអ្កខដ�គបកបជំនួញធំៗ ប៉ានុខន្ក៏ម្នលមែ្យ�់ក្នុងភូមិខដ�លធវាើការសហ



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ46

ការជាមួយអ្កខាងលគរៅ្ងខដរ។’255 អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ពី CSO មួយបានលចាទសួរពីភាពគតឹមគតរូវ និង
អពយោគកឹត្យរបស់អាជាញា ធរមូ�ដា្ឋ នោក់ព័ន្ធនឹងការអននុវត្ការសងសំណងដ�់អ្កភូមិលហើយ Oxfam បាន 
រាយការណ៍ពីការប្ឹងប្�់ននការប៉ាះទង្គិចរវងអ្កទិញដី និងរដ្ឋបា�ភូមិក្នុងតំបន់ Kyaukphyu។256 ICJ 
បាន្ូរសបញ្្ជ ក់ថា្រណៈគ្រប់គ្រង SEZ ជាលរឿយៗបានបកសសាយពីតួនាទីរបស់ពួកល្រទូ�ំទូោយជាងអវាី 
ខដ�កំណត់ជាអាណត្ិចបាស់ោស់លៅក្នុងចបាប់ SEZ ឆំ្្២០១៤ លហើយកងវាះខាតនូវ្រណលនយ្យភាពជា្្ូវ 
ការលៅលព�ខដ�សម្ជិក្រណៈកម្្ម ធិការបរាជ័យក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុស្ស និងបរសិាថា ន។257 

លៅក្នុងសហ្រមន៍មួយ អ្កភូមិចំនួន ២១ របូបានរាយការណ៍ថាដីរបស់ពួកល្រគតរូវបានបំផ្្ញខដ�ជា 
�ទ្ធ្�ននការសាងសង់ SEZ។ អ្កភូមិម្្ក់បានគបាប់ពួកលយើងថា៖ ’ITD បានសនយោក្នុងការ្្�់សំណង 
ដ�់ពួកលយើងប៉ានុខន្មិនខដ�បានលធវាើសកម្មភាព្្�់សំណងជាក់ខសង្លនាះលទ។ លយើងបានស្ាប់�ឺពីព័ត៌ម្ន
ថានឹងម្នសំណងដ�់គបជាជនចំនួន ៦២ របូខដ�បានបាត់ដី និងជីវភាពរបស់ពួកល្រ។ ប៉ានុខន្លនះជាដំណឹង 
យូរមកលហើយ ្ឺរពីរឆំ្្លហើយ។’258 គា្ម នអ្កណា្ិរតថារដា្ឋ ភិបា�ស្ាប់ពីសនុែទនុកខេរបស់ពួកល្រលនាះលទនឹង 
ម្នទស្សនៈល�ើគករុមហ៊នុន SEZ ដូចខាងលគកាម៖ ’នៃ្ងលនះពួកល្រនឹងនិយយថាពួកល្រនឹងជួយពួកលយើង 
លៅនៃ្ងខសអក នៃ្ងខសអកម្ងលហើយម្ងលទៀត ពួកល្រនឹងនិយយថាពួកល្រនឹងជួយលយើងលៅនៃ្ងបន្ាប់។’259 អ្ក 
្្�់បទសម្្ភ សន៍មួយរបូពីCSO បានពន្យ�់ពីខែ្សបន្ាត់មិនចបាស់ោស់លៅ្រណលនយ្យភាពចំលោះ្រលគម្ង 
លព�បច្ចនុប្ន្ថាកិច្ចការលនះគតរូវបានទទួ�ែនុសគតរូវលដាយរដា្ឋ ភិបា�ទំ្ងបី៖ ‘គករុមហ៊នុនលធវាើការសនយោ។ ប៉ានុខន្ 
លព�ខដ�ពួកលយើងប្ឹងពួកល្រនិយយថាមិនខមនជាទំនួ�ែនុសគតរូវរបស់ពួកល្រលនាះលទ វជាទំនួ�ែនុសគតរូវ 
របស់រដា្ឋ ភិបា�។ លយើងម្នការជខជកខវកខញកជាលគចើនជាមួយនឹងមង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា�ខដ�និយយថាលនះជា 
កាតពវាកិច្ចរបស់គករុមហ៊នុន។ លយើងល�ើញថាម្នកងវាះខាតនូវ្រណលនយ្យភាពរវងពួកល្រក្នុងដំលណើ រការលនះ។ 
’260 ចរតិ�កខេណៈអន្រជាតិននការវនិិលយ្ររបស់ ITD ក្នុងតំបន់ Dawei លធវាើឲ្យម្នភាពស្មនុគ្រសា្ម ញបខនថាមល�ើ 
កិច្ចែិតែំគបឹងខគបងរបស់គបជាជនមូ�ដា្ឋ នលដើម្ីឲ្យអ្កអភិវឌ្ឍន៍លធវាើការទទួ�ែនុសគតរូវ។ CSOs បានដាក់ 
ញត្ិដ�់្រណៈកម្្ម ការសិទ្ធិមននុស្សជាតិរបស់នៃ ខដ�បានលធវាើការលស៊ើបអលង្កត និង្្�់អននុសាសន៍ថា 
ITD  ្ួររខតពិចារណា្្�់នូវសំណង និងឧបាសស័យដ�់អ្កភូមិមូ�ដា្ឋ ន លហើយថារដា្ឋ ភិបា�នៃ្ួររខត 
បលង្កើតយន្ការក្នុងការគតរួតពិនិត្យការវនិិលយ្រអន្រជាតិរបស់គករុមហ៊នុននៃ និងគ្រប់គ្រងនូវសកម្មភាពរបស់ពួក 
ល្រតាមលគា�ការណ៍ខណនំារបស់អង្គការសហគបជាជាតិស្ីពីធនុរកិច្ច និងសិទ្ធិមននុស្ស។ រដ្ឋកំពនុងសថាិត 
លៅលគកាមសម្្ធខដ�ម្នការលកើនលឡើងលដើម្ីគ្រប់គ្រងកាន់ខតគបលសើរលឡើងនូវសហគគាសអាជីវកម្មលដើម្ី 
បងា្ក រ និងលដាះសសាយការរលំោភបំោនសិទ្ធិមននុស្សខដ�បានគបគពឹត្ខដ�ជា�ទ្ធ្�ននគបតិបត្ិការរបស់ 
ពួកល្រ។ លគា�ការណ៍ខណនំារបស់អង្គការសហគបជាជាតិលដាយគករុមគបឹកសាសិទ្ធិមននុស្សរបស់អង្គការ 
សហគបជាជាតិក្នុងឆំ្្ ២០១១ គតរូវបានបងាហា ញក្នុងគកបែ័ណ្ឌ ការោរ លគារព និងឧបាសស័យខដ�ជាសង់្ដារ  
ពិភពលោកមួយលដាយខ្អកល�ើ៖ សិទ្ធិមននុស្ស៖ ១) កាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុស្សតាមចបាប់អន្រជាតិ 
២) ទំនួ�ែនុសគតរូវរបស់គករុមហ៊នុនក្នុងការលគារពសិទ្ធិមននុស្ស ៣) ទំនួ�ែនុសគតរូវរបស់រដ្ឋក្នុងការ្្�់ 
�ទ្ធភាពទទួ�បានឧបាសស័យ និងបងា្ក រ និង្្�់ឧបាសស័យល�ើការរលំោភបំោនសិទ្ធិមននុស្ស។261 ITD គតរូវ 
បានអលញ្ជ ើញឲ្យចូ�រមួក្នុងសវនការសាធារណៈមួយ ប៉ានុខន្មិនបានចូ�រមួលនាះលទ។262 

CSO មួយខដ�ម្នទីតំាងលៅ Dawei បានអះអាងថាមង្ន្ីមូ�ដា្ឋ នម្នភាព�លមអៀងល�ើអ្កអភិវឌ្ឍន៍ខដ� 
បញ្ហា លនះបលង្កើតនូវបរយិកាសនិទណ្ឌ ភាព។ CSOបខនថាមថាវឆ្ប់លពកលហើយចំលោះការវនិិលយ្រទនុនបរលទស 
លដាយសារខតនីតិរដ្ឋលៅទន់លែសាយលៅលឡើយ។ ពួកល្របានសន្ិដា្ឋ នថា៖ ’លនះមិនខមនជាលព��អគតឹមគតរូវ 
ក្នុងការវនិិលយ្រលនាះលទ។ ពួកលយើងមិនម្ននីតិរដ្ឋ។ ម្នចបាប់ប៉ានុខន្មង្ន្ីមិនអននុវត្លនាះលទ។’263 លៅលព�សួរ 
អំពីរដា្ឋ ភិបា�ៃ្មីលនាះ អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍បានចងអនុ�បងាហា ញថាម្នវឌ្ឍនភាពមួយចំនួន ប៉ានុខន្បញ្ហា ខដ� 
បានល�ើកលឡើង្ឺរលៅដខដ�។ ‘’បញ្ហា ្ឺរថាគា្ម នអ្កណាមួយល្រែវា�់លនាះលទ លនះគតរូវបានល្រ្ិរតថាជាបញ្ហា  
របស់រដា្ឋ ភិបា�មនុន។ គបជាជនខដ�លធវាើការលរ ើបគមះក្នុងការអះអាងទ្មទ្រដីធ្ីរបស់ែ្ួនវញិកំពនុងជាប់�នុំលៅ 
លឡើយ។ គបលទសលយើងពិការមួយចំលហៀងែ្ួនលៅលហើយ។ លៅកគមិតសភាម្នការផ្្ស់ប្ូរ ប៉ានុខន្លៅកគមិតគប
តិបត្ិការអននុវត្ជាក់ខសង្ មននុស្សលៅដខដ�ៗ។ លៅគកម គបព័ន្ធតនុោការ រដ្ឋបា�ភូមិ និងប៉ាូ�ីស៖ 
ពួកល្រលៅដខដ�ដូចរដា្ឋ ភិបា�មនុន។  លទើបខតប៉ានុនា្ម នសប្ាហ៍មនុនប៉ានុលណាណ ះខដ�កសិករមួយរបូល្្សងលទៀតគតរូវ
បានប្ឹង និង�នុំែ្ួនសគម្ប់រយៈលព�ពីរខែក្នុងពន្ធនាគារលដាយសារការតវ៉ាចំលោះការរបឹអូសដី។’264 
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របូភាពទី២៥៖ OBOR (គករុមគបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍ហនុងកនុង)

  ផ្នែកទីបីបញ្ហា តំបន់
  និងតា្វិេយ័

លតើលហតនុអវាីបានជា SEZs កំពនុងគតរូវបានអភិវឌ្ឍ?

ការវនិិលយ្រលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ 
ក្នុងតំបន់លម្រង្គរបស់ចិន
្រលគម្ងខែ្សគកវ៉ាត់មួយ្្ូវមួយ(OBOR)
របស់គបលទសចិន (លព�ែ្ះគតរូវបានលៅ
លដាយលគបើលឈា្ម ះនន្រលគម្ងតូចៗក្នុង 
្រលគម្ងធំលនះ៖ ខែ្សគកវ៉ាត់លសដ្ឋកិច្ច្្ូវ 
សូគត ឬ្្ូវសូគតសមនុគទននសតវត្សទី២១ 
ឬកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះ ្រលគម្ងខែ្សគកវ៉ាត់ 
និង្្ូវ (BRI)គតរូវបានគបកាសក្នុងឆំ្្ 
២០១៣ លហើយបានក្ាយជាសសរ 
សម្្ភមួយននលគា�នលយបាយការ 
បរលទស និងយនុទ្ធលសដ្ឋកិច្ច និង 
នលយបាយភូមិសាសសអ្ន្រជាតិ 
របស់គបលទស ចិន។265 គបលទសចិនក៏បាន 
ទទួ�យកនូវវធីិសាសសគ្ចកលសដ្ឋកិច្ច 
ខដ�បាន្្ួចល្្ើមលឡើងលដាយ ADB ក្នុងតំបន់លម្រង្គ លដាយលធវាើការពគងីក្រលគម្ងលនះរហូតដ�់ជិតដ�់ 
កគមិតសក�លោក។266 លគា�បំណងមួយននការ្្ួចល្្ើមលនះ្ឺរលដើម្ីរកសានិរន្រភាពលៅកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច 
របស់គបលទសចិនលដាយលធវាើការអភិវឌ្ឍតំណភា្ជ ប់ជាមួយនឹងនដ្ូរោណិជ្ជកម្មខាងលគរៅខដ�លព�ែ្ះអាសនុី 
អាល្រ្យ៍អលង្កតល�ើញថាលនះជាវធីិសាសសមួ្យខដ�គបលទសចិនលធវាើការនំាលចញនូវសមតថាភាព្�ិតល�ើតគមរូវ
ការរបស់ែ្ួនលៅបរលទសខសវាងរកទី្សារៃ្មី និងអភិវឌ្ឍនូវការ្្ួចល្្ើមលគា�នលយបាយការបរលទស។265 
លទ្ះបីជា  SSEZ ម្នមនុន OBOR ក៏លដាយ ក៏SSEZ និង Kyaukphyu លព�បច្ចនុប្ន្គតរូវសថាិតលគកាម្័គតនន 
OBOR។ ជាមួយនឹងការតគមរូវក្នុងការម្នការវនិិលយ្របឋមចំនួន ១,៤ ោន់ោនដនុោ្រ មូ�និធិ្្ូវសូគតគតរូវបាន 
បលង្កើតលឡើងលដាយម្នមូ�និធិចំនួន ៤០ ោន់ោនដនុោ្រលដើម្ីអភិវឌ្ឍលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និងល�ើកកម្ស់ 
ការ្សារភា្ជ ប់បណ្ាញទូទំ្ងគបលទសចំនួន ៦៥ គបលទសលដាយរមូបញ្ចូ � GMS។268 ធនាគារវនិិលយ្រលហដា្ឋ  
រចនាសម្័ន្ធអាស៊ាន (AIIB) ជាមួយនឹងលដើមទនុនចំនួន ១០០ ោន់ោនដនុោ្រ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ៃ្មី 
ជាមួយនឹងលដើមទនុកចំនួន ៥០ ោន់ោនដនុោ្រ (អាចនឹងលកើនលឡើងដ�់ ១០០ ោន់ោនដនុោ្រ) បានលគតៀម 
ែ្ួនរចួរា�់ក្នុងការវនិិលយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ OBOR។269 គបធានាធិបតីចិនលោកហ្សនុ ី ជីងពីង 
សនយោក្នុងការ្្�់មូ�និធិសរនុបចំនួន ១២៤ ោន់ោនដនុោ្រដ�់្រលគម្ង OBOR លៅក្នុងកិច្ចគបជនុំមួយក្នុង 
ខែឧសភាឆំ្្ ២០១៧ រមួបញ្ចូ � ១៤,៥ ោន់ោនបខនថាមល�ើមូ�និធិ្្ូវសូគត ៣៧ោន់ោនជាកម្ចីពីធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍របស់ចិន និង២០ោន់ោនជាកម្ចីពីធនាគារអាហរន័នីហរន័របស់ចិន។270 

ការ្្ួចល្្ើមមួយរបស់OBOR  ្ឺរយន្ការកិច្ចសហគបតិបត្ិការឡានកាងលម្រង្គ(LMC) ខដ�គតរូវបានសលម្្ធ
ក្នុងខែវចិ្ិកាឆំ្្២០១៥។ យន្ការលនះរមួបញ្ចូ �នូវគបលទសអាងទលន្លម្រង្គទំ្ងគបំាមួយ៖ ចិន មីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឡាវ 
នៃ កម្នុជា និងលវៀតណាម លហើយខដ�លធវាើការគបកួតគបខជងជាមួយនឹង្រលគម្ងលម្រង្គលគកាមខដ�គតរូវបាន
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របូភាពទី២៦៖ គចកលសដ្ឋកិច្ចភា្រខាងត្ូង GMS (MIE)

គំាគទលដាយសហរដ្ឋអាលមរកិខដ�មិនបានរមួបញ្ចូ �គបលទសចិន។ គបលទសចិនចាត់ទនុកអននុតំបន់លម្រង្គជា៖ 
’តំបន់ពិលសាធន៍ដ៏ស័ក្ិសមបំ ន្ុតសគម្ប់្រលគម្ងគកវ៉ាត់មួយ្្ូវមួយលដើម្ីជាការសលគមចបានលជា្រជ័យមួយ’ 
លហើយគបលទសក្នុងតំបន់បានធ្ាក់ចូ�ក្នុងគកបែណ្ឌ ោណិជ្ជកម្មលសរអីាស៊ាន និងចិន (ACFTA)។271 
លផ្្តសំខាន់ល�ើគបលទសឡាវ នៃ និងកម្នុជាទទួ�បានការគំាគទបខនថាមពី ADB  លៅល�ើ្រលគម្ង GMS លដើម្ី’
លធវាើឲ្យ្រលគម្ងកាន់ខតគបលសើរលឡើង’។272 ក្នុងបរបិទលនះ គបលទសចិនកំពនុងបងហាូរលដើមធនុនលៅក្នុងអននុតំបន់លដើម្ី 
’លធវាើការអភិវឌ្ឍលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធយ៉ាង្ំរហនុក’ លដាយរមូបញ្ចូ �តំបន់កិច្ចសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋកិច្ច និងតំបន់ 
ឧសសាហកម្ម។273 លដើម្ីបលង្កើនលដើមទនុនខដ�ម្នសគម្ប់ការកសាងលរាងចគក និងការអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្ម 
ម្នការបខនថាមនូវកម្ចីចំនួន ១,៥ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិ និងឥណទ្នរហូតដ�់ ១០ ោន់ោនដនុោ្រលទៀត 
សគម្ប់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍរបស់ចិនលៅកិច្ចគបជនុំ LMC ក្នុងខែមិនា ឆំ្្២០១៦។274 

ខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្ម
PPSEZ និង SEZ Dawei ម្នទីតំាងល�ើគចកលសដ្ឋកិច្ចខាងត្ូងនន GMSECP ែណៈលព�ខដ� SSEZ 
្ឺរសថាិតល�ើគចកល្្រខាងត្ូង GMS ខដ�ភា្ជ ប់ជាមួយនឹងល្្រខាងលកើតខដ�ម្នឧសសាហកម្មធនុនធ្ងន់របស់ 
គបលទសនៃ និងចូ�រមួជាមួយនឹងគចកលសដ្ឋកិច្ចខាងត្ូងននទីគករុងបាងកក។ PPSEZ និង SEZ ម្នទីតំាង 
ល�ើគចកលសដ្ឋកិច្ចកណ្ា�្ងខដរខដ�ភា្ជ ប់លៅភា្រខាងលជើងលៅលែត្្ួរនមីងគបលទសចិន។ SEZ Kyaukphyu 
ម្នទីតំាងល�ើគចកលសដ្ឋកិច្ច BCIM របស់គបលទសចិន។ លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធលនះគតរូវបានអភិវឌ្ឍលដើម្ីសនុីជលគរៅ
នូវការ្សារភា្ជ ប់អន្រតំបន់ និងកាត់បនថាយនូវនៃ្លធវាើដំលណើ រ។ លៅលគកាម្័គតននកិច្ចគពមលគពៀងោណិជ្ជកម្ម 
លសរពិីភពលោកតំបន់ និងលទវាភា្ីរលនះបានសគមរួ�ដ�់អវាីខដ� Baldwin បានលៅថាជា ’ការបំខបកខែ្ស 
សងាវា ក់្�ិតល�ើកទីពីរ។ BCIM’275 ការបំខបកខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្មល�ើកដំបូង និងការលគបើគបាស់ខដ�ការ 
ធ្ាក់ចនុះនៃ្ចំណាយការដឹកជញ្ជូ នបានអននុញ្្ញ តឲ្យលរាងចគកម្នទីតំាងលៅឆ្្ង យពីអតិៃិជន អននុញ្្ញ តឲ្យ 
ជាឧទ្ហរណ៍ សលម្ៀកបំោក់ខដ�បានលសៀ្កោក់លដាយអតិៃិជនលៅអឺរ ៉ានុបគតរូវបាន្�ិតលៅគបលទសនៃ។ 
‘ការបំខបកខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្ម’ ល�ើកទីពីរ្ឺរដំលណើ រននការ្�ិតខតម្ង ខដ�ការធ្ាក់ចនុះការចំណាយក្នុងការ
ទំនាក់ទំនង និងការសគមបសគមរួ�ម្នន័យថាមិនចំាបាច់បំលពញដំណាក់កា�ភា្រលគចើនក្នុងលព�លវោ 
ឬទីកខន្ងជិតៗគ្ាលនាះលទ។276 លព�ែ្ះលនះគតរូវបានលៅថាជាការបំខបកខដ�លធវាើការខបងខចកខែ្សសងាវា ក់តនម្
បខនថាមនិងផ្្ស់ប្ូរទីតំាង្�ិតកម្ម ការបំខបកលនះខណនំានូវការគបកួតគបខជងសាក�លោកលដើម្ីទម្្ក់តនម្ 
ននការ្�ិតដូចជាកមំ្្ងព�កម្ម លដាយសារលរាងចគកអាចប្ូរខ្្កខដ�លគបើគបាស់កមំ្្ងព�កម្មលគចើននន 
្�ិតកម្មរបស់ែ្ួនលៅកាន់គបលទសខដ�ម្នគបាក់ឈ្ូ�ទ្បជាងលដាយមិនប៉ាះោ�់ជាចម្ងល�ើដំលណើ រ 
ការ្�ិតកម្មរបស់ពួកល្រ។ 
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សសបគ្ាជាមួយនឹងដំលណើ រការទំ្ងលនះ្ឺរជាការអភិវឌ្ឍ ’លរាងចគកអាសនុី’ លដាយសំលៅល�ើកំលណើ នឆ្ប់រហ័ស
ននទវាីបអាសនុីខដ�ជាមជ្ឈមណ្ឌ �កម្មន្សា�សក�លោក្ួរប្្សំគ្ាជាមួយនឹងការបំខបក និងភាពក្នុង 
តំបន់នន្�ិតកម្ម និងបណ្ាញខចកចាយទូលៅទវាីប និងកខន្ងល្្សងលទៀត។277 គបលទសលៅតំបន់លម្រង្គគតរូវបាន 
ល�ើកទឹកចិត្ក្នុងការលធវាើឲ្យទី្សាររបស់ែ្ួនលសរ ីនិង្្�់នូវការជំរនុញទឹកចិត្ដ�់វនិិលយ្រទនុនបរលទសលដើម្ីលធវាើ
សម្ហរណកម្មបខនថាមលទៀតក្នុងបណ្ាញទំ្ងលនះសក�លោក និងក្នុងតំបន់។ គតង់ចំននុចលនះរដា្ឋ ភិបា�ជា 
លគចើនបានបលង្កើតនូវទីភ្ាក់ងាររដា្ឋ ភិបា�ខដ�ម្នភារកិច្ចក្នុងការទ្ក់ទ្ញវនិិលយ្រទនុនបរលទសដូច 
ជា្រណៈកម្្ម ការវនិិលយ្ររបស់មីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងគករុមគបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍របស់គបលទសកម្នុជា។ ជាការលដាះដូរ  
អ្កវនិិលយ្រទនុនបរលទសគតរូវបាន្្�់នូវបនុពវាសិទ្ធិ និងការការោរពិលសសតាមចបាប់វនិិលយ្រទនុនបរលទសនន 
គបលទសទំ្ងលនះលដាយរមួម្នការសគម្កពន្ធ និងការធានាចំលោះជាតិតូបនីយកម្មននការវនិិលយ្រ។ សាថា ប័ន 
ហិរញ្ញវតថានុអន្រជាតិជាលរឿយៗជួយដ�់ LDCs ក្នុងការសរលសរចបាប់ទំ្ងលនះ៖ 
ជាឧទ្ហរណ៍សាជីវកម្មហិរញ្ញវតថានុអន្រជាតិរបស់ធនាគារពិភពលោកបានជួយគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ក្នុងការគោង
ចបាប់វនិិលយ្រទនុនបរលទស។278 លៅលព�គតរូវបានបលង្កើតទីភ្ាក់ងាររដា្ឋ ភិបា�ទំ្ងលនះសថាិតលគកាមសំោធក្នុង
ការល្្ើយតបនឹងលគា�លៅវនិិលយ្រ និង្រលគម្ងមហិម្ដូចជា SEZs ្ឺរម្នភាពងាយសសរួ�លដើម្ីគ្រប់តាម
លគា�លៅកំណត់។279 ្ួរប្្សំជាមួយនឹងការលប្ជាញា ចិត្ជាចម្ងចំលោះកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច លនះគតរូវបានកំណត់ថា
ជាការជំរនុញទឹកចិត្មួយសគម្ប់រដា្ឋ ភិបា�ក្នុងការអននុញ្្ញ ត SEZs លទ្ះបីជាគតរូវចំណាយលគចើន និងឧបស្រ្គ 
ក៏លដាយ។

រដា្ឋ ភិបា�ម្នបំណងរបងាហា ញថាGDP ម្នកំលណើ នបានកគមិតណា។ ពួកល្រចង់និយយថា [នាលព�អនា្រត] 
ពីឆំ្្២០១៥-២០២០ ្ឹរម្នការលកើនលឡើងចំនួន៦ភា្ររយ។280 

លហតនុ្�មួយ [សគម្ប់ការការោរសិទ្ធិរបស់អ្កវនិិលយ្រ] ្ឺរថាមីយ៉ា ន់ម្៉ា ម្នបំណងបលង្កើនវនិិលយ្រទនុនបរលទសក្នុង
គបលទសរបស់ែ្ួន។ អ្រ្គនាយកននរដ្ឋបា�គករុមហ៊នុន DICA សថាិតលគកាមសំោធលដាយសារម្នកូតាជាក់ោក់ខដ�ពួក
ល្រគតរូវបំលពញសគម្ប់វនិិលយ្រទនុនបរលទសក្នុងគបលទស។ កិច្ចការរបស់ពួកល្រ្ឺរគតរូវទ្ក់ទ្ញ FDI លដាយលធវាើការ 
សគម្�បន្នុក និងកាតពវាកិច្ចរបស់ពួកល្រលៅក្នុងគបលទស។ ជាទូលៅ ចបាប់ម្នចលន្ាះគបលហាងចំលោះការការ 
ោរជាលគចើនចំលោះសិទ្ធិគបជាជនលៅក្នុងគបលទស។ លហើយវក៏អននុញ្្ញ តឲ្យម្នការល្រចលវសពន្ធលគចើន្ងខដរ។281 

រដា្ឋ ភិបា�ចង់បងាហា ញពីកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចលដាយតួរល�ែ លហើយភា្ីរោក់ព័ន្ធចម្ងៗលគបើគបាស់នូវតួរល�ែលនះ។ ក្នុង
នាមជារដា្ឋ ភិបា�មួយពួកល្រគតរូវខតបងាហា ញដ�់គបជាជនថាលសដ្ឋកិច្ចកំពនុងលកើនលឡើង លហើយ SEZ ្ឺរជាមលធយោបាយ
ងាយសសរួ�មួយក្នុងការបងាហា ញនូវកំលណើ ន។ ប៉ានុខន្ការឈឺចាប់ និងការលធវាើទនុកបនុកលម្ញខដ�ម្នពីខាងលគកាយ? 
មិនម្នអ្កណាល�ើញលនាះលទ។282 

វនិិលយ្រទនុកម្នន័យគជា�លគរៅចំលោះអ្កម្នអំណាច ខដ�ជាទីភ្ាក់ងារក្នុងការគ្រប់គ្រងលគា�នលយបាយ។ 
ោក់ព័ន្ធនឹងការជំរនុញលសដ្ឋកិច្ច គបសិនជាអ្កម្ន្រលគម្ងមហិម្ យ៉ាងណាមិញអាចអននុញ្្ញ តឲ្យលោកអ្ករមួ 
បញ្ចូ �លៅក្នុងកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច។ ប៉ានុខន្លយើងបានលធវាើការគបឆំ្ងនឹងទស្សនៈលនះយូរមកលហើយ ្រលគម្ងមហិម្បលគមើ 
ខតមននុស្សមួយគករុមតួចប៉ានុលណាណ ះខដ�ជាគករុមហ៊នុនធំៗ និងគករុមហ៊នុនសំណង់។283 

ការ�ក់ដី និងកមំ្្ងព�កម្មលៅមូ�ធនបរលទស
�ទ្ធភាពក្នុងការលគបើគបាស់ដីធ្ី និងកមំ្្ងព�កម្មខដ�ម្នតនម្ទ្ប្ឺរជាការទ្ក់ទ្ញចម្ងពីរចំលោះវនិិ
លយ្រទនុនបរលទសក្នុងគបលទសតំបន់លម្រង្គខដ�ជាចម្ងគតរូវបានលធវាើសម្ហរណកម្មលៅក្នុងបណ្ាញ្�ិត 
កម្មតំបន់តាមរយៈការគបកួតគបខជងកមំ្្ងព�កម្មតនម្ទ្បក្នុងការកម្មន្សា�ខដ�ជំនួសការនំាចូ� និង 
ជំរនុញការនំាលចញ។ លគកាយពីវបិត្ិហិរញ្ញវតថានុសក�លោកក្នុងឆំ្្២០០៧ - ២០០៨ សារៈសំខាន់ននធនធាន 
ទំ្ងពីរបានលកើនលឡើងជាៃ្មីម្ងលទៀត។ លដាយសារខតអ្កវនិិលយ្របាត់បង់ទំននុកចិត្ល�ើ្�ិត្�ហិរញ្ញវតថានុ 
ដូចជាគទព្យខគបក្ាយ និងគទព្យសម្ត្ិ្�ិតភាពដូចជាដីធ្ី កមំ្្ងព�កម្ម និងធនធានខដ�ចំាបាច់ក្នុងការ 
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្�ិតចំណីអាហារក្ាយលៅជាម្នការទ្ក់ទ្ញខំ្ាង។284 ការវនិិលយ្រល�ើលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធក៏បាន 
ក្ាយជាការលផ្្តចំណាប់អារម្មណ៍ ជាពិលសសពីគបលទសជប៉ានុន និងចិន លហើយលសដ្ឋកិច្ចចិន និងអាស៊ាន 
គតរូវបានអួតសរលសើរថានឹងក្ាយជាកបា�ម្៉ា សនុីនៃ្មីសគម្ប់កំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចសក�លោកលដាយទទួ�ែនុស 
គតរូវក្នុងការរលំដាះលសដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីវបិត្ិ។285 គបឆំ្ងនឹងវងំននលនះ SEZs បានក្ាយជាគបធាន 
បទចំលោះចំណាប់អារម្មណ៍ជាៃ្មីម្ងលទៀតពីសំណាក់គបលទសចិន និងជប៉ានុនខដ�ជាឧបករណ៍លគា� 
នលយបាយទ្ក់ទ្ញក្នុងការសគមបសគមរួ�ដ�់ការល្្រនូវមូ�ធនខដ�គបមូ�្្នុំ និងបខងវារលដាយផ្្�់ 
លឆ្្ះលៅកាន់លរាងចគក្�ិតក្នុងតំបន់លម្រង្គ។ អ្កតំណាងឧសសាហកម្មកម្នុជាមួយរបូក៏បានល្្ើយតប 
្ងខដរថា SEZs គតរូវបានលគបើគបាស់ជាឧបករណ៍ក្នុងការពងាវា ងចបាប់ជាតិខដ�ហាមឃ្ត់ការ�ក់ដីដ�់ 
ជនមិនខមនសញ្្ជ តិលដាយលធវាើការអះអាងថា៖ ’្ំរនិត SEZ ល�ចលចញជារបូរាងជាយន្ការមួយក្នុងការ 
�ក់ដីដ�់ជនបរលទស។’286 

SEZ Dawei និង Kyaukphyu ្ឺរជាឧទ្ហរណ៍ចបាស់ននគបលទសនៃ និងចិនខដ�គតរួសគតាយ្្ូវលដើម្ីម្នការ
គ្រប់គ្រងល�ើដីខដ�ម្នសារៈសំខាន់ជាយនុទ្ធសាសសដ្�់ពួកល្រ។287 ក្នុងគបលទសកម្នុជា SEZs ក៏គតរូវបានលគបើ 
គបាស់លដើម្ីលក្ាបយក និងគ្រប់គ្រងល�ើកមំ្្ងព�កម្ម្�ិត្ងខដរ លហើយម្នសារៈសំខាន់ចំលោះ្�ិតកម្ម 
ការនំាលចញពី SEZs កម្នុជាបានលកើនលឡើងចំនួន ៨០ ភា្ររយរវងឆំ្្២០១៤ និង២០១៥។288 
អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍មួយរបូពី CSO ខដ�លធវាើការគពម្នថា៖:

និន្ាការ្ឺរលធវាើការផ្្ស់ប្ូរលរាងចគកទំ្ងអស់លៅក្នុង SEZ។ មិនយូរមិនឆ្ប់ ពួកល្រនឹងលធវាើដូចលនះ។ ពួកល្រនឹងបំបាត់ 
រា�់លរាងចគកខដ�លៅបលណ្ាយ្្ូលវងលសសងទំ្ងអស់។ ពួកល្រនិយយថាលដើម្ីលជៀសវងការកកសះ្ចរាចរ។�។ 
ប៉ានុខន្ម្នលរឿងរា៉ា វពីរយ៉ាងខដ�លយើងគតរូវលធវាើការពិចារណា។ មួយ្ឺរថាម្នោក្យចចាមអារា៉ាមថាSEZs គតរូវបានគ្រប់ 
គ្រងលដាយ PM និងគ្ររួសាររបស់ពួកល្រខដ�ម្នភា្រហ៊នុនលៅក្នុងលនាះ។ ទីពីរ ពួកល្រលមើ�ល�ើញនូវសក្ាននុព� 
ក្នុងការគ្រប់គ្រងច�នាការងារលដាយសារខតសហជីពមិនអាចចូ�លៅទ្ក់ទងសម្ជិកលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច 
បានងាយសសរួ�លនាះលទ។ លៅចំលោះមនុែសាធារណជនពួកល្រនិយយថាពួកល្រចង់ការោរធនុរកិច្ច និងអ្កវនិិលយ្រ  
រលបៀបវរៈខដ�មិនបាននិយយ្ឺរលដើម្ីលធវាើឲ្យចនុះទន់លែសាយនូវច�នាសហជីព។ ពួកល្រនឹង្្ូរទីតំាងលរាងចគក 
គបលភទទី១លៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចមិនយូរមិនឆ្ប់លនាះលទ លហើយលរាងចគកជាប់កិច្ចសនយោបន្នឹងប្ូរទីតំាងលៅតាម 
បណ្ាលែត្។289 

 
គបលទសកម្នុជាសថាិតក្នុងចំលណាមគបលទសខដ�ម្នគបាក់ឈ្ូ�ទ្បបំ ន្ុតលៅអាសនុីបា៉ា សនុីហវាិកលបើលគបៀបលធៀបជា
មួយនឹងគបលទសលនបា៉ា � សសី�ងា្ក  បង់ក្ាខដស និងបា៉ា ្ីរសាថា ន។ ែណៈលព�ខដ�ការតលម្ើងគបាក់ឈ្ូ�អប្រ
ម្គតរូវបានអននុវត្ក្នុងឆំ្្២០១៣ ២០១៤ និង២០១៥។ ការល្្ើយតបពីឧសសាហកម្ម្ឺរគតរូវខតលធវាើការបលង្កើន 
្�ិតភាពរមួម្នទំ្ងលម្៉ា ងការងារយូរ កិច្ចសនយោខដ�ម្នលព�លវោែ្ី និងម្នការងារបខនថាមលម្៉ា ងខដ�
ចាប់បងខេំ្ងខដរ។290 ការរតឹត្ិតតាមអង្គលហតនុជាក់ខសង្ល�ើសិទ្ធិក្នុងការម្នលសរភីាពសម្្រមន៍ខដ�គតរូវ 
បានការោរតាមចបាប់ជាតិ និងចបាប់អន្រជាតិ និងការចរចាររមួក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចកម្នុជាបានលក្ាបយកកម្មករ 
គបកបលដាយគបសិទ្ធិភាពលៅក្នុងតំបន់ លសដ្ឋកិច្ច លហើយអាចបំខបកពួកល្រពីច�នាព�កម្ម និងលធវាើឲ្យចនុះលែសាយ 
នូវអត់ធន់ក្នុងការគបឆំ្ងនឹងការ អននុវត្ដូចជាការងារបខនថាមលម្៉ា ងលដាយបងខេំកូតា និងការបដិលសធការ 
សគម្កម្តនុភាព ជំរនុញឲ្យម្នការលកើនលឡើងនូវ្�ិតភាពបខនថាមលទៀតលដើម្ីគចបាច់យកពីកមំ្្ងព�កម្ម 
របស់ពួកល្រ។

លតើអ្កណាទទួ�បាន្�គបលយជន៍ពី SEZs

ឧសសាហនីយកម្ម ការបលង្កើតការងារ និងការពគងីកមូ�ធន
តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស និងឧសសាហនីយកម្មននគបលទសលៅតំបន់លម្រង្គគតរូវបានបញ្្ជ ក់លហតនុ្�ជាទូលៅ 
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លដាយសាថា ប័នពហនុភា្ីរ និងអ្កវនិិលយ្របរលទសថាជាកាតា�ីករជំរនុញការបលង្កើតការងារ និងការកាត់បនថាយ 
ភាពគកីគក។ ទីគបឹកសាជនជាតិជប៉ានុនមួយរបូបានម្នមតិថា៖ ’គបជាជនកម្នុជាភា្រលគចើនជាកសិករលហើយមិន 
ខមនម្នការងារទំ្ងអស់លនាះលទ។ មិនម្នការងារម្នន័យថាគា្ម នគបាក់ចំណូ�លនះជាបញ្ហា ។ រដា្ឋ ភិបា� 
ជប៉ានុនជំរនុញដ�់អ្កវនិិលយ្រក្នុងការផ្្ស់ប្ូរពីកសិកម្មលៅជាឧសសាហកម្ម។’291 សសលដៀងគ្ាលនះ្ង 
ខដរល្រហទំព័រ SEZ បានបញ្្ជ ក់ថាមជ្ឈមណ្ឌ �បណ្នុ ះបណ្ា�របស់ែ្ួនគតរូវបានបលង្កើតលឡើង៖ ’លដើម្ីលធវាើឲ្យ 
កសិករកម្នុជាឈានក្ាយជាកម្មករឧសសាហកម្មទំលនើប។’292 ប៉ានុខន្បញ្ហា លកើតម្នលឡើងលៅលព�ខដ�ការងារ 
ៃ្មីមិននំាមកនូវការងារសមរម្យ លហើយគបាក់ឈ្ូ�សគម្ប់រស់លៅមិនគ្រប់គគាន់ក្នុងការគំាគទដ�់តគមរូវការ 
មូ�ដា្ឋ នរបស់កម្មករ។293 ដូចខដ�អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ពី CSO ម្្ក់បានគបាប់លយើងថា៖ “គបជាជនលៅជន 
បទមិនខមនគកលនាះលទ៖ គាត់ម្នដី ពួកគាត់ម្នលគាគកបី ពួកគាត់ម្ន្្ះសខម្ង។ បញ្ហា ្ឺរថាលៅលព�ខដ� 
ពួកល្រគតរូវបានបងខេំឲ្យ លធវាើការផ្្ស់ប្ូរគទព្យសម្ត្ិ”មិនខមនជាគបាក់កាស’’ លៅជាគទព្យសម្ត្ិ ”ខដ�ជាគបាក់ 
កាស”។ ការនំាពួកល្រចូ�ក្នុងលសដ្ឋកិច្ចគបាក់កាស្ឺរផ្្ស់ប្ូរពួកគាត់លចញពីការចខមអតគកពះ និងការគទគទង់ 
ជីវភាពលដាយែ្ួនឯងបានគ្រប់គគាន់លៅធ្ាក់ែ្ួនចូ�ក្នុងបំណនុ �។’294 ការខគបក្ាយតំបន់ពីលសដ្ឋកិច្ចសគម្ប់ 
ចខមអតគកពះ និងកសិកម្មលៅជាលសដ្ឋកិច្ចឧសសាហកម្មបានរលំដាះគបជាជនជាលគចើនពីភាពគកីគក ប៉ានុខន្នំាមក 
ជាមួយនូវការលកងគបវញ័្ច  និងអសមភាព្ងខដរ។ ដូចខដ�បាន្ូរសបញ្្ជ ក់ក្នុងការសិកសាពីតំបន់លសដ្ឋកិច្ច 
តាមគពំខដនក្នុង GMS លដាយបណ្ាញលទសន្គបលវសន៍លម្រង្គ ជាលរឿយៗម្នការគបឈមចំលោះអតី 
តអ្កបលគមើការងារក្នុងវស័ិយកសិកម្មក្នុងការខសវាងរកការងារក្នុងទី្សារការងារឧសសាហកម្មខដ�មិនម្នអវាីៃ្មី 
លហើយពួកគាត់ភា្រលគចើន៖ ’ពនុះោរលៅល�ើខែ្សបន្ាត់ននការខគបក្ាយមូ�ធននិយមក្នុងអននុតំបន់ម្នការ 
គតដរក្នុងការរកសាការងារខដ�ម្នលគគាះថ្ាក់ក្នុងលសដ្ឋកិច្ចមិនលរៀបរយខដ�កំពនុងខតម្នការលកើនលឡើង។’,295

លទ្ះបីជា SEZs បលង្កើតការងារ ការអភិវឌ្ឍរបស់ SEZs ទូទំ្ងតំបន់លម្រង្គគតរូវបាននំាមកនូវការបិទយកដី 
លដាយ្�គបលយជន៍រដ្ឋ និងឯកជនលធវាើឲ្យម្នការជលម្ៀស និងផ្្ស់ប្ូរពីការងារផ្្�់ែ្ួនលៅជាការងារសនុី 
ឈ្ួ�ឲ្យល្រចំលោះគបជាជនលៅជនបទ។ តួនាទីរបស់ SEZs ្ឺរជាទគមង់មួយននការគបមូ�្្នុំដូចតំាងពីសម័យ 
កា�មនុន លហើយការគបមូ�្្នុំលដាយលធវាើយឲ្យម្នការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិគតរូវបានចងគកងជាឯកសារបានគ្រប់ 
គជរុងលគជាយ ជាពិលសសក្នុងករណីននគបលទសឥណា្ឌ គពមទំ្ងករណីននតំបន់លម្រង្គ។296 ការគបមូ�្្នុំ 
តំាងពីសម័យកា�មនុនសំលៅល�ើការ្�ិតជាគបវត្ិសាសសន្ន�កខេែណ្ឌ មូ�ធននិយមខដ�មលធយោបាយ 
ននការចខមអតគកពះ និង្�ិតកម្មគតរូវបានខគបក្ាយលៅជាអ្ក្�ិតមូ�ធន លហើយអ្ក្�ិតឆ្ប់រហ័ស 
គតរូវបានខគបក្ាយលៅជាកម្មករទទួ�គបាក់កនគមការគបមូ�្្នុំខដ�លធវាើឲ្យម្នការបាត់កម្មសិទ្ធិរមួម្នការ 
បលង្កើតលឡើងវញិនូវ�កខេែណ្ឌ ននការពគងីកមូ�ធន។297 ចំលោះHarvey និងអ្កល្្សងលទៀតការគបមូ�្្នុំលដាយលធវាើ 
ឲ្យម្នការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិ្ឺរជាកត្ាជំរនុញខដ�ម្នរចនាសម្័ន្ធខដ�ជា�កខេណៈពិលសសកំពនុងខតម្ន 
ដំលណើ រការ និងម្នភាពល�ចលធ្ាននការ្�ិតលឡើងវញិននអ្កមូ�ធននិយម និងទំនាក់ទំនងសង្គមអាណា 
និ្រម។298 លៅ Dawei ខដ�អ្កវនិិលយ្រគតរូវបាន្្�់នូវ ’គបភពកមំ្្ងព�កម្មៃ្មី’។ គបជាជនមូ�ដា្ឋ នបាន 
បាត់បង់កម្មសិទ្ធិល�ើដីជាទំលនៀមទំោប់ និងសង់្ដារជីវភាពគបនពណីរបស់ពួកល្រ។299 ្ួររឲ្យកត់សម្្គ �់ចំលោះ 
គបជាជនជនជាតិលដើមភាពតិចដូចជាអ្កខដ�គតរូវបានជលម្ៀស និងតំាងទី�ំលៅលឡើងវញិលៅក្នុងតំបន់  
Dawei ដំលណើ រការននការពគងីកមូ�ធនក៏ម្នការបំ្្ិចបំផ្្ញនូវទំនាក់ទំនងគបនពណីសង្គម្ងខដរ ខដ�ជា 
ទូលៅពឹងខ្អកល�ើលគា�ការណ៍ននការលស្មើភាពគ្ា និងទំនាក់ទំនងលៅវញិលៅមកជាមួយនឹងបរសិាថា ន។300 
ដូចខដ�បានបងាហា ញលៅក្នុងករណីននគបលទសកម្នុជា �ទ្ធ្�ននការបលង្កើត SEZs ្ឺរការបាត់បង់នូវសិទ្ធិលសរ ី
ភាពសម្្រម និងការចរចាររមួរបស់កម្មករខដ�លធវាើការសគមបសគមរួ�ដ�់ការលកងគបវញ័្ច របស់ពួក 
ល្រលដាយអននុញ្្ញ តឲ្យម្នតនម្បខនថាមល�ើសកំណត់ខដ�គតរូវបានជញ្ជ ក់ពីកមំ្្ងព�កម្មរបស់ពួកល្រតាមរយៈ 
្�ិតភាពខដ�លធវាើឲ្យពួកល្រមិនអាចគបឆំ្ងបាន។
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របូភាពទី២៦៖ ការរមួចំខនកពីខាងអ្ក្្គត់្្គង់ចំលោះកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចកម្នុជា 
(ADB)

កិច្ចគំាោរសង្គម
បញ្ហា ចម្ងក្នុងលសដ្ឋកិច្ចតំបន់លម្រង្គ្ឺរថា
កំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចមិនគតរូវបានអមមក 
ជាមួយនូវចលងា្ក មបខនថាមននលគា�នលយ 
បាយកិច្ចគំាោរសង្គម និងលសដ្ឋកិច្ចលនាះ 
លទ ដូចជាកិច្ចគំាោរសង្គម ការខបង 
ខចកគទព្យសម្ត្ិ និងការលប្ជាញា មំ្ទំ្ពី 
រដា្ឋ ភិបា�ក្នុងការធានានូវការងារសម 
រម្យ។301 ដូចខដ�បានចងអនុ�បងាហា ញលដាយ 
Polanyi អន្រកា�លៅជាសង្គមទី្សារ្ឺរម្
នការបំ្្ិចបំផ្្ញយ៉ាងខំ្ាងដ�់ជីវតិតាម 
គបនពណី។302 លៅព�ខដ�សង់្ដារ 
ជីវភាពគបនពណីរបស់ពួកល្រគតរូវបានែូច 
ខាត ឬ បំផ្្ញគបជាជនមូ�ដា្ឋ នខដ� 
គតរូវបានប៉ាះោ�់ SEZs ជាលរឿយៗគតរូវ 
បានបងខេំឲ្យបលង្ញ្ជ ៀបចូ�ក្នុងសង្គម 
ទី្សារលដាយមិនម្នកិច្ចគំាោរសង្គមណា 
មួយខដ�គតរូវបានបលង្កើតក្នុងសង្គម 
អភិវឌ្ឍន៍លនាះលទ លហើយក្នុងករណីែ្ះ 
ដូចជា គបលទសកម្នុជាគតរូវបានបង្ងា្ក ប 
លដាយអំលពើហិងសាលដាយរដា្ឋ ភិបា�របស់ 
ែ្ួនលៅលព�ខដ�ពួកល្រល្រៀង្ររក្នុងការទ្មទ្រការគបគពឹត្ខដ�ម្នភាពយនុត្ិធម៌ជាងមនុន។ កំលណើ ន GDP 
របស់គបលទសកម្នុជា្ឺរសថាិតក្នុងចំលណាម GDP ែ្ស់បំ ន្ុតល�ើពិភពលោករវងឆំ្្២០១១ និង២០១៥ ខដ�លរាង 
ចគកឧសសាហកម្មកាត់លដរ និងលដរខស្កលជើងបានរមួចំខណករហូតដ�់លៅ ៤៥,៥ ភា្ររយ។303 យ៉ាងណា 
មិញ គបាក់ឈ្ូ�លៅខតទ្បជាងគបាក់ឈ្ូ�លដើម្ីរស់លៅ លហើយលយងតាម ILO លដាយសារខតអវត្ម្នននកិច្ច 
គំាោរសង្គម គបជាជនគកីគកកម្នុជាជាលគចើនមិនអាចគទំ្គទនឹងការអត់ម្នការងារលធវាើរយៈលព�ខវងលនាះលទ នំា 
ឲ្យម្នការលកើនលឡើងក្នុងការចូ�រមួក្នុងការងារខដ�អសនុវតថាិភាព និងម្នភាពងាយរងលគគាះ។304 លទ្ះបីជា
ម្នកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល�ឿនក៏លដាយ ការចំណាយសាធារណៈល�ើសនុែភាពក្នុងគបលទសកម្នុជា 
្ឺរគតឹមខត ១,៣ ភា្ររយនន GDP ប៉ានុលណាណ ះក្នុងឆំ្្២០១៤ ខដ�សថាិតក្នុងចំលណាមទ្បបំ ន្ុតមួយល�ើពិភពលោក។305 
សសលដៀងគ្ាលនះ្ងខដរ គតឹមខត ២,៦ ភា្ររយនន GDP ប៉ានុលណាណ ះគតរូវបានចំណាយល�ើវស័ិយអប់រកំ្នុងឆំ្្  
២០១០ ខដ�ទ្បជាងគបលទសល�ើសក�លោក និងគបលទសខដ�ម្នគបាក់ចំណូ�ទ្បខដ�ម្នជា 
មធ្យម ៤,៥ ភា្ររយ និង៣,៩ ភា្ររយលៅក្នុងឆំ្្លនាះ។306 

ការវនិិលយ្រ និងអសមភាពក្នុងតំបន់លម្រង្គ
តំបន់លម្រង្គ្ឺរជាតំបន់ខដ�ម្នការអភិវឌ្ឍល�ឿនបំ ន្ុតមួយល�ើពិភពលោករយៈលព� ១០ ឆំ្្ចនុងលគកាយ 
លនះ។ ចាប់តំាងពីការចាប់ល្្ើមននកម្មវធីិ GMS ក្នុងឆំ្្១៩៩២ និង២០១៤ អគតាកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចគបចំា 
ឆំ្្ខដ�គតរូវបានវស់ខវងលដាយ GDP ក្នុងគបជាជនម្្ក់ក្នុងចំលណាមគបលទសក្នុងតំបន់ជាមធ្យម ៧,៥ 
ភា្ររយក្នុងមួយឆំ្្ ជាមួយនឹងការនំាលចញលកើនលឡើងដ�់ ១២,៣ ភា្ររយគបចំាឆំ្្។307 GDP ក្នុងកគមិតសម្
ម្គតអំណាចក្នុងការទិញ ម្នការលកើនលឡើងលៃរក្នុងអំឡនុងលព�លនះ្ងខដរ។ យ៉ាងណាមិញ សថាិតិលនះមិន 
បងាហា ញពីថាលតើកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចគតរូវបានខបងខចកយ៉ាងដូចលម្ចលនាះលទ។ គទព្យសម្ត្ិ និងអសមភាពបាន 
ក្ាយជាបញ្ហា មួយននកងវា�់ចម្ងទូទំ្ងសក�លោកកា�ពីប៉ានុនា្ម នឆំ្្ៃ្មីៗលនះ។ លយងលៅតាម Oxfam 
គទព្យសម្ត្ិននគកីគកបំ ន្ុតចំនួនោក់កណ្ា�ននគបជាជនសក�លោកបានធ្ាក់ចនុះចំនួនមួយោន់ោន់ោន 
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របូភាពទី២៨៖ GMS GDP លៅ PPP (១៩៩២-២០១៤) (ADB)

ដនុោ្រចាប់តំាអពីឆំ្្ ២០១០មក (ដក៣៨ ភា្ររយ) ែណៈលព�ខដ�គទព្យសម្ត្ិអ្កម្នបំ ន្ុត៦២ភា្ររយ
បានលកើនលឡើងជាងោក់កណ្ា�មួយោន់ោន់ោនដនុោ្រក្នុងអំឡនុងលព�ដូចគ្ាលនះ។308 គបាក់ចំណូ�គតរូវ 
បានខបងខចករវងគបាក់ចំណូ�កមំ្្ងព�កម្ម និងគបាក់ចំណូ�មូ�ធន។ គបាក់ចំណូ� កមំ្្ងព�កម្មគតរូវ
បានខសវាងរកលដាយកម្មករក្នុងទគមង់ជាគបាក់ឈ្ូ� គបាក់ខែ និង្�គបលយជន៍។ គបាក់ចំណូ�មូ�ធន 
្ឺរបានពី្�ចំលណញ ការគបាក់ និងគបាក់ចំលណញរបស់គករុមហ៊នុនខដ�បានសន្សំទនុក។ មលធយោបាយ្រន្ឹះមួយ 
ក្នុងចំលណាមមលធយោបាយ្រន្ឹះល្្សងៗខដ�មូ�ធន និងគទព្យសម្ត្ិគតរូវបានគបមូ�្្នុំលៅកំពូ�ននការលកើន 
លឡើងគបាក់ចំណូ�ចំលោះមូ�ធនជាជាងកមំ្្ងព�កម្មជាមួយនឹងការខបងខចកគបាក់ ចំណូ�លៅកមំ្្ងព�
កម្មម្នការធ្ាក់ចនុះក្នុងគបលទសជាលគចើនជនុំវញិពិភពលោក។309 លគា�នលយបាយវនិិលយ្រក្នុងតំបន់បាន 
គ្រប់ដណ្ប់រលបៀបវរៈការអភិវឌ្ឍន៍ចាប់តំាងពីទសវត្សរឆំ្៍្១៩៨០ ដូចជាលសរភីាពហិរញ្ញវតថានុ គបព័ន្ធយក 
ពន្ធអវឌ្ឍនៈ ឯកជនភាវបូនីយកម្មក្នុងបរបិទននបទប្ញ្ញត្ិខដ�ទន់លែសាយ និងលគា�នលយបាយទី្សារ 
ការងារខដ�នំាមកនូវទគមង់មិនលទៀងទ្ត់ននការងារបានបលង្កើននូវវសិមភាពក្នុងតំបន់លយងលៅតាម 
្រណៈកម្្ម ការលសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហគបជាជាតិសគម្ប់ អាសនុីនិងបា៉ា សនុីហវាិក (UNESCAP)។ 
លទ្ះបីជាគតរូវបានរចនាលដើម្ីបលង្កើត ’ការគបកួតគបខជងលដើម្ីគបសិទ្ធិភាព ’តាមរយៈការជំរនុញល�ើកទឹកចិត្ 
ទី្សារ UNESCAP ពន្យ�់ថា៖ ’ជាការពិត លគា�នលយបាយទំ្ងលនះសថាិតក្នុងបរបិទជាក់ោក់មួយចំនួនបាន 
បលង្កើត ”ការគបកួតគបខជងដ�់បាត”’។310 វសិមភាពលនះនំាមកនូវការបំផ្្ញ សង្គតិភាពសង្គម និងលសថារភាព 
សង្គមលដាយសារខតការគបឈមនន ”អន្ាក់វសិមភាព” បលង្កើននូវការផ្ត់លចញលៅក្នុងសង្គម និងបលង្កើតគករុម 
”លៅបាតលគកាមមួយោន់ោននាក់” ខដ�មិនគតរូវបានល្រលអើលពើលៅលព�ខដ�គបលទសទទួ�្�គបលយជន៍ 
ពីសម្ហរណកម្មសក�លោក និងតំបន់។311 លយងលៅតាមរបាយការណ៍គទព្យសម្ត្ិអាសនុីបា៉ា សនុីហវាិក 
ឆំ្្២០១៥ ម្នបនុ្រ្គ�ចំនួន ៤,៧ ោននាក់លៅអាសនុីបា៉ា សនុីហវាិកម្នគបាក់លគចើនជាងមួយោនដនុោ្រ 
អាលមរកិជាគទព្យហិរញ្ញវតថានុ។ បូកបញ្ចូ �គ្ាបនុ្រ្គ�ទំ្ងលនះ កាន់កាប់គទព្យសម្ត្ិចំនួន ១៥,៨ ោន់ោន់ោន 
ដនុោ្រអាលមរកិ។ ចំនួនបនុ្រ្គ�ខដ�ម្នគទព្យសម្ត្ិលគចើនបំ ន្ុត(HNWIs)លៅក្នុងគបលទសចិន និងនៃបាន 
លកើនលឡើងក្នុងឆំ្្២០១៤ គតឹម១៧,៥ ភា្ររយ និង ១៣ ភា្ររយខដ�គទព្យសម្ត្ិរបស់ពួកលកបានលកើន 
ដ�់ ១៩,៣ ភា្ររយ និង១៤,៩ ភា្ររយ។

ការលក្ាបយករដ្ឋ
វសិមភាពលសដ្ឋកិច្ចម្នការបង្កប់ន័យនលយបាយលដាយរមួម្នការលក្ាបយករដ្ឋ។ ដូចខដ� Oxfam និងអ្ក 
ល្្សងលទៀតបានបងាហា ញថាលទ្ះបីជាលសដ្ឋកិច្ច និងគបព័ន្ធនលយបាយរបស់គបលទសមួយ្ួររខតខញកដាច់ពីគ្ា ខត
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របូភាពទី២៩៖ អគតាកំលណើ នគបជាជន និង
គទព្យសម្ត្ិលៅអាសនុីបា៉ា សនុីហវាិក 
(Cap Gemini and RBCC Wealth 
Management)

វស័ិយទំ្ងពីរលនះម្នការ្សារភា្ជ ប់គ្ាខដ�ទំនាក់ទំនងរវងអំណាចលសដ្ឋកិច្ចនលយបាយ និងវសិមភាព 
បលង្កើតវដ្វសិមភាពខដ�ប៉ាះោ�់ដ�់ការលរៀបចំសាថា ប័នខដ�គតរូវបានបលង្កើតលដើម្ីគ្រប់គ្រងលសដ្ឋកិច្ចជាតិ។312 
លយងលៅតាម Oxfam៖

គទព្យសម្ត្ិម្នសក្ាននុព�ក្នុងការលក្ាបយកការលធវាើលគា�នលយបាយរបស់រដា្ឋ ភិបា� និងខកខគបបទប្ញ្ញត្ិលដើម្ី
្្�់ការផ្្គ ប់ចិត្ដ�់អ្កម្នខដ�ជាលរឿយៗប៉ាះោ�់ដ�់អ្កល្្សងលទៀត។ �ទ្ធ្�ននសឹករចិរ�ឹននអភិបា�កិច្ច 
គបជាធិបលតយ្យ ការធ្ាក់ចនុះនូវសង្គតភាពសង្គម និងកាត់បនថាយនូវឱកាសលស្មើគ្ាសគម្ប់មននុស្សគ្រប់របូ។ កា�ពីមនុន  
ភាពល�ើស�ប់មួយចំនួនគតរូវបានកាត់បនថាយលដាយអំណាចននកម្មករក្នុងសហជីព លហើយឥទ្ធិព�របស់ពួកល្រល�ើ 
សាថា ប័នលសដ្ឋកិច្ច ប៉ានុខន្ការធ្ាក់ចនុះទូទំ្ងសក�លោកននការចងគកងសហជីពបានលធវាើឲ្យទន់លែសាយដ�់អំណាចលនះ  
លហើយការធ្ាក់ចនុះលនះម្នការោក់ព័ន្ធនឹងការលកើនលឡើងនូវវសិមភាព។313 

កាន់ខតអាគកក់ជាងលនះលៅលទៀតលនាះ បខនថាមពីល�ើការលកើនលឡើង្�គបលយជន៍របស់ធនុរកិច្ច និងហិរញ្ញវតថានុ និង
ការកាត់បនថាយសនុែម្�ភាពក្នុងលសដ្ឋកិច្ចរបស់ម្្ច ស់្្ះតាមរយៈកម្មវធីិសគមបសគមរួ�រចនាសម្័ន្ធលគា� 
នលយបាយជំលរឿនវ៉ាសនុីលតានដូចជាឯកជនភាវបូនីយកម្ម បដិប្ញ្ញត្ិ និងច�នាមូ�ធនលដាយលសរបីាន 
ឈានលៅដ�់ ’ការ្្នុះលឡើងនូវអំលពើពនុករ�ួយ’ ក្នុងពិភពលោកទិសខាងត្ូងខដ�គតរូវបានសាយភាយ 
គត�ប់លៅពិភពលោកខាងលជើងវញិ។314 អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ចំលោះការសិកសាលនះបានលចាទគបកាន់ 
លដាយគា្ម នភ័ស្នុតាង និងសំលណើ រយ៉ាងលគចើនល�ើស�ប់ល�ើការ�នុប�ិត និងអំលពើពនុករ�ួយរវងភ្ាក់ងារ 
ឯកជន និងសាធារណៈខដ�ម្ន្�គបលយជន៍ក្នុង SEZs លដាយលធវាើការបញ្្ជ ក់ថាមិន្ួររម្នការល�ើក 
ខ�ងណាមួយចំលោះតំបន់លសដ្ឋកិច្ចលឡើយ។ ខដ�មួយចំនួនគតរូវបានបញ្្ជ ក់លៅក្នុងខ្្ករ�ឹំកគទឹស្ី។315 
លយងលៅតាមចបាប់បរហិារលករ ្ិ៍ និងបណឹ្ងគពហ្មទណ្ឌ ននការលបៀតលបៀនលដាយគបព័ន្ធតនុោការល�ើអ្កការោរ
សិទ្ធិមននុស្សលៅក្នុងគបលទសនៃ មីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងទូទំ្ងតំបន់មិនគតរូវបានបញ្្ជ ក់ម្ងលទៀតលៅទីលនះលនាះលទ។ 
គ្រប់គគាន់ក្នុងការនិយយបានថា្ន្ៈនលយបាយ និងច�នាមិនលទៀងទ្ត់ននមូ�ធន្ឺរជាកត្ាសំខាន់ និង 
មិនគតរូវបានលរៀបរាប់ចំនួនពីរខដ�លៅពីខាងលគកាយការបលង្កើត SEZs លហើយថាតំបន់លសដ្ឋកិច្ចបង្កនូវហានិភ័យ  
ចម្ងក្នុងការបលណ្ាយឲ្យម្នការលក្ាបយក និងការគ្រប់គ្រងល�ើរដ្ឋលៅក្នុងតំបន់លដាយអភិជននលយបាយ  
និងលសដ្ឋកិច្ច។
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របូភាពទី៣០៖ 
ក្នុងអំឡនុងលព�ខដ�ជប៉ានុនគំាគទ 
ASSK, របបលយធាចាស់របស់ 
មនុីយ៉ានម្៉ា (លចារ)
លៅខតជញ្ជ ក់្�គបលយជន៍ពីជាតិ”។

ម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិល�ើ្�គបលយជន៍
ោក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា លនះ អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ម្្ក់បានដាស់លតឿនពួកលយើងពីការគបឈមក្នុងការកំណត់អត្ 
សញ្្ញ ណម្្ច ស់ល�ើ្�គបលយជន៍ននគករុមហ៊នុនខដ�ោក់ព័ន្ធជាមួយនឹង SEZs លហើយថាមិនម្នតម្្ភាពលៅ 
លព�និយយថាលតើ�នុយបានមកពីណា? និងបានលៅណា? លយងលៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global 
Witness ឆំ្្២០១៤ មួយស្ីពីឧសសាហកម្មជីកយកខរ ៉ារបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ៖

អ្កនលយបាយពនុករ�ួយទូទំ្ងពិភពលោកលគបើគបាស់គករុមហ៊នុន និងអាណត្ិពយោបា�ភាពជាមួយនឹងម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិ
ោក់បំាងលដើម្ីរបឹអូសគទព្យសម្ត្ិសាធារណៈខដ�ម្នតនម្រាប់ោន់ោនដនុោ្រ។ លនះដកហូតគបាក់កាសពីគបជា
ព�រដ្ឋសាមញ្ញខដ�គបាក់លនះ្ួររខតគតរូវបានចាយល�ើការអភិវឌ្ឍ និង្្�់អំណាចដ�់អភិជនខដ�មិនម្ន្រណ 
លនយ្យភាព ខដ�ជាលរឿយៗជួយពួកល្រក្នុងការទទួ�បាន និងរកសានូវអំណាចលដាយយកលឈា្ម ះគបជាធិបលតយ្យ 
សិទ្ធិមននុស្ស និងសន្ិភាពមកលគបើ។ បងាហា ញមននុស្សពិតលៅខាងលគកាយគករុមហ៊នុនទំ្ងលនះ្ឺរម្នសារៈសំខាន់ក្នុងការ 
សលគមចបាននូវកំខណទគមង់ពិតគបាកដក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  ខដ�គ្ររួសារលយធា និងបក្សពួកអ្កម្នគទព្យសម្ត្ិ 
បានទទួ�្�គបលយជន៍អស់រយៈលព�ជាយូរអខងវាងមកលហើយពីធនធានធម្មជាតិ។316 

ការ្្សពវា្សាយកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះនូវឯកសារបា៉ា ណាម្៉ា  (Panama Papers) បានបងាហា ញពីវធីិសាសស ្
ខដ�អភិជននលយបាយជនុំវញិពិភពលោកបខងវារមូ�និធិតាមរយៈអន្រការហិីរញ្ញវតថានុ និងអ្កសគមប 
សគមរួ�ឯនាយសមនុគទលដាយរមួម្ន្រណលនយ្យករ អ្កចបាប់ ធនាគារឯកជនឯនាយសមនុគទ និងគករុមហ៊នុន 
អាណត្ិពយោបា�ភាព ប៉ានុខន្លនះគគាន់ខតបងាហា ញពីន្្ខាងល�ើ និងលដាយមិនផ្្�់នូវបញ្ហា ទំ្ងមូ� 
ប៉ានុលណាណ ះ។317 កងវា�់អំពី ’បណ្ាញមិន្្ូវការ’ និង ’ការខសវាងចំលណញពីខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្ម’ ខដ�ោក់ 
ព័ន្ធជាមួយនឹងអភិជនលមែ្យ�់របស់ពួកល្រ និងអ្កទិញភា្រហ៊នុនពីខាងលគរៅជាមួយនឹងការអននុវត្ខដ�ម្ន
ការលរៀបចំបាន�អគបលសើរននរចនាសម្័ន្ធននការគពមលគពៀងពិស្ារលដាយលគបើគបាស់យន្ការឯនាយសមនុគទក្នុង 
ការបខងវារដានអត្សញ្្ញ ណរបស់ម្្ច ស់នន្�គបលយជន៍គតរូវបានល�ើកលឡើងក្នុងការសិកសាននខ្នការ 
OBOR។ 318 យន្ការទំ្ងលនះសគមរួ�ដ�់ការល្រចពន្ធបង់គបាក់សំណូក និងល្រចលវសការពិន័យ។319 
ទំ្ងលនះនឹងក្ាយលៅជាបញ្ហា មួយនសារៈសំខាន់ខដ�ម្នការលកើនលឡើងជាមួយនឹងការបលង្កើន្រលគម្ងលហដា្ឋ
រចនាសម្័ន្ធខ្ាតធំក្នុងតំបន់ និង ’បខនថាមលគបងល�ើលភ្ើងចំលោះការខសវាងរក្�គបលយជន៍ជំនួសឲ្យអភិជនខដ
�ជញ្ជ ក់្�គបលយជន៍។’320 លយងលៅតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ Financial Times មង្ន្ីជនជាតិចិន 
ជា�កខេណៈឯកជនផ្្�់រពឹំងថានឹងបាត់បង់នូវការវនិិលយ្ររបស់ែ្ួនចំនួន៥០ភា្ររយលដាយសារអំលពើ 
ពនុករ�ួយក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។321 អង្គការ Global Financial Integrityខដ�ជាអង្គការ 
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មិនខសវាងរកគបាក់ចំលណញមួយម្នមូ�ដា្ឋ នលៅទីគករុងវ៉ាសនុីនលតាន បានលធវាើការបា៉ា ន់គបម្ណថា�ំហូរ 
ខដ�មិនគតរូវបានគ្រប់គ្រងចូ�ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ក្នុងឆំ្្២០១៣ ម្នសរនុបចំនួន ១០ 
ោន់ោនដនុោ្រជាង២០ភា្ររយននGDP។322 ពួកល្របានលធវាើការបា៉ា ន់គបម្ណថា៤៥ភា្ររយ 
នន�ំហូរមិនសសបចបាប់លនះបញ្ច ប់គតឹមមជ្ឈមណ្ឌ �ហិរញ្ញវតថានុឯនាយសមនុគទ។323 

ការគបឈមអភិបា�កិច្ច
ែណៈលព�ខដ� ’ការលក្ាបយករដ្ឋ’ ជាទូលៅសំលៅល�ើទំនាក់ទំនងរវងអំណាចលសដ្ឋកិច្ច និងអំណាចនលយ
បាយខដ�ជះឥទ្ធិព�ដ�់ការរចនាលគា�នលយបាយ និងសាថា ប័នលសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមលៅកគមិតថ្ាក់ជាតិ 
ខដ�វធិានអាចគតរូវបានបលង្កើតលឡើង ឬខកខគបលដើម្ីជាគបលយជន៍ដ�់អ្កម្នគទព្យសម្ត្ិលដាយលកងគបវញ័្ច
ល�ើមននុស្សគ្រប់គ្ាល្្សងលទៀតខដ�បញ្ហា លនះក្ាយលៅជាម្នភាពសសរួចសសា�ជាមួយនឹងអភិបា�កិច្ចនន 
SEZs។ ដូចខដ�បាន្ូរសបញ្្ជ ក់ក្នុងលសចក្ីល្្ើម SEZs ជាទូលៅគតរូវបានអមជាមួយលដាយរចនាសម្័ន្ធអភិ 
បា�កិច្ចផ្្ច់មនុែខដ�ជាអាណត្ិរបស់អាជាញា ធរក្នុងការបលង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងគបលទស 
កម្នុជា អាជាញា ធរលនះជាការទទួ�ែនុសគតរូវរបស់CDC និង CSEZB គពមទំ្ងមជ្ឈមណ្ឌ �គចកលចញចូ�ខត 
មួយ (OSSCs) ខដ�គតរូវបានបលង្កើតលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច។ ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  ្ឺរជាទំនួ�ែនុសគតរូវ 
របស់គករុមគបឹកសាមជ្ឈឹម ្រណៈកម្្ម ធិការការងារមជ្ឈឹម ្រណៈកម្្ម ធិការគ្រប់គ្រង SEZ និង OSSCs។  
លៅក្នុងករណីនន Kyaukphyu ្រណៈកម្្ម ធិការវយតនម្ និង្្�់ការអននុញ្្ញ តល�ើ�ទ្ធកម្មគតរូវបាន្្�់ 
អាណត្ិលដាយរដា្ឋ ភិបា�ក្នុងការលគជើសលរ ើស និងខតងតំាងគករុមហ៊នុន្្�់ការគបឹកសា និងអភិវឌ្ឍន៍សគម្ប់ 
តំបន់លសដ្ឋកិច្ច។ ការវនិិលយ្រសរនុបខដ�ជាការតគមរូវក្នុងការអននុវត្ SEZ Kyaukphyu លពញល�ញគតរូវ 
បានបា៉ា ន់គបម្ណថាម្នចំនួន ៨៩,២ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិ និង៥០-៨០ ោន់ោនដនុោ្រសគម្ប់  
Dawei។ មិនម្នការបា៉ា ន់គបម្ណចំលោះ SSEZ និង PPSEZ លនាះលទ ប៉ានុខន្ SSEZ បានតគមរូវឲ្យម្នការ 
វនិិលយ្របឋមចំនួន ៣ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិ និងនៃ្ចំណាយអននុវត្សរនុប្ឺរអាចលគបៀបលធៀបបានជាមួយ 
នឹង Dawei និង Kyaukphyu។ ការនំាលចញគបចំាឆំ្្ម្នតនម្លស្មើនឹង២ោន់ោនដនុោ្រ គតរូវបានរពឹំងថា 
នឹងគតរូវបានដំលណើ រការតាមរយៈ SSEZ គតឹមឆំ្្២០១៥។ លៅលព�ខដ�ចំនួនដ៏លគចើនននមូ�ធនបរលទស 
លនះគតរូវបានវនិិលយ្រលៅក្នុង ទីតំាងបិទជិតតួចៗ ជាមួយនឹងរចនាសម្័ន្ធរដ្ឋបា�ផ្្ច់មនុែ ការគបឈមនន 
អភិបា�កិច្ច្ឺរមិនអាចលជៀសវងបានលនាះលទ។ យ៉ាងណាមិញមតិលយប�់ពីអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ក្នុង 
គបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា បានល�ើកលឡើងថា្�ប៉ាះោ�់អាចម្នភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគបលទសខដ�ម្នការអភិវឌ្ឍ 
តិចជាងខដ�កងវាះខាតនូវសាថា ប័នម្នសមតថាភាព និងឯករាជ្យក្នុងការធានានូវតម្្ភាព និង្រណលនយ្យ 
ភាពក្នុងចំលណាមមង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា�ខដ�ជាលរឿយៗគតរូវបានខសវាងរកល�ើញលគចើនជាងក្នុងគបលទសខដ� 
ម្នការអភិវឌ្ឍ�អគបលសើរជាង។

ក្នុងរចនាសម្័ន្ធសាថា ប័នននយន្ការអភិបា�កិច្ចគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា  OSSCs ក្នុងគបលទសកម្នុជាសថាិត 
លគកាមការគតរួតពិនិត្យខំ្ាងបំ ន្ុត។ ម្នការជំរនុញឲ្យរដា្ឋ ភិបា�បលង្កើត OOSCs ដូចលនះគករុមហ៊នុនក្នុង SEZ អាច
ល្រច ន្ុតពីនីតិវធីិបទប្ញ្ញត្ិខដ�ម្នសសាប់ខដ�តគមរូវការចំណាយគបតិបត្ិការែ្ស់លដាយអននុញ្្ញ តឲ្យពួកល្រ
ក្នុងការល្្ើយតបនឹងតគមរូវការបទប្ញ្ញត្ិទំ្ងអស់ក្នុងលព�ខតមួយ។324 ពួកល្រក៏បានអួត្ងខដរថាជាមលធយោ
បាយមួយក្នុងការកាត់ផ្្ច់សកម្មភាពចំលោះការខសវាងរកគបាក់ចំលណញ។ យ៉ាងណាមិញដូចខដ�បាន្ូរស 
បញ្្ជ ក់ក្នុងខ្្កទី១ លនះ្ឺរមិនលជា្រជ័យទំ្ងសសរុងលនាះលទ។ ភាពមិនគបគកតីគតរូវបានបញ្្ជ ក់ោក់ព័ន្ធនឹង 
អាជាញា ធរ SEZs Kyaukphyu និង Dawei លហើយបនុ្រ្គ�ខដ�ម្នភា្រហ៊នុនធំក្នុង PPSEZ និង SSEZ 
ម្នទំនាក់ទំនង ជិតស្ិតជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមង្ន្ីកម្នុជា ដូចខដ�បានបញ្្ជ ក់ក្នុងខ្្កទី១ និងទី២។ 
ក៏ម្នការសំខដងនូវកងវា�់្ងខដរអំពីវធិានការខដ�គតរូវបានចាត់លដាយថ្ាក់ដឹកនំា SEZ ក្នុង SEZ Thilawa, 
SEZ លែត្សីហននុ និង SEZ ទីគករុងភ្ំលពញខដ�ផ្្គ ប់នូវ្�គបលយជន៍ដ�់អ្កវនិិលយ្របរលទសជាង្� 
គបលយជន៍គបជាព�រដ្ឋ លហើយលព�ែ្ះលមើ�រ�ំងកិច្ចគំាោរសង្គម និងបរសិាថា ន។ ក្នុងអវត្ម្នននការមិន 
ល�ើកទឹកចិត្ខំ្ាងក្ាដូចជាយន្ការគតរួតពិនិត្យឯករាជ្យ តាមដាន និង្រណលនយ្យភាពរចនាសម្័ន្ធអភិបា� 
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កិច្ច SEZ ក្នុងគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា អាចអននុញ្្ញ តឲ្យម្នការ�នុប�ិតរវងភ្ាក់ងារឯកជន និង 
សាធារណៈលធវាើឲ្យប៉ាះោ�់ដ�់ធាតនុលចញក្នុង SEZs ខដ�លធវាើការផ្្គ ប់ដ�់្�គបលយជន៍មូ�ធនបរលទស 
ជាជាង្�គបលយជន៍ជាតិ។
    
ការជំរនុញឲ្យម្នទំនាក់ទំនងជញ្ជ ក់្�គបលយជន៍រវងមូ�ធន និងកមំ្្ងព�កម្ម

ែណៈលព�ខដ�កម្មករមួយចំនួន ខដ�បានពិភាកសាជាមួយម្នភាពរកីរាយក្នុងការម្នការងារក្នុង SEZs របស់ែ្ួន  
ពួកល្របានបញ្្ជ ក់ថានិលយជកមិនអននុលោមតាមចបាប់ខដ�លធវាើឲ្យប៉ាះោ�់ដ�់�កខេែណ្ឌ ការងារសមរម្យ។325 
អ្កគតរូវលធវាើការបខនថាមលម្៉ា ង គបសិនជាអ្កមិនលធវាើ ពួកល្រនឹងបលណ្ញអ្កលចញមិនខាន។ លនះជាការលកងគបវញ័្ច ។ 
គបសិនជាលយើងម្នយន្ការក្នុងការតាមដាននិលយជក និងអ្កវនិិលយ្រ និងលដើម្ីបងខេំពួកល្រឲ្យលគារពចបាប់ការ 
ងារ [លនាះពិតជា�អគបលសើរ]។ គបសិនចបាប់ខចងថាពីរលម្៉ា ងននលម្៉ា ងបខនថាម ្ឺរមិនអាចល�ើសពីពីរលម្៉ា ងបានលនាះលទ។326 

ជាការ�អខដ� SEZ គតរូវបានបលង្កើតលដាយសារខតវបានសសរូបយកគបជាជន លហើយ្្�់ការងារដ�់ពួកល្រ ប៉ានុខន្ក៏ម្ន
ការលកងគបវញ័្ច ្ងខដរ។ លយើងគតរូវការការគំាគទលដើម្ីលធវាើឲ្យ�កខេែណ្ឌ ម្នភាព�អគបលសើរខាងក្នុង SEZ។ ែញានុំចង់ឲ្យ 
លរាងចគកលៅខាងក្នុង SEZ លគារពចបាប់។327 

ចំលោះខ្្ករបស់ពួកល្រ អ្កតំណាងឧសសាហកម្មបញ្្ជ ក់ពីសំោធល�ើគបាក់ឈ្ូ�្ឺរកំពនុងប៉ាះោ�់ដ�់ភាព
គបកួតគបខជងថ្ាក់ជាតិរបស់គបលទសកម្នុជា លហើយថាគករុមហ៊នុននឹង្្ូរទីតំាងលៅគបលទសល្្សងដូចជា 
បង់ក្ាខដស គបសិនជា្�ចំលណញគតរូវបាន្ំររាមកំខហងលធវាើឲ្យបាត់បង់ការងារ ប៉ានុខន្លរាងចគកលៅខតលបើកទ្វា រ 
លហើយទិន្ន័យននការនំាលចញបន្លកើនលឡើង។ លយងលៅតាមសម្្រមលរាងចគកកាត់លដរកម្នុជា (GMAC) 
ឧសសាហកម្មកាត់លដរទទួ�បាន ”ការលកើតលឡើងដូចអភូតលហតនុ” ចាប់តំាងពីឆំ្្១៩៩២ មកលហើយចំនួននន
លរាងចគកលដរខស្កលជើងបានលកើនលឡើងលទវារដង លហើយការនំាលចញបានចតាវា ្រនុណក្នុងអំឡនុងលព�គបំាមួយឆំ្្ 
ចនុងលគកាយលនះ។328 បខនថាមល�ើការគបឆំ្ងនឹងការល�ើកលឡើងរបស់អ្កតំណាងឧសសាហកម្ម CSO មួយបាន 
បដិលសធនូវមូ�ដា្ឋ នលនះលដាយសារខតវពឹងខ្អកល�ើលហតនុ្�លបាកគបាស់មួយ៖

ការល�ើកលឡើង្ឺរថាមិនអាច្្�់�កខេែណ្ឌ ការងារសមរម្យ ថាមិនម្នគបាក់គ្រប់គគាន់ក្នុងឧសសាហកម្ម។ �នុយ្ឺរម្ន
ប៉ានុខន្សថាិតលៅក្នុងកណ្ាប់នដែនុស។ ្ួររឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការគកល�កលមើ�ល�ើបញ្ជ ីលឈា្ម ះអ្កម្នបំ ន្ុតល�ើពិភព
លោក។ បី៊� លហ្គត លយើងអាចយ�់ពីលហតនុ្�បាន ប៉ានុខន្លហតនុអវាីម្្ច ស់ IndiTex ឬម្្ច ស់ H&M ម្នក្នុងបញ្ជ ីខដរ? 
គបសិនជាពួកល្រអាចម្នគទព្យសម្ត្ិលគចើនដូចលនះ ្ួររខតអាចម្ន�នុយគ្រប់គគាន់លៅក្នុងឧស្សហកម្មកាត់លដរ។ 
ម្៉ា ក�្ីៗទំ្ងលនះម្ន�នុយលគចើន។ វ្ឺរជាការទទួ�ែនុសគតរូវរបស់ម្៉ា ក�្ីៗលដើម្ីធានាថាកម្មករទទួ� 
បានគបាក់ឈ្ូ�សមរម្យ។329 

ការអភិវឌ្ឍគចកលសដ្ឋកិច្ច និង SEZs លៅក្នុងតំបន់លម្រង្គលធវាើឲ្យម្នភាពងាយសសរួ�ចំលោះអ្កវនិិលយ្រខដ�
ឡនុងចនុងក្នុងការបំខបកបណ្ាញ្�ិតកម្មរបស់ែ្ួន និងលថាកជាងសគម្ប់ពួកល្របលង្កើតគបតិបត្ិការៃ្មី ដូចលនះ
សគមរួ�ទំនាក់ទំនងជញ្ជ ក់្�គបលយជន៍លឆ្្ះលៅកាន់កមំ្្ងព�កម្មក្នុងលគា�បំណងរកសានៃ្្�ិតកម្មឲ្យ
បានក្នុងតំន�ទ្ប។ CSO មួយបានរាយការណ៍ថា៖

ម្្ច ស់លរាងចគកទទួ�ដំណឹងថាពួកល្រអាចទទួ�បាន ២,៥ដនុោ្រអាលមរកិ/ក្នុងមួយឡូ ប៉ានុខន្ឆំ្្បន្ាប់អ្កទិញនិយយ
ថា៖ ‘’លយើងអាច្្�់ជូនខត ២,៤ ដនុោ្រអាលមរកិ យកក៏អត់ លបើអត់អាចចាកលចញបាន។’ ក្នុងរបូភាពមយោ៉ាង ម្្ច ស់លរាង 
ចគកកដូចជាកម្មករចឹង។ ជា�កខេណៈបនុ្រ្គ�ពួកល្រមិនម្នអំណាចអវាីលនាះលទ ប៉ានុខន្ពួកល្រល�ង�្ិចល�ើគ្ាលៅវញិលៅ
មក និងមិនហ៊ាននិយយលចញលនាះលទ។330 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ 59

តាមរយៈការជំរនុញបខនថាមនូវការបំខបកខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្មសក�លោកខដ�កមំ្្ងព�កម្មគតរូវបានលកង 
គបវញ័្ច ដ�់បាត លហើយតនម្គតរូវបានលក្ាបលៅកំពូ� ការគំាគទរបស់គបលទសខដ�ម្នការអភិវឌ្ឍតិចជាងដ�់ 
SEZs និងការ្សារភា្ជ ប់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធក្នុងលឈា្ម ះជាការបលង្កើតការងារ និងកាត់បនថាយអំលពើគកីគក្ឺរការ្្សង 
លគពងមិនគបកបលដាយភាពវយ័ឆ្្តប៉ានុលណាណ ះ។331 

SEZ វ្ឺរជាគទរុង

’ការសន្ិដា្ឋ ន្ឺរថាអ្កគតរូវការការងារដូចលនះអ្កអាចរស់លៅបាន។ ប៉ានុខន្សង់្ដារជីវភាពនិរន្ន៍ភាពមិនម្នន័យថា�
ក់ជីវភាពរបស់ែ្ួនលៅគករុមហ៊នុន ដូចលនះពួកល្រអាចលកងគបវញ័្ច អ្កបានលនាះលទ។ ពួកល្រនំាមកនូវខហមបឺ៊ហ្គឺរ 
ប៉ានុខន្វ្ឺរជា�្ិចមួយ។ ពួកល្រគបាប់លយើងថាលយើងអាចទទួ�បាន�នុយ ដូចលនះលយើងអាចទិញលនះទិញលនាះ។ ប៉ានុខន្  
ក្នុងលគា�បំណងទទួ�បានការ�កខេែណ្ឌ លនះ អ្កគតរូវខតកាត់បនថាយពន្ធ្រយ។ លយើងមិនម្នអំណាចលស្មើគ្ាក្នុងការ 
ចរចារលនាះលទ នំប័ង ្ឺរជានំប័ងពនុ� ខដ�លយើងបានញ៉ាំវចាប់តំាងពីលដើមទសវត្សឆំ្្ ២០០០ មកលម្ះ ខដ�លធវាើឲ្យ 
លយើងឈឺ។ លយើងគតរូវបានល្របំពនុ�៖ លយើងកំពនុងរស់លៅជាមួយនឹងជម្ងឺគបាក់ឈ្ូ�ទ្ប ជម្ងឺគា្ម នកិច្ចគំាោរសង្គម 
ជម្ងឺគា្ម នលសរភីាពក្នុងការជួបគបជនុំ។ ពួកលយើងគតរូវបានល្រគបាប់ថា�កខេែណ្ឌ លនះនឹង�អគបលសើរជាងលនះ។ លយើងធ្ាប់ 
លធវាើដំលណើ រលដាយលសរ ីប៉ានុខន្បច្ចនុប្ន្លនះលយើងលៅក្ងគទរុងមួយ។ SEZ វ្ឺរជាគទរុងមួយ។ អ្កកំពនុងខតផ្្ស់ប្ូរពី 
សតវាលដើរលហើរលសរលីៅជាសតវាក្នុងគទរុង។’

A8. អ្កតំណាង NGO សស្ី ទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

គបអប់ទី២៖ SEZ វ្ឺរគទរុងមួយ។

ការវនិិលយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និងការដកហូតហិរញ្ញវតថានុពីពិភពលោកខាងត្ូង
ការលកើនលឡើងនូវអសមភាពគតរូវបានចងគកងជាឯកសារ និងលបាះពនុម្្សាយលដាយអង្គការជាលគចើនដូចជា 
Oxfam និង្រម្្តគទព្យសម្ត្ិលដាយអ្កនិពន្ធដូចជា Piketty។332 ការសិកសាកា�ពីលព�ៃ្មីៗមួយលដាយ 
NicholasHildyard រនុករកនូវយន្ការមួយខដ�តាមរយៈលនះមូ�ធនគតរូវបានគបមូ�្្នុំលដាយមននុស្សមួយភា្រ
រយ លដាយលធវាើការអះអាងថាកគមិតននអសមភាពលនះមិនខមនលកើតលឡើងលដាយនចដន្យលនាះលទ។333 ែណៈលព�
ខដ�សង្គមក្នុងតំបន់ម្នការលកើនលឡើងនូវចំនួនគបជាជន និងលកើនលឡើងនូវតគមរូវការដូចលនះទ្មទ្រឲ្យម្ន 
ការវនិិលយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធដូចជា្្ូវ សាោលរៀន និងមន្ីរលពទ្យលដើម្ីដឹកជញ្ជូ នទំនិញ និងលសវកម្ម 
ជាមូ�ដា្ឋ ន មិនខមនរា�់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធទំ្ងអស់គតរូវបានបលង្កើតលឡើងោក់ព័ន្ធនឹងកងវា�់នន្�គបលយជន៍ 
សាធារណៈលនាះលទ។ ជាការពិតណាស់ Hildyard សំអាងថាការវនិិលយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ្ឺរកំពនុងគតរូវ 
បានលគបើគបាស់ជាការឧបតថាម្ភធនមួយសគម្ប់អ្កខដ�ម្នគទព្យសម្ត្ិសសាប់រចួលហើយលដាយសារខតលហដា្ឋ  
រចនាសម្័ន្ធគតរូវបានខគបក្ាយជាគទព្យអកម្មតាមរយៈភាពជានដ្ូររដ្ឋនិងឯកជន (PPPs) ខដ�ធានាជូនអ្កវនិិ
លយ្រនូវគបភពគបាក់ចំណូ�ខដ�ម្នសថាិរភាព និងម្នកិច្ចសនយោលដាយទ្ញ្�គបលយជន៍ពីសាធារ
ណៈ។ លៅក្នុងជំពូកមួយននគចកលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ Hildyard ្ូរសបញ្្ជ ក់ថាគបាក់រាប់ោន់ោន់ោនដនុោ្រ 
ខដ�អ្កលធវាើខ្នការទ្មទ្រសគម្ប់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ្ឺរមិនអាចលៅរចួលនាះលទលដាយគា្ម នការទ្ញយកពី 
គបភពហិរញ្ញវតថានុលៅខាងលគរៅរដ្ឋ ធនាគារឯកជន និងសាថា ប័នពហនុភា្ីរ។ ជា�ទ្ធ្� PPPs គតរូវបានជំរនុញ 
លដាយរដា្ឋ ភិបា� និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការទទួ�បានមូ�ធន៖ ‘ទី្សារមូ�ធនសក�លោក្ឺរជាគបភព
ខដ�ជាទិសលៅៃ្មីលព�បច្ចនុប្ន្ PPPs ្ឺរជាការល�ើកទឹកចិត្ និងការខគបក្ាយលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធលៅជាគទព្យ
សកម្ម្ឺរជាមលធយោបាយខដ�ម្នការលពញនិយមលព�បច្ចនុប្ន្ក្នុងការគបមូ�មូ�និធិ។’334 លធវាើការវភិា្រការ
ល�ើកទឹកចិត្ខដ�បាន្្�់ជូនដ�់អ្កវនិិលយ្រ Hildyard អះអាងថាយន្ការដូចជា PPPs បានក្ាយជា 
ម្នការយកចិត្ទនុកដាក់ទ្បល�ើការ្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នដ�់ការអភិវឌ្ឍខតលផ្្តល�ើការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវតថានុ។ 
ក្នុងន័យមយោ៉ាងលទៀត្្�់នូវគចក្�គបលយជន៍ចំលោះមូ�ធនខដ�ម្នការគបមូ�្្នុំលគចើនជាជាងវនិិ 
លយ្រក្នុងតគមរូវការចំាបាច់របស់សង្គមមួយ។
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ហិរញ្ញប្ទ្នចំលោះការវនិិលយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធដូចជា SEZ ្ឺរកំពនុងទ្ញលចញពីមូ�និធិលសាធន 
និវត្ន៍ មូ�និធិគទព្យសម្ត្ិរដ្ឋ បនុ្រ្គ�ខដ�ម្នគទព្យសម្ត្ិលគចើន (HNWIs) និងតួអង្គមួយចំនួនលទៀត និង 
ល្្រតាមរយៈមូ�និធិលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ ឬភាមហ៊នុនឯកជន និងមូ�ធនសហកម្មសិទ្ធិ។335 Hildyardពន្យ�់ 
ថាអ្កវនិិលយ្រអាចទិញទំ្ងភា្រហ៊នុន ឬបំណនុ � ខដ�ភា្រហ៊នុនោក់ព័ន្ធនឹងការ្្�់ធនធានហិរញ្ញវតថានុ 
លដាយអ្កវនិិលយ្រជាៃ្ូរនឹង្�គបលយជន៍ម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិ ឬជាគទព្យសកម្ម លហើយបំណនុ �សំលៅល�ើគបាក់ 
ខដ�ឲ្យែ្ចីតាមរយៈកម្ចីធនាគារ ឬការទិញ IOUs ខដ�អាចជួញដូរបានដូចជាប័ណណភា្រហ៊នុនជាលដើម។336 
ជាទូលៅមូ�និធិទំ្ងលនះគតរូវបានល្្រជូនលដាយផ្្�់តាមរយៈគករុមហ៊នុនលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធខដ�បានចនុះ 
បញ្ជ ីល�ើទី្សារភា្រហ៊នុន។ ជា�ទ្ធ្�លយងលៅតាម Hildyard៖ 

ភា្រលគចើនននជាង៣ោន់ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិកគតរូវបានវនិិលយ្រលដាយអ្កវនិិលយ្រឯកជនក្នុងលហដា្ឋ រចនា 
សម្័ន្ធ្ឺរជាការឈានលជើងលឡើងមួយជំហាន ឬរកិំ�លចញពីការកាន់កាប់លដាយផ្្�់ក្នុងទគមង់អាជីវកម្មលចញមនុែ។ 
ជំនួសមកវញិ ការវនិិលយ្រ្ឺរគករុមហ៊នុនលមខដ�លធវាើការអភិវឌ្ឍ្រលគម្ង (ជាជាងបនុគតសម្័ន្ធខដ�លធវាើការសាងសង់ 
្រលគម្ងទំ្ងលនះ) ឬក្នុងគករុមហ៊នុនខដ�លធវាើការទទួ�បាន្�គបលយជន៍ពីកិច្ចសនយោលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ 
ជាឧទ្ហរណ៍ គករុមហ៊នុនសាងសង់ និងវសិវាកម្ម អ្ករចនា និងគករុមហ៊នុន្្គត់្្គង់សម្្ភ រៈ។337

ការវនិិលយ្រទំ្ងលនះ្ឺរម្ន្�ចំលណញគកាស់ខគក�ចំលោះអភិជន។ មូ�និធិលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ្្�់នូវ 
អគតាចំលណញ ១៥ ភា្ររយម្នន័យថាមួយោន់ោនដនុោ្រនឹងលកើនលឡើងដ�់១,៥ ោន់ោនដនុោ្រ 
អាលមរកិក្នុងរយៈលព�ជាង ១០ ឆំ្្ លយងលៅតាម Hildyard។ មូ�និធិភា្រហ៊នុនឯកជន និងមូ�ធនសហកម្ម
សិទ្ធិលៅខតម្នអគតាចំលណញែ្ស់ជាង។ គបភពហិរញ្ញវតថានុទំ្ងលនះ គតរូវបានវនិិលយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ
លៅលព�ខដ�ម្នការល�ចលចញនូវឱកាស និងរពឹំងក្នុងការទទួ�បានគបាក់ចំលណញ២០ លៅ ២៥ ភា្ររយ 
ជាអប្បរម្។338 យនុទ្ធសាសសពិ្លសសមួយ្ឺរលធវាើការបលង្កើតនូវចលងា្ក មហិរញ្ញវតថានុល�ើការវនិិលយ្រពីគបាក់ 
ចំណូ�ខដ�បានចនុះកិច្ចសនយោ និងលធវាើឲ្យគបលសើរលឡើងនូវ្ំររអូាជីវកម្ម បន្ាប់មកបខងវារការវនិិលយ្រលៅជាការ
�ក់ឯកជន ឬតាមរយៈខគបក្ាយគករុមហ៊នុនលៅជាគករុមហ៊នុនសាធារណៈតាមរយៈការចនុះបញ្ជ ីល�ើទី្សារភា្រ
ហ៊នុន។339 អ្កអភិវឌ្ឍន៍ និងគករុមហ៊នុនសំណង់ (ជាទូលៅជាគករុមហ៊នុនខតមួយ) ដូចជា ITD និង CITIC ម្នលគា�
ជំហរក្នុងការខសវាងរកគបាក់ចំលណញលគចើនពី Dawei និង Kyaukphyu។ បខនថាមពីល�ើការទទួ�បាននូវកិច្ច  
សនយោសម្ទ្ន និងកិច្ចសនយោសាងសង់ ពួកល្រនឹង្្�់កិច្ចសនយោក្នុងការសាងសង់ SEZs លៅគករុមហ៊នុន 
របស់ែ្ួន លៅលព�ខដ�តំបន់លសដ្ឋកិច្ចម្នរបូរាង និងម្នដំលណើ រការពួកល្រអាច�ក់ភា្រហ៊នុនរបស់ពួកល្រ
លៅក្នុងគករុមហ៊នុនលដើម្ីទទួ�បាន្�ចំលណញ។ ជាលសចក្ីលយងITD បាន�ក់ភា្រហ៊នុនរបស់ែ្ួនចំនួន ១៥ 
ភា្ររយល�ើទំនប់ Nam Thuen ក្នុងគបលទសឡាវបន្ាប់ពីរយៈលព�៤ខែននគបតិបត្ិការជាៃ្ូរនឹងគបាក់ 
ចំលណញល�ើការវនិិលយ្រចំនួនជិត ៦៣ភា្ររយ (៦៧,៥ ោនដនុោ្រអាលមរកិ�ក់បាន ១១០ ោនដនុោ្រ 
អាលមរកិ)។340 ចំលោះការវនិិលយ្ររបស់គករុមហ៊នុនលនះចំនួន ៣ ,៥ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិលៅល�ើទំនប់ 
វរអី្រ្គិសសនី Xayaburi ដ៏ចគមរូងចគម្ស់ក្នុងគបលទសឡាវ SCB គតរូវបានបញ្្ជ ក់ថាទទួ�បាន ៤៥០ ោន 
ដនុោ្រអាលមរកិក្នុងមួយឆំ្្។341 អាចសន្ិដា្ឋ នថាមូ�ធនគតរូវបានខបងខចកក្នុងចំលណាមម្្ច ស់ភា្រហ៊នុនរបស់ 
គករុមហ៊នុនក្នុងគបលទសនៃជាជាងវនិិលយ្រលឡើងវញិ ក្នុងការលគបើគបាស់លដាយ្�ិតភាពក្នុងគបលទសឡាវ។ រដ្ឋ 
ក៏សថាិតក្នុងខ�្ងលនះ្ងខដរ។ លយងលៅតាមរបាយការណ៍ឯករាជ្យមួយ គបលទសបា៉ា ្ីរសាថា ននឹងបង់គបាក់ 
ចំនួន ៩០ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិក្នុងរយៈលព�ជាង ៣០ ឆំ្្សគម្ប់កម្ចី និងការវនិិលយ្រ៥០ោន់ោន 
ដនុោ្រក្នុងគចកលសដ្ឋកិច្ចចិន និងបា៉ា ្ីរសាថា ន។ លនះជាខ្្កមួយននខ្នការ OBOR ដូចគ្ានឹង SEZs Kyaukphyu 
និងលែត្សីហននុខដរ។342 
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លមតាប៉ាូ�ីសននកម្ចី និងការធានា
- មួយ ឬពីរោក្យពី Rosa Luxemburg

គគាន់ខតជាងមួយសតវត្សប៉ានុលណាណ ះចាប់តំាងពី Rosa Luxemburg ខដ�ជាអ្កគទឹស្ីបដិវត្សង្គមនិយម និងម្៉ា កសនុីស 
បានលបាះពនុម្្សាយការគបមូ�្្នុំននមូ�ធន ខដ�គតរូវបានសរលសរលដាយលគបើរយៈលព�បួនខែប៉ានុលណាណ ះ (ជាអំឡនុង 
លព�មួយខដ� Luxemburg គតរូវបានលធវាើឃ្ត់លដាយគករុមបក្សពួកសំ្ានិយមនាលព�លគកាយមកលរៀបរាប់ថាជា ”លព� 
លវោខដ�រកីរាយបំ ន្ុតក្នុងជីវតិរបស់ែញានុំ”។ លសៀវលៅលនះពយោយមខសវាងយ�់ពីច�ករខាងលគកាយការគ្រប់គ្រង 
របស់លសច្ននចគកភពអង់ល្រ្ស បារាងំ អាឡឺម៉ាង់ និងអំណាចអាណានិ្រមដនទលទៀត។ សារណារបស់នាង្ឺរថា 
មូ�ធននិយមគតរូវបានជំរនុញលដើម្ីពគងីកលៅដ�់តំបន់ខដ�មិនម្នអ្កខគបក្ាយសង្គមមូ�ធន និងលដើម្ីសសរូប 
យកមូ�ធន។ នាងល�ើកលឡើងថា លនះជាការចំាបាច់លដាយសារខតមិនខដ�ម្នតគមរូវការគ្រប់គគាន់ក្នុងការទិញ 
ទំនិញទំ្ងអស់ខដ�បាន្�ិតក្នុងលព�ណាមួយលដាយអ្កមូ�ធននិយមលនាះលទ៖ លហើយលដាយគា្ម នតគមរូវការលនះ 
គបសិនជាលៅខតរកសាដំលណើ រការគបមូ�្្នុំ្ឺរមិនម្ចសលគមចបាននូវតនម្ល�ើសបខនថាមលនាះលទ។ នាងបានសន្ិដា្ឋ នថា 
តគមរូវការបខនថាម្ួររខតគតរូវបានទ្ញយកបានតាមរយៈការរមួបញ្ចូ �អ្កខដ�រស់លៅខាងលគរៅរងវាង់ននការគបមូ�្្នុំ 
មូ�ធន។ សកម្មភាពលនះអាចសលគមចបានលដាយខ្្កតាមរយៈការគ្រប់គ្រងលយធា ប៉ានុខន្ក៏អាចតាមរយៈការ្្�់កម្ចី 
ក្នុងការបលង្កើត ”ឱកាសៃ្មីលដើម្ីជំរនុញ និងសលគមចបាននូវតនម្ល�ើសបខនថាម។”

ឧទ្ហរណ៍មួយ ខដ� Luxemburg បានខសវាងរកល�ើញសនុីជលគរៅមួយចំនួន ្ឺរថាកម្ចីខដ�បាន្្�់ជូនលដាយ 
អាឡឺម៉ាង់លៅគបលទសទួរ្ីរលដើម្ីកសាងខែ្សរ្្ូវខដកពី Konya ក្នុងគបលទសទួរ្ីរលៅទីគករុងបាកដាត។ លដើម្ីសង់កម្ចី 
លនះវញិ រដា្ឋ ភិបា�ទូរ្ីរគតរូវចាត់តំាងការគបមូ�នៃ្ការោរពីកសិករក្នុងសសរុកមួយចំនួនជានៃ្ការោរសន្ិសនុែ។ 
នៃ្ការោរលនះជាទូលៅគតរូវបាន “បង់” ជាសសរូវសា�ីខដ�បន្ាប់មកគតរូវបាន�ក់លដាយអ្កគបមូ�នៃ្ការោរ�ក់នឹង 
គប្រ�់�នុយ (ជានៃ្កនគមលជើងសារ) ដ�់រដា្ឋ ភិបា�។

Luxemburg សរលសរថា “�នុយលនះ” “មិនម្នអវាីលគរៅពីការខគបក្ាយគគាប់ធញ្ញជាតិរបស់កសិករលនាះលទ លនះសូម្ីខត 
មិនទ្ន់បាន្�ិតជាទំនិញអវាីលៅលឡើយលនាះលទ។ ប៉ានុខន្លព�បច្ចនុប្ន្ ក្នុងនាមជាការធានារបស់រដ្ឋទិន្្�ទំ្ង 
លនះបលគមើការបង់នៃ្សាងសង់ និងគបតិបត្ិការ្្ូវខដក។” លៅក្នុងដំលណើ រការលនះ ”មលធយោបាយនន្�ិតកម្មលដើមរបស់ 
គបលទសអាឡឺម៉ាង់គតរូវបានលគបើគបាស់ លហើយដូចគ្ាចំលោះគគាប់ធញ្ញជាតិរបស់កសិករអាសនុី្ងខដរគតរូវបានខគប 
ក្ាយជា�នុយបងវាិ�លៅជាសាច់គបាក់ននតនម្ល�ើសបខនថាមខដ�គតរូវបានជញ្ជ ក់ពីកម្មករអាឡឺម៉ាង់។” �នុយ ”វ�ិ 
ពីដីរដា្ឋ ភិបា�ទួរ្ីរលៅក្នុង្រណនីធនាគារ Deutshce លហើយលៅទីលនាះគតរូវបានគបមូ�្្នុំជាតនម្ល�ើសបខនថាមមូ� 
ធននិយមក្នុងទគមង់ជា្�គបលយជន៍ សួយសារអាករ ភា្រចំលណញ និង្�គបលយជន៍ននអ្ក្្សពវា្សាយលៅ 
ក្នុង្រណនីរបស់ Messrs Gwinner Siemens Stinnes និងនាយកល្្សងលទៀតរបស់ពួកល្រននម្្ច ស់ភា្រហ៊នុន 
និងអតិៃិជនរបស់ធនាគារ Deutsche និងគបព័ន្ធគបទ្ក់គកឡាទំ្ងមូ�ននគករុមហ៊នុនបនុគតសម្័ន្ធ។”

Luxemburg ល�ើកលឡើងថាលៅចំននុចបាតវ ”្ឺរជាការលដាះដូររវងមូ�ធនអាឡឺម៉ាង និងគករុមហ៊នុនកសិករអាសនុីអាទិក 
ខដ�ជាការលដាះដូរមួយបំលពញលគកាមការចាប់បងខេំរបស់រដ្ឋ។” 

្�ិតលឡើងវញិពី Hildyard, Nicholas ។ លចារ�ួចខដ�ម្នអាជាញា ប័ណណ៖ លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ ការដកហូតហិរញ្ញវតថានុ 
និងពិភពលោកខាងត្ូង ២៧-២៨

គបអប់ទី ៣៖ លមតាប៉ាូ�ីសលសដ្ឋកិច្ចននកម្ចី និងការធានា 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ62

  សេចក្តីេននែិដ្្ឋ ន   
  និងអនពុសាេន៍

តួនាទីខដ�ម្នការគទំ្គទរបស់ SEZs លៅតំបន់លម្រង្គ

តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសសាយភាយទូទំ្ងពិភពលោកក្នុងអំឡនុងលព�ននការលកើនលឡើងលសរភីាវបូនីយកម្ម និង 
ោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិខដ�ពួកល្រជំរនុញឲ្យម្នកាតា�ីករលដាយ្្�់ដ�់រដា្ឋ ភិបា�នូវមលធយោបាយមួយនន 
ការចរចារសម្ហរណកម្មលៅក្នុងលសដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ជាតំបន់ខដ�បានកំណត់ខែ្សបន្ាត់ចបាស់ោស់ 
ខដ�លៅក្នុងលនាះម្នការសាក�្ងនូវលគា�នលយបាយទ្ក់ទ្ញទី្សារនិងល�ើកកម្ស់ការនំាលចញខដ� 
អននុញ្្ញ តឲ្យរដា្ឋ ភិបា�ក្នុងការដកពិលសាធន៍ជាមួយនឹងលគា�នលយបាយោណិជ្ជកម្មលសរ ីនិងលបើកចំហ 
ទ្វា រចំលោះវនិិលយ្រទនុនបរលទសែណៈលព�លនាះ្ងខដរលៅខតការោរឧសសាហកម្មជាតិ។ ចំលោះអ្កវនិិលយ្រ 
បរលទស ពួកល្រ្្�់�ទ្ធភាពក្នុងការទទួ�បានកមំ្្ងព�កម្មខដ�ម្នតនម្ទ្ប ទី្សារៃ្មី និងសនុវតថាិភាព 
ននការវនិិលយ្រជាមួយនឹងការធានាគបឆំ្ងនឹងជាតូបនីយកម្ម។ តំបន់លសដ្ឋកិច្ចខដ�លជា្រជ័យបំ ន្ុត្ឺរជា 
តំបន់ខដ�បានបលង្កើតក្នុងទសវត្សឆំ្្១៩៧០ ក្នុងគបលទសចិន ម្៉ា លឡសនុី និងនតវ៉ាន់ដូចជា Shenzhen លហើយ 
’សាកសមសគម្ប់លព�លនាះ ប៉ានុខន្សពវានៃ្ងលនះ SEZs ្ឺរខសវាងរកគបាក់ចំលណញឲ្យបានលគចើនបំ ន្ុតដូច 
ខដ�អាចលៅរចួប៉ានុលណាណ ះ។’343 

ការជំរនុញល�ើកទឹកចិត្ោណិជ្ជកម្ម និងសារលពើព័ន្ធចំលោះការបលង្កើតSEZs គតរូវបានធ្ាក់ចនុះជាដនុំកំភួនលដាយ 
សារឧបស្រ្គចំលោះោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិគតរូវបានយកលចញ លហើយគបលទសជាលគចើនបានអននុម័តនូវលគា� 
ការណ៍ទ្ក់ទ្ញទី្សារ និងលផ្្តសំខាន់ល�ើការនំាលចញ។ ចបាប់វនិិលយ្រទនុនបរលទសក្នុងគបលទសទំ្ងពីរ 
្ឺរកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ្្�់នូវការជំរនុញទឹកចិត្អំលណាយ្�ដ�់គករុមហ៊នុនក្នុងការគបតិបត្ិការក្នុងគបលទស 
និងសាយភាយទូទំ្ងគបលទស។ ដូចខដ�អ្កតំណាងឧសសាហកម្មបានបញ្្ជ ក់៖ ’ចបាប់វនិិលយ្រក្នុងគបលទស
កម្នុជា ្ឺរអំលណាយ្�ចំលោះអ្កនំាលចញ។ លយើងពិតជាទទួ�បាន្�គបលយជន៍ពី SEZs លដាយមិនចំា 
បាច់លៅក្នុង SEZs។’344 សសលដៀងគ្ាលនះ្ងខដរចបាប់វនិិលយ្រទនុនបរលទសរបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ឆំ្្ 
២០១២លធវាើឲ្យចបាប់ SEZ Dawei (២០១១) និងចបាប់ SEZ មីយ៉ា ន់ម្៉ា  (២០១១) ម្នភាពជាន់គ្ា។ ចបាប់ 
SEZ មីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤ខចងបខនថាមលទៀតថាការល�ើកទឹកចិត្ហិរញ្ញវតថានុចំលោះគករុមហ៊នុនលដើម្ីវនិិលយ្រ 
លៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច ប៉ានុខន្ការសិកសារបស់ធនាគារពិភពលោកកា�ពីឆំ្្២០១១មួយបានរកល�ើញថាការ 
ល�ើកទឹកចិត្សារលពើព័ន្ធដូចជាការសគម្កពន្ធ ”មិនម្ន�ទ្ធ្�ខដ�អាចវស់ខវងបានលនាះលទ” ល�ើ 
លជា្រជ័យរបស់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចមួយ លដាយ្ូរសបញ្្ជ ក់ថា្្នុយលៅវញិការ្្�់ឧសសាហកម្មលសវកម្ម និង 
នៃ្កមំ្្ងព�កម្មទ្ប្ឺរម្នគបសិទ្ធិភាពជាង។345 ជា�ទ្ធ្�លដាយខ្អកល�ើការវភិា្រល�ើ SEZs ក្នុង 
គបលទសកម្នុជា និងមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា លៅទីលនះ លដាយសារខតការជគមរុញទឹកចិត្ោណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវតថានុម្ន 
ការធ្ាក់ចនុះជាដនុំកំភួន សារៈសំខាន់នន SEZs ជាឧបករណ៍មួយក្នុងការសគមរួ�ដ�់ោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិ 
និង្្�់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធគំាគទចំលោះអាជីវកម្ម្ឺរម្នការលកើនលឡើង។ លនះពន្យ�់ពីការគកាញ់ 
នលនៀ�គទំ្គទចំលោះកម្មវធីិជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់លម្រង្គ។

SEZs គតរូវបានល�ើកកម្ស់ក្នុងតំបន់លម្រង្គលដាយ ADB ចាប់តាងពីលដើមទសវត្សរឆំ្៍្១៩៩០ មកលម្ះលដើម្ីជា 
ចំននុច្សារភា្ជ ប់គចកលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ្្ងខដនខដ�កំពនុងគតរូវបានសាងសង់លដើម្ី្្ងកាត់ខាវា ត់ខែវាងទូទំ្ង 
តំបន់។ SEZs ជាខ្្កមួយនន្ំររអូភិវឌ្ឍន៍តំបន់ខដ�គតរូវបានជំរនុញជាគបវត្ិសាសសល្ដាយគបលទសជប៉ានុន ប៉ានុខន្ 
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កា�ពីលព�ៃ្មីៗម្នការទ្ក់ទ្ញដ�់គបលទសចិនតាមរយៈ OBOR និងយន្ការកិច្ចសហគបតិបត្ិការ 
ឡាន់ឆ្ងលម្រង្គ។ លគកាម្័គតននរបបោណិជ្ជកម្មអន្រជាតិដូចជាអង្គការោណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) 
គបព័ន្ធល�ើកខ�ងសាថា ប័នអាស៊ាន (AISP) និងោណិជ្ជកម្មលសរអីាស៊ាន (FTAs) និងលដាយក្ីរពឹំងនូវរបប 
អនា្រតដូជា កិច្ចគពមលគពៀងភាពជានដ្ូរលសដ្ឋកិច្ចសនុីជលគរៅគបចំាតំបន់(RCEP) និងយ៉ាងលហាចណាស់ 
រហូតដ�់កា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះភាពជានដ្ូរអន្របា៉ា សនុីវហវាិក (TPP) ខដ�ជាលគា�បំណងនន្ំររទំូ្ងលនះ 
្ឺរលដើម្ី្្�់នូវបរយិកាសអំលណាយ្�ដ�់ធនុរកិច្ច និងការវនិិលយ្រលៅក្នុងតំបន់។ ល្រអាចសលគមចបាន 
តាមរយៈមលធយោបាយ្រន្ឹះចំនួនពីរ។ ទីមួយ្ឺរថាពួកល្រកាត់បនថាយនៃ្ដឹកជញ្ជូ នទំនិញពីក្នុងសសរុកនន្�ិតកម្ម  
(ឬលព�ែ្ះដកយកលចញខតម្ង)  លៅការលគបើគបាស់ក្នុងសសរុក។ ទីពីរ្ឺរថាពួកល្រជរនុញការបំខបក្�ិតខតម្ង។  
ោក់ព័ន្ធនឹងវធីិសាសសទី្១ ការអភិវឌ្ឍលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធក្នុងតំបន់លម្រង្គបាន្្�់�ទ្ធភាពដ�់ សាជីវ 
កម្មក្នុងការទ្ញយកនូវធនធានធម្មជាតិ ធនធានមននុស្ស និងជំរនុញឲ្យម្នការដកហូតយកតនម្។ គករុមហ៊នុន 
ខកនច្ចំណីអាហារម្នចិត្ចង់វនិិលយ្រក្នុងតំបន់ Dawei ជាឧទ្ហរណ៍ លដាយសារធនធានសមនុគទរបស់ 
គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ម្នលគចើនល�ើស�ប់ជាងឈូងសមនុគទនៃខដ�គតរូវបានទ្ញយកហួសលហតនុមកលហើយ 
គករុមហ៊នុនថាមព�ម្នចិត្ចង់បាននូវចំណនុ ចខចកចាយ និងកាត់បនថាយនៃ្ដឹកញ្ជូ ននូវធនធាននំាចូ�ដូចជា 
ឧស្ម័នធម្មជាតិ (LNG) ក្នុងតំបន់ Dawei ទំ្ងលនះជាកត្ាទ្ក់ទ្ញជំរនុញឲ្យគបលទសចិនលធវាើការវនិិលយ្រក្នុង  
SEZKyaukphyu។ ក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិ SEZs ្្�់�ទ្ធភាពក្នុងការលគបើគបាស់កមំ្្ងព�កម្ម។ 
លដាយសារទីតំាងរបស់្�ិតផ្្�់ខតម្ង SEZs គតរូវបានអភិវឌ្ឍលដើម្ី្្�់ជូនគករុមហ៊នុននូវ�ទ្ធភាពក្នុង 
ការលគបើគបាស់កមំ្្ងព�កម្មខដ�ម្នតនម្ទ្ប និងលដើម្ីសសរួបយក និងអភិវឌ្ឍធនធាកមំ្្ងព�កម្មមួយ។ 
លនះជាករណីក្នុង SEZ លែត្សីហននុខដ�ទ្ក់ទ្ញកម្មករពីតំបន់ជនបទកម្នុជា ែណៈខដ� 
SEZ Dawei  ក៏គតរូវបាន្្សពវា្សាយ្ងខដរថាជា ’គបភពៃ្មីននកមំ្្ងព�កម្ម’ សគម្ប់អ្កវនិិលយ្រ។346 
ទំនិញខដ�្�ិតលដាយលគបើគបាស់ធនធានទំ្ងលនះគតរូវបាននំាយកលៅទី្សារបានភ្ាមៗ។ 
SEZ ទីគករុងភ្ំលពញ្ឺរម្នភាពទ្ក់ទ្ញចំលោះការវនិិលយ្រជប៉ានុនលដាយសារខតទីតំាងរបស់វខដ�សថាិតល�ើ 
គចកលសដ្ឋកិច្ចខាងលកើត និងខាង�ិចខដ�្្�់�ទ្ធភាពលៅកាន់គបលទសនៃ និងជប៉ានុនតាមរយៈកំពង់ខ្ 
ហូជីមិញខដ�អននុញ្្ញ តឲ្យទំនិញខដ�បាន្�ិតក្នុងតំបន់ទំ្ងលនះដឹកជញ្ជូ នបានភ្ាមៗ និងធូរនៃ្លៅ 
ដំណាក់កា�បន្ាប់នន្�ិតកម្ម ឬសគម្ប់ការលគបើគបាស់ក្នុងតំបន់ និងទី្សារសក�លោក។

មលធយោបាយ្រន្ឹះទីពីរ្ីរលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធរមួចំខណកក្នុងបរកិាសអំលណាយ្�្ឺរថាវបានសគមរួ�ដ�់ការ 
បំខបកនូវបណ្ាញ្�ិតកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍បខនថាមនូវ ’លរាងចគកអាសនុី’។ ការបលង្កើនការ្សារភា្ជ ប់អន្រតំបន់ 
អននុញ្្ញ តឲ្យគករុមហ៊នុនសាជីវកម្មក្នុងការប្ូរទីតំាងខ្្កននដំលណើ រការ្�ិតកម្មរបស់ែ្ួនលៅតំបន់ខដ� 
ធនធានម្នតនម្ទ្បជាង ដូចលនះពួកល្របានខបងខចកខែ្សសងាវា ក់្�ិតកម្មរកសានូវដំណាក់កា�ខដ�ម្ន 
្�ចំលណញលគចើន និងនំាលចញខ្្កនន្�ិតកម្មខដ�ម្នតនម្បខនថាមទ្ប ឬប៉ាះោ�់ដ�់សង្គម និង 
បរសិាថា ន។ ដូចខដ�តនម្កមំ្្ងព�កម្មម្នការលកើនលឡើងក្នុងគបលទសចិន ជាឧទ្ហរណ៍ លរាងចគកកាត់លដរ 
កំពនុងសម្ឹងលមើ�ការប្ូរទីតំាង្�ិតកម្មលៅគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា  ែណៈលព�ខដ�គករុមហ៊នុនយន 
យន្ និងលអឡិចគតរូនិចជប៉ានុនកំពនុងសម្ឹងលមើ�ក្នុងការប្ូរទីតំាង្�ិតកម្មក្នុងដំណាក់កា�មួយចំនួនលៅ 
គបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ពីគបលទសនៃ លហើយគបលទសនៃែ្ួនឯងផ្្�់ម្នលគា�បំណងក្នុងការប្ូរទីតំាង 
ឧសសាហកម្មធនុនធ្ងន់របស់ែ្ួនលៅតំបន់ល្្រខាងលកើតលៅតំបន់ Dawei។ SEZs  ក៏បាន្្�់នូវមលធយោបាយ 
មួយននការពគងីកមូ�ដា្ច ន្�ិតកម្មរបស់គករុមហ៊នុនមួយ្ងខដរជាមួយនឹងការបគមរុងទនុកដូចលនះ�ទ្ធ្� 
អាចគតរូវបានបលង្កើតយ៉ាងឆ្ប់រហ័សគបសិនជាម្នការចំាបាច់ខដ�្�ិតកម្មលៅកខន្ងល្្សងគតរូវបានបងាអ ក់។ 
គបលភទននគបតិបត្ិការទំ្ងលនះ ជាទូលៅលៅថា្ំររ ូ‘នៃបូកមួយ’ ឬ ’PRC បូកមួយ’៖ ពិពិត្កម្មននខែ្ស 
សងាវា ក់្�ិតកម្មរបស់ជប៉ានុនក្នុង្�ិតកម្មសម្្ភ រៈលអឡិចគតរូនិចលៅគបលទសកម្នុជា ជា�ទ្ធ្�ននទឹកជំនន់ 
ទីគករុងបំាងកកឆំ្្២០១១ ជាឧទ្ហរណ៍ជាក់ខសង្។347 ែណៈលព�ខដ�គករុមហ៊នុនវនិិលយ្រក្នុងគបលទស 
ទំ្ងលនះនឹងបលង្កើតការងារ ការវនិិលយ្រលកើតម្នដូចខដ��កខេែណ្ឌ រចនាសម្័ន្ធគតរូវបានអភិវឌ្ឍខដ�ក្នុង 
លនាះម្នសម្្ធពីល�ើចនុះលគកាមខដ�អាចគតរូវបានអននុវត្ចំលោះគបាក់ឈ្ូ�លហើយរដា្ឋ ភិបា�អាចគតរូវ 
បានដាក់សម្្ធក្នុងការអននុម័តលគា�នលយបាយខដ�ម្នការលកើនលឡើងនូវកត្ាអំលណាយ្�ដ�់្� 
គបលយជន៍មូ�ធនបរលទស។
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SEZs និងការលក្ាបយករដ្ឋ

ខ្អកល�ើករណីសិកសាននគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា លៅទីលនះ អវាីខដ�មិនបានឲ្យតនម្លនាះ្ឺរតួនាទីរបស់ 
លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធទន់ និងជាពិលសស្ឺរកងវាះខាតននលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធលនះខតម្ងលគោះវជាការល�ើកទឹកចិត្ 
មួយដ�់វនិិលយ្រទនុនបរលទសលដើម្ីជំរនុញឲ្យម្នការអភិវឌ្ឍ SEZ។ ែណៈលព�ខដ�លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធរងឹ 
សំលៅល�ើបណ្ាញរបូវន័ដូចជា្្ូវ កំពង់ខ្ និងអ្រ្គីសនី លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធទន់សំលៅល�ើសាថា ប័ន និងយន្ 
ការអភិបា�កិច្ច។ SEZs ទូទំ្ងពិភពលោកជាទូលៅគតរូវបានអមជាមួយលដាយរចនាសម្័ន្ធអភិបា�កិច្ច 
ផ្្ច់មនុែខដ�ជាទូលៅគតរូវបានបញ្្ជ ក់លហតនុ្�លដាយគបសិទ្ធិភាព និងសគម្ប់ការកាត់បនថាយឱកាសអំលពើ 
ពនុករ�ួយ។ យ៉ាងណាមិញ អវត្ម្ននតម្្ភាព និង្រណលនយ្យភាពតឹងរងឹ យន្ការក្នុងការធានាថាគា្ម ន 
ជលម្្ះ្�គបលយជន៍លកើតម្នលឡើងរវងមង្ន្ីសាធារណៈ និងអ្កវនិិលយ្រក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច ការគបមូ� 
្្នុំននមូ�ធនបរលទសវនិិលយ្រក្នុង SEZs បង្កឲ្យម្នឥទ្ធិព�ល�ើអ្កកាន់តំខណងសាធារណៈ ខដ�ម្ន 
លគា�បំណងក្នុងការខកខគប្ន្ៈល�ើអ្កវនិិលយ្របរលទសជាជាងគបជាព�រដ្ឋ។ លដាយសលងខេបរចនាសម្័ន្ធ 
អភិបា�កិច្ចផ្្ច់មនុែអមជាមួយនឹង SEZs បានក្ាយជាយន្ការ្ួររឲ្យទនុកចិត្ខដ�តាមរយៈលនះ គករុម 
ហ៊នុនបរលទសអាចជះឥទ្ធិព�ដនុំកំភួនល�ើធនធានរបស់គបលទស  និងបខនថាមការលក្ាបយករដ្ឋលៅក្នុងតំបន់។

ទំ្ងក្នុងគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា  រចនាសម្័ន្ធទំ្ងលនះបានជំរនុញទំនាក់ទំនងជញ្ជ ក់្�គបលយជន៍រវង 
មូ�ធនបរទសក្នុងបញ្ហា ដីធ្ី និងកមំ្្ងព�កម្មក្នុងសសរុក។ ការសគមចចិត្ោក់ព័ន្ធនឹងការអននុញ្្ញ តដ�់ 
តំបន់លសដ្ឋកិច្ចគតរូវបានបញ្្ជ ក់ថាម្នភាពមិនគតឹមគតរូវ ែណៈលព�ខដ�ការគបគពឹត្រដ្ឋបា�ពិលសសគតរូវ 
បាន្្�់ជូន SEZs បានលធវាើឲ្យកាន់ខតទន់លែសាយដ�់យន្ការថ្ាក់ជាតិក្នុងការចាប់បងខេំអននុវត្ការការោរសង្គម 
និងបរសិាថា ន លដាះសសាយជលម្្ះរវងព�រដ្ឋ  និងអ្កវនិិលយ្រ និងបងខេំឲ្យអ្កវនិិលយ្រទទួ�ែនុសគតរូវចំលោះ 
សកម្មភាពលគគាះថ្ាក់។ ជាការពិតណាស់ វហាក់បីដូចជាតំបន់លសដ្ឋកិច្ចកម្នុជាគតរូវបានលរៀបចំលដើម្ីរកសានូវ 
កមំ្្ងព�កម្មខដ�មិនដឹងព័ត៌ម្ន មិនម្នអំណាច មិនម្នការ្សារភា្ជ ប់ និងស្ូតគតង់ខដ�ជាធនធានមួយ 
លដើម្ីលកងគបវញ័្ច ជាជាងលធវាើការវនិិលយ្របខនថាម។  លនះជាខ្្កមួយននយនុទ្ធសាសសក្្នុងការកាត់នូវសម្្ធពីល�ើ
លដាយលគបើគបាស់គបាក់ឈ្ូ� និង�កខេែណ្ឌ ការងារ លដាយលធវាើការបដិលសធសិទ្ធិ និងលសរភីាពមូ�ដា្ឋ ន នន 
សម្្រម និងការចរចាររមួលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ច។ លៅក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  SEZs បានអននុញ្្ញ ត 
លដាយគបសិទ្ធភាពននការ�ក់ និងការគ្រប់គ្រងដី ខដ�ម្នសារៈសំខាន់ជាយនុទ្ធសាសសដ្�់គបលទស
នៃ និងគបលទសចិនខដ�អននុញ្្ញ តឲ្យនិលយជិកក្នុងការទទួ�បានលដាយសនុវតថាិភាពនូវគចក្្ូវោណិជ្ជកម្ម 
លដាយជិះជាន់ល�ើសហ្រមន៍មូ�ដា្ឋ ន និងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់គបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។ ម្នការគតរួតពិនិត្យន្្ក្នុង 
មួយគតរូវបានលធវាើលឡើងចំលោះ Kyaukpyu និង Dawei សគម្ប់រដា្ឋ ភិបា� NLD ៃ្មី ប៉ានុខន្វលៅខតជា 
ចំលណាទបញ្ហា ខដ�ថាគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា អាចចរចារលឡើងវញិនូវ�កខេែណ្ឌ នន្រលគម្ងទំ្ងលនះឬក៏អត់ខដ� 
គតរូវបានចាត់ទនុកជាទូលៅថាមិនអំលណាយ្�ខដ�បលង្កើតរចនាសម្័ន្ធននយន្ការលដាះសសាយវវិទពីអ្ក 
វនិិលយ្រលៅរដ្ឋ។348 

ល�ើសក�លោក អត្ចរតិសំខាន់មួយនន SEZs ជាកខន្ងខដ�សង់្ដារបទប្ញ្ញត្ិ និងអភិបា�កិច្ចទូលៅមិន
អាចអននុវត្បាន ្ឺរគតរូវបានបងាហា ញថាជាគបលភទននការភាញា ស់នូវទគមង់ៃ្មី និង ‘គបលសើរជាងមនុន’ ននអភិបា�កិច្ច។ 
យ៉ាងណាមិញ ក្នុងការអននុវត្តំបន់លសដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់គតរូវបានលធវាើឲ្យចនុះទន់លែសាយលដាយផ្្�់ល�ើែ្ឹមសារនន
ការអននុវត្បទប្ញ្ញត្ិជាក់ោក់ និងនីតយោននុកូ�ភាព និងតម្្ភាពននរចនាសម្័ន្ធអភិបា�កិច្ចរដា្ឋ ភិបា� 
កណ្ា� (ជាពិលសសតាមរយៈ OSSCs) តាមរយៈមលធយោបាយមួយខដ�្្�់បនុពវាសិទ្ធិដ�់្�គបលយជន៍ 
របស់មូ�ធនជាងល�ើដីធ្ី កមំ្្ងព�កម្មនិងលអកូឡូសនុីមូ�ដា្ឋ ន។ ជា�ទ្ធ្� វអាចជាករណីខដ�SEZs 
ក្នុងតំបន់លម្រង្គមិនខមនគំាគទ ”ការលក្ាបយក” រដ្ឋលនាះលទប៉ានុខន្ជា ”ការលក្ាបយកសារជាៃ្មី” នូវរដ្ឋ ឬសូម្ីខត
ចគម្ញ់យកម្ងលទៀតល�ើរដ្ឋខដ�សថាិតលគកាមការលក្ាបយកជាលសសច។ ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងកម្នុជាលនះ 
ោក់ព័ន្ធនឹងការបលង្កើត SEZs លដើម្ីជាមលធយោបាយៃ្មីននការលធវាើមជ្ឈការ និងខបងខចកអំណាច និងការជួ�លសដ្ឋ 
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កិច្ចសសបគ្ាជាមួយនឹងអវាីខដ�ម្នសសាប់រចួមកលហើយ (ដូចជាខរ ៉ា្រនុជក្នុងគបទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ) និងោក់ព័ន្ធ 
នឹងតួអង្គដខដ� ប៉ានុខន្បលង្កើនការ្សារភា្ជ ប់បណ្ាញរបស់ពួកល្រលៅនឹងបណ្ាញអន្រជាតិ និងរងឹមំ្នន 
ការដកហូតនូវលសដ្ឋកិច្ច។349 

SEZs និងការដកហូតតនម្ពីតំបន់លម្រង្គ

ការ្សារភា្ជ ប់រវង SEZs និងដំលណើ រការមូ�ធននិយមននការគបមូ�្្នុំកា�ពីសម័យលដើម និងការគបមូ�្្នុំ 
តាមរយៈការបំខបកម្្ច ស់កម្មសិទ្ធិគតរូវបានលធវាើលឡើងលៅកខន្ងល្្សង។ អវាីខដ�មិនទ្ន់បានបញ្្ជ ក់្ឺរតួនាទី 
របស់ SEZs ខដ�ម្នក្នុងការដកហូតហិរញ្ញវតថានុពីពិភពលោកខាងត្ូង។ រដា្ឋ ភិបា�មូ�ដា្ឋ នក្នុងតំបន់លម្រង្គ 
មិនកាន់កាប់ធនធានហិរញ្ញវតថានុក្នុងការអភិវឌ្ឈតំបន់លសដ្ឋកិច្ចលដាយឯករាជ្យ និងគតរូវការការគំាគទហិរញ្ញវតថានុពី 
ខាងលគរៅលដើម្ីលធវាើដូចលនះ។ ជា�ទ្ធ្� ែណៈលព�ខដ� SEZs លៅកខន្ងល្្សង្ឺរជាទូលៅរដ្ឋជាម្្ច ស់ និង 
គតរូវបានគបតិបត្ិការលដាយរដ្ឋ ភាពជានដ្ូរឯកជននិងរដ្ឋបានក្ាយលៅជាយន្ការសាមញ្ញក្នុងការអភិវឌ្ឍ 
SEZs ក្នុងគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។ ែណៈលព�ខដ� SEZ Thilawa និង SEZs គករុងភ្ំលពញទទួ�បាន
ការគំាគទពីជប៉ានុន គបលទសជប៉ានុន និងនៃបានគំាគទ SEZ Dawei លហើយ SEZsKyaukphyu និងលែត្សីហននុគតរូវ
បានគំាគទលដាយគបលទសចិន។ យ៉ាងណាមិញ ្�គបលយជន៍ននមូ�ធនបរលទសមិនសសបគ្ាជាមួយនឹងអាទិ
ភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាតិលនាះលទ លហើយសំណួរខដ�ល�ចលឡើង្ឺរថាលតើ្�គបលយជន៍អ្កណាខដ�គតរូវបានបលគមើ 
គបកបលដាយគបសិទ្ធិភាពលដាយការវនិិលយ្រទំ្ងលនះ។ ដូចខដ�បានពន្យ�់លដាយ Soe Linn Aung ការវនិិ
លយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធអាចគតរូវបានបខងវារលឆ្្ះលៅកាន់វស័ិយល្្សងៗ មួយក្នុងចំលណាមលនះ្ឺរ្� 
គបលយជន៍សាធារណៈ៖ លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធសគម្ប់មននុស្សទំ្ងអស់ក្នុងទស្សនៈ Keynesian ននសារធាណៈ 
ខដ�គតរូវបាន្្�់ជូនលដាយរដ្ឋខដ�ម្នការអភិវឌ្ឍ។ មយោ៉ាងលទៀត្ឺរលដើម្ីបលគមើសាជីវកម្ម គបលយជន៍ 
ឯកជន និងតួអង្គរដ្ឋខដ�្សារភា្ជ ប់នឹងហិរញ្ញប្ទ្នឯកជន។ Aung អះអាងថាចំននុចចនុងលគកាយ ្ឺរជា 
ករណីនន Thilawa។350 ជាការពិបាកក្នុងការគបឆំ្ងនឹងទស្សនៈខដ�ថា គទឹស្ីលនះអននុវត្្ងខដរចំលោះ 
SEZs ដនទលទៀតក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា   និងគបលទសកម្នុជា។

ស្ានដដ៏ម្នសារៈគបលយជន៍របស់ Hildyard ជួយដ�់ពួកលយើងក្នុងការលបើកនូវរបំាងមនុែបខនថាមលទៀត។ 
តាមរយៈការបខងវារលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធលៅជាគទព្យសកម្មលដើម្ីសលគមចបានការវនិិលយ្រឯកជន គាត់ល�ើក 
លឡើងថាម្ននូវមនុែងារសំខាន់ៗចំនួនបីនន PPPs ក្នុងហិរញ្ញប្ទ្នលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ។ ទីមួយ្ឺរសគម្ប់ 
សាធារណៈក្នុងការ្្�់ឧបតថាម្ភធនល�ើតួនាទីននលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធក្នុងការគំាគទនូវបន្ាត់លគកាមននសហគគាស 
សាជីវកម្មក្នុងមូ�ធននិយមលដាយសាររដា្ឋ ភិបា�ជាទូលៅធានានូវការវនិិលយ្រទំ្ងលនះ (ឧ. ‘ការ្្�់ 
ហិរញ្ញវតថានុ’ ដ�់ ITDពីគបលទសនៃ)។351 ទីពីរ្ឺរជាគចក្�គបលយជន៍ខដ�ម្នការធានាក្នុងអំឡនុងលព� 
ននការគបមូ�្្នុំល�ើសរា៉ាំ នរ ៉ា (ឧ. ចំណាប់អារម្មណ៍ជាៃ្មីល�ើការវនិិលយ្រលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធបន្ាប់ពីវបិត្ិ 
ហិរញ្ញវតថានុពិភពលោក)។ ទីបី្ឺរលដើម្ីសគមរួ�ដ�់ខគបក្ាយជាទំនិញនូវវស័ិយៃ្មីននជីវតិខដ�អាចគតរូវបានរមួប
ញ្ចូ �លៅក្នុងទំនាក់ទំនងសាច់គបាក់ (ឧ. ធនធានសមនុគទរបស់ Dawei ឬដីសម្ទ្នរបស់គបលទសកម្នុជា 
ក្នុងករណីSEZs ជនបទ)។352 ្ួររខតម្នការសសាវគជាវបខនថាម និងការបងាហា ញព័ត៌ម្នលដើម្ីបលង្កើតថាលតើគតឹមក 
គមិតណា និងវធីិសាសសណ្ាខដ�ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថានុលនះគតរូវបានបងហាូរចូ�ក្នុងបរបិទនន SEZs ក្នុងតំបន់ 
លម្រង្គ។ លដាយសារខតព័ត៌ម្ន�មអិតននហិរញ្ញប្ញ្ញទ្ននន SEZs ននគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា  មិនម្ន 
ជាសាធារណៈ លយើងអាចលគបើគបាស់ឧទ្ហរណ៍លគបៀបលធៀបមួយននការវនិិលយ្រ ITD និង SCB ល�ើ 
ទំនប់ចំនួនពីរក្នុងគបលទសឡាវលដើម្ីចំាងពន្ឺល�ើការជំរនុញទឹកចិត្វនិិលយ្របរលទសលដាយសារខតគករុមហ៊នុនទំ្
ងពីរលនះជាអ្កវនិិលយ្រម្នសក្ាននុព�ក្នុង SEZ Dawei។ ដូចខដ�បាន្ូរសបញ្្ជ ក់ក្នុងខ្្កមនុន SCB 
ទទួ�បានទឹកគបាក់ចំនួន ៤៥០ោនដនុោ្រអាលមរកិក្នុងមួយឆំ្្ចំលោះការវនិិលយ្រចំនួន ៣,៥ ោន់ោន 
ដនុោ្រ ែណៈលព�ខដ� ITD បាន�ក់ភា្រហ៊នុនរបស់ែ្ួនក្នុងទំនប់ដនទចំលោះៃ្ូរននការវនិិលយ្រចំនួន 
៦២,៩៦ ភា្ររយ(៦៧,៥ ោនដនុោ្រ�ក់បាន ១១០ោនដនុោ្រ)។353 
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ែណៈលព�វជាបញ្ហា លចាទលដើម្ីទ្ញការសន្ិដា្ឋ នរមួមួយចំលោះតួរល�ែទំ្ងលនះ វមិនម្នភាពចបាស់ 
ោស់លនាះលទថាលតើការគពមលគពៀងសសលដៀងគ្ាលនះចំលោះ SEZ Dawei ឬលៅដ�់អ្ក្្�់ហិរញ្ញប្ទ្ន 
ឯកជន និងឯកជន្សារភា្ជ ប់ជាមួយនឹងរដ្ឋ។ យ៉ាងណាមិញពួកល្រអាចពន្យ�់ថាលហតនុអវាីអ្កវនិិលយ្រ 
ហាក់បីដូចជាម្នចំណាប់អារម្មណ៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ SEZs ជាជាងអ្កខដ�គតរូវបានជលម្ៀសលចញ 
ពីដីធ្ីរបស់ពួកល្រលដើម្ីការអភិវឌ្ឍ ឬជាជាងអ្កខដ�គតរូវបលគមើកមំ្្ងព�កម្មដ�់ពួកល្រ។

្ួររឲ្យកត់សម្្គ �់ តនម្ភា្រលគចើនខដ�បានដកហូតពីការអភិវឌ្ឍលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធលនះ្ឹរមិនគតរូវបានវនិិលយ្រ
លឡើងវញិក្នុងគបលទសកម្នុជា ឬមីយ៉ា ន់ម្៉ា លនាះលទ។ ចនុងលគកាយចបាប់ SEZ មិនបានខចងពីការហាមឃ្ត់ល�ើ 
ច�នាននមូ�ធន ឬការល្ញាើរគត�ប់លៅវញិនូវគបាក់ចំលណញ។ ជាការពិតណាស់ ឈរល�ើមូ�ដា្ឋ នននករណី 
សិកសាក្នុងគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ខដ�បានបញ្្ជ ក់លៅទីលនះ វជាការពិបាកក្នុងការលធវាើការសនិដា្ឋ នដនទ 
ណាមួយជាជាងការចាត់ទនុក SEZs ក្នុងតំបន់លម្រង្គថាជាឧបករណ៍ក្នុងការជំរនុញការលក្ាបយក និងគ្រប់គ្រង
គទព្យសម្ត្ិខដ�ម្ន្�ិតភាពបំ ន្ុតននគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា -ដី និងកមំ្្ងព�កម្មលដាយមូ� 
ធនបរលទស និងលដើម្ីសគមរួ�ដ�់ការដកហូតយកនូវតនម្លៅលសដ្ឋកិច្ចឧសសាហកម្មទំលនើបជាងដូចជា 
គបលទសជប៉ានុន ចិន និងនៃ លហើយអាចម្នការចូ�នដលជើង និងគបទ្ក់គបទ្ញគ្ាជាមួយនឹងអភិជនក្នុង 
សសរុកខដ�ជប៉ានុន ចិន និងនៃបានជំរនុញការអភិវឌ្ឍ SEZs ក្នុងតំបន់លម្រង្គ្ឺរមិនខមនជាការភាញា ក់ល្អើ�លនាះលទ។ 
ដូចជាម្នខតតាមរយៈការបូក្្សំគ្ារវងដីរបស់អាលមរកិ កមំ្្ងព�កម្មទ្សករអាគហិវាក និងមូ�ធន 
អង់ល្រ្ស លទើបមូ�ធននិយមដីធ្ីអង់ល្រ្សទទួ�បានខ្្ផ្្ក ។354 ្ួររខតចងចំាក្នុងចិត្ថា ការលកើនលឡើងនូវ 
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គបលទសចិនលៅក្នុងតំបន់ និងមូ�និធិគតរូវបានលគតៀមសគម្ប់ការអភិវឌ្ឍលហដា្ឋ រចនាស
ម្័ន្ធក្នុងការ្្ួចល្្ើម OBOR របស់ែ្ួនដូចខដ�ដលងហាើមននហិរញ្ញវតថានុក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចនឹងមិនរងីស្ងួតក្នុង 
លព�ឆ្ប់ៗលនះលនាះលទ។

អននុសាសន៍

តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស្ឺរជាឧបករណ៍លគា�នលយបាយដ៏សំខាន់ខដ�អាចគតរូវបានលគបើគបាស់លដាយ 
រដា្ឋ ភិបា�ជាតិចំលោះលគា�បំណងល្្សងៗគ្ា៖ ្ឺរថា ’មិន�អ’ និង ’មិនអាគកក់’។ យ៉ាងណាមិញ ជាមួយនឹង 
បទពិលសាធ៍ល�ើ SEZs ក្នុងគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ្ឺរបងាហា ញថានូវម្នកងវាះខាតជាចម្ងល�ើវធីិសាសស ្
ខដ�តំបន់លសដ្ឋកិច្ចគតរូវបានអននុវត្ក្នុងតំបន់មកទ�់លព�បច្ចនុប្ន្លនះ។ ជាពិលសស្ឺរោក់ព័ន្ធនឹងគកបែ័ណ្ឌ  
ចបាប់ និងអភិបា�កិច្ចខដ�អាចសគមរួ�បាន។ Oxfam និងគករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិបាន្្�់នូវអននុសា
សន៍ខដ�គ្រប់គជរុងលគជាយ និង�មអិតលៅដ�់រដា្ឋ ភិបា�មីយ៉ា ន់ម្៉ា  សង្គមសនុីវ�ិ អ្កចបាប់ និងតួអង្គវស័ិយ 
ឯកជនក្នុងការលធវាើកិច្ចល�ើបញ្ហា លនះខដ�លគា�ការណ៍អននុសាសន៍ទំ្ងលនះអាចគតរូវបានបខងវារមកគបលទស 
កម្នុជា្ងខដរ លហើយមិនចំាបាច់បញ្្ជ ក់ពិស្ារលៅទីលនះលនាះលទ។355 អននុសាសន៍ទំ្ងលនះរមួម្នការ 
អំោវនាវឲ្យម្នការផ្អ ក់ដំលណើ រការនូវការអភិវឌ្ឍ SEZ និងកិច្ចគពមលគពៀងៃ្មីោក់ព័ន្ធនឹងការវនិិលយ្ររហូត 
ដ�់៖ ‘ចបាប់ លគា�នលយបាយ និងការអននុវត្ោក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍ និងការអននុវត្ SEZs គតរូវបានគតរួត 
ពិនិត្យលឡើងវញិ និងលធវាើវលិសាធនកម្មលដើម្ីធានានូវសង្គតិភាពជាមួយនឹងកាតពវាកិច្ចចបាប់អន្រជាតិ និងសង់្ដារ 
អន្រជាតិរបស់រដ្ឋលដើម្ីការោរសិទ្ធិមននុស្ស។’356  និងសគម្ប់ការវនិិលយ្រខដ�ម្នទំហំធំ 
និងរយៈលព�ខវងលដើម្ី៖ ’សនុីគ្ាជាមួយនឹងខ្នការវនិិលយ្រដនុំកំភួន និងការគំាគទលដើម្ីលធវាើឲ្យគបលសើរលឡើងនូវ
លសវកម្មចម្ងៗ និងទិដ្ឋភាពសង់្ដារគពមទំ្ងលដើម្ីកាត់បនថាយ្�ប៉ាះោ�់អវជិ្ជម្នចំលោះសហ្រមន៍ 
មូ� ដា្ឋ ន។’357 ដូចខដ�បានបញ្្ជ ក់្ឺរម្នអននុសាសន៍ដូចខាងលគកាម៖

1. រដា្ឋ ភិបា�កម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ្ួររខតខកខគបគកបែ័ណ្ឌ ចបាប់ និងរចនាសម្័ន្ធអភិបា�កិច្ចលដើម្ី
្្សះ្សារនូវ្�គបលយជន៍មូ�ធនជាមួយនឹងបរសិាថា ន និងគបជាព�រដ្ឋរបស់ែ្ួនគបកបលដាយ
និរគនភាព និងយនុត្ិធម៌។
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គបលទសដូចជាកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ចង់បានការវនិិលយ្រក្នុងការអភិវលឌហាដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធសាធារណៈ និងលសដ្ឋ
កិច្ចលដើម្ីកាត់បនថាយភាពគកីគក ខដ�លនះែ្ួនគតរូវលធវាើការទ្ក់ទ្ញនូវមូ�ធានពីបរលទសខដ�ជាទូលៅគតរូវបាន
ទទួ�បានតាមរយៈការ�ះបង់នូវធនធានធម្មជាតិ និងមូ�ធនមននុស្សរបស់ែ្ួន៖ ធនធានធម្មជាតិ និងកមំ្្ង 
ព�កម្មរបស់ែ្ួន។ លៅកគមិតមូ�ដា្ឋ នបំ ន្ុត គបជាជនក្នុងគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា ចង់ទទួ�បានសង់្
ដារជីវភាពខដ�ម្ននិរន្រភាព ប៉ានុខន្ទិន្ាការបច្ចនុប្ន្ជាមួយនឹង SEZs របស់ែ្ួន្ឺរសគម្ប់រចនាសម្័ន្ធអភិ
បា�កិច្ចលដើម្ីការោរសិទ្ធិរបស់មូ�ធនហិរញ្ញវតថានុគបឆំ្ងនឹងរបស់គបជាព�រដ្ឋ និងបរសិាថា ន។ ចំលោះសហ 
្រមន៍ជនបទជីវភាពគបកបលដាយនិរន្រភាពគតរូវបានទ្ញលចញពីមូ�ធនធម្មជាតិ អាងធនធានធម្មជាតិ 
ដូចជាលគបង ទឹក សមនុគទ និងវដ្ននទឹកអស់ជាលគចើនជំនាន់។ ចំលោះអ្កខដ�ឈានលជើងចូ�កមំ្្ង 
ព�កម្មក្នុងនាមជាឧសសាហកម្មលសដ្ឋកិច្ច ជីវភាពគបកបលដាយនិរន្រភាពអាចគតរូវបានទ្ញលចញពីការងារ
ខដ�្្�់្�គបលយជន៍ខដ�គតរូវបានកំណត់ការងារសមរម្យខដ�ម្នគបាក់ចំណូ�សមរម្យ សនុវតថាិភាពលៅ 
កខន្ងការងារ កិច្ចគំាោរសង្គម ទិដ្ឋភាព�អគបលសើរចំលោះការអភិវឌ្ឍបនុ្រ្គ� និងសម្ហរណកម្ម សង្គម លសរភីាព 
ក្នុងការបលញ្ច ញកងវា�់របស់ពួកល្រ និងលដើម្ីលរៀបចំ និងចូ�រមួក្នុងការសលគមចចិត្ខដ�ប៉ាះោ�់ដ�់ជីវតិ 
របស់ពួកល្រ។358 ការគ្រប់គ្រងទឹកដីខដ�គបជាជនគតរូវការជីវភាពសមរម្យ តួនាទីរបស់រដ្ឋ្ឺរគតរូវរកសា 
តនុ�្យភាពនូវតគមរូវការទំ្ងលនះខដ�ជាលរឿយៗម្នជលម្្ះជាមួយនឹង្�គបលយជន៍របស់អ្កវនិិលយ្រ។ 
ពួកល្រគតរូវខតលធវាើកិច្ចការលនះតាមមលធយោបាយមួយខដ�មិនម្នលគគាះថ្ាក់សលគមចបាននូវសមតថាភាពរបស់ 
គបជាជន និងបលង្កើនជាអតិបរម្នូវសនុែម្�ភាពរបស់គបជាព�រដ្ឋរបស់ែ្ួន។359 កាន់ខតចបាស់ជាង 
លនះលទៀត លនះម្នន័យថាលធវាើការធានាថាការវនិិលយ្រមិនម្នលគគាះថ្ាក់ ឬ បំ្្ិចបំផ្្ញចំលោះបរសិាថា ន  
ឬសង់្ដារជីវភាពគបជាព�រដ្ឋ ្ិរត្ូររពី្�គបលយជន៍ សនុវតថាិភាពភាពងាយរងលគគាះ អំណាច និងការ 
រមួបញ្ចូ �របស់គបជាជន គពមទំ្ង្�គបលយជន៍ជាសម្្ភ រសគម្ប់ពួកល្រ្ងខដរ។ លព�បច្ចនុប្ន្ 
អវាីខដ�លកើតលឡើង្ឺរមិនម្ននិរន្រភាព ឬយនុត្ិធម៌លនាះលទ។ រដា្ឋ ភិបា�អាចលធវាើការផ្្ស់ប្ូរបានលដាយខក 
ខគបគកបែ័ណ្ឌ ចបាប់ និងអភិបា�កិច្ច SEZ និងលធវាើការធានាការគំាគទគ្រប់គគាន់ចំលោះគបជាជនខដ� 
សង់្ដាររបស់ពួកល្រគតរូវបានប៉ាះោ�់លដាយការអភិវឌ្ឍ SEZs និងចំលោះគបជាជនខដ�សង់្ដាររបស់ 
ពួកល្រគតរូវពឹងខ្អកល�ើតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស។ លនះរមួបញ្ចូ � ប៉ានុខន្មិនកំណត់ចំលោះសំណងសមសសប 
ចំលោះអ្កខដ�គតរូវបានប្ូរទីតំាង និងយកលចញនូវឧបស្រ្គលដើម្ីឲ្យគបជាជនអាចលធវាើការលរៀបចំលដាយ
លសរលីដើម្ីសលគមចបាននូវសិទ្ធិរបស់ពួកល្រលៅកខន្ងការងារ។

• ‘ជាការ�អខដ� SEZ គតរូវបានបលង្កើតលឡើងលដាយសារខតវបានសសរូបយកនូវកមំ្្ងព�កម្មជាលគចើន ប៉ានុខន្ក៏
ម្នការលកងគបវញ័្ច លគចើន្ងខដរ។ លយើងគតរូវគំាគទលដើម្ីលធវាើឲ្យម្ន�កខេែណ្ឌ �អក្នុង SEZ។ ែញានុំចង់ឲ្យលរាង 
ចគកខាងក្នុង SEZ ក្នុងការលគារពចបាប់។ M2. កម្មករ SSEZ ជាបនុរស ខែកក្ដា ២០១៦

• ‘ការងារឧសសាហកម្មមិនម្ននិរន្រភាពលនាះលទ។ ពួកល្រ្្�់គបលយជន៍ដ�់អ្កវនិិលយ្រ។ គបសិនជា 
ពួកល្រសបបាយចិត្ ្ឺរវមិនអីលនាះលទ ពួកល្រនឹងលធវាើមនុែជំនួញរកសនុីលៅទីលនះ។ ប៉ានុខន្គបសិនជាពួកល្រ 
មិនសបបាយចិត្ ពួកល្រនឹងចាកលចញ។ គបសិនជាកសិករម្នដី វជាការងារខដ�ម្នលសថារភាពក្នុងការ 
លធវាើខសសចំការ និងទទួ�បានទិន្្�ពីដីធ្ី៖ ដី្ឺរជាជីវតិរបស់ពួកលយើង។’ A៨សស្ីតំណាងឲ្យ  

 NGO ទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

• ‘គករុមហ៊នុន រដា្ឋ ភិបា� និងកម្មករមិនម្នភាពលស្មើភាព ឬតនុ�្យភាពលនាះលទ។ គករុមហ៊នុនអាចដាក់សំោធ
ល�ើកម្មករលដាយផ្្�់ លហើយពួកល្រលគបើគបាស់�នុយលដើម្ីដាក់សំោធល�ើមង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា�មួយចំនួន។ 
លព�បច្ចនុប្ន្ គបសិនជាលយើងនិយយពីអំណាច និលយជក្ឺរលៅកំពូ� អាជាញា ធរលៅកណ្ា� 
លហើយកម្មករលៅបាត។ ែញានុំចង់ល�ើញម្នតនុ�្យភាពចំលោះភា្ីរទំ្ងបី។ រដា្ឋ ភិបា�្ួររខតលៅកំពូ� 
លហើយគករុមហ៊នុន និងកម្មករ្ួររខតលស្មើភាពគ្ា។ ពួកល្រគតរូវខតម្នឯករាជ្យភាព មិនពនុករ�ួយ លហើយកម្មករ 
និងនិលយជកគតរូវខតលស្មើភាពតាមចបាប់។’ A៦ បនុរសអ្កតំណាងសហជីព ទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហា 
ឆំ្្២០១៦។



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ 69

• ‘គបាក់ឈ្ូ�ទ្បនិងការរតិត្ិតល�ើលសរភីាពមូ�ដា្ឋ ន និងសិទ្ធិ្ឺរមិនខមនជាខ្នការអាជីវកម្មយូរអខងវាង 
និងម្ននិរន្រភាពមួយលនាះលទ។ អ្កមិនអាចបិទម្ត់ និងខភ្ករបស់មននុស្សបានលនាះលទ។ លយើងម្នបទ 
ពិលសាធន៍បដិវត្ន៍ ខដ�ផ្្ស់ប្ូរពីទ្សភាពលៅជាការងាររចួមកលហើយក្នុងអំឡនុងទសវត្សរឆំ្៍្១៩៨០។  
អាជីវកម្ម្ួររខតសហការជាមួយនឹងកមំ្្ងព�កម្មលដើម្ីគបឆំ្ងនឹងអំលពើពនុករ�ួយ ពួកល្រ្ួររខត្ិរត 
ពីគបាក់ឈ្ូ�អប្រម្ខដ�រស់លៅបាន លហើយពួកល្រគតរូវខតលធវាើឲ្យវលកើតម្នលឡើង។’ A២ បនុរសអ្ក 
តំណាង NGO ទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

 
• ‘លតើលធវាើដូចលម្ចលដើម្ីកនុំលធវាើឲ្យវទំនងដូចជានគពន្្ស? គបសិនជាកម្មករទំ្ងអស់ក្នុងគបលទសបង់ក្ាខដសមិន

ម្នការងារលធវាើ វអាចលធវាើឲ្យលសដ្ឋកិច្ចផ្្ស់ប្ូរទិសលៅ និង្្�់ឱកាសដ�់ពួកល្រលដើម្ីម្នជីវតិ�អ 
គបលសើរ។ ជាលរឿយៗ លយើងល�ើញលរាងចគកបិទទ្វា រ និង្ិរតថា៖ ”អត់បញ្ហា  លរាងចគកខដ�បិទជាលរាងចគក 
មិន�អ ។” ’អវាីខដ�លយើងគបាប់កម្មករ្ឺរថាគបសិនជាលយើងជំរនុញឲ្យម្នការផ្្ស់ប្ូរ លរាងចគកគបខហ�ជាបិទ 
ប៉ានុខន្មិនម្នការធានាថាវនឹងបិទលនាះលទ ឬថាគបសិនលបើអ្កមិនជគមរុញពួកល្រលៅខតលៅពីលគកាយនិង  
ជិះជាន់លយើងមួយជីវតិ។’ A១២បនុរសជាតំណាង NGO ទីគករុងបាងកក ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។

2. រដា្ឋ ភិបា�កម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា អាច្្�់អាទិភាពដ�់ការវនិិលយ្រខដ�បលគមើបាន�អគបលសើរ 
បំ ន្ុតដ�់គបជាព�រដ្ឋរបស់ែ្ួន និងបដិលសធនូវការវនិិលយ្រខដ�មិន្្�់។ ពួកល្រអាចលធវាើការ 
ក្នុងការកាត់បនថាយការពឹងខ្អកល�ើឧសសាហកម្មខដ�ទទួ�បាន្�គបលយជន៍មិនសសបចបាប់ 
ពីការលកងគបវញ័្ច ននធនធានធម្មជាតិ និងមននុស្សរបស់ែ្ួនលដាយលធវាើការបលង្កើតនូវបរយិកាស   
គំាគទការវនិិលយ្រខដ�ម្នការទទួ�ែនុសគតរូវ និងលធវាើការវនិិលយ្រក្នុងឧសសាហកម្មក្នុងសសរុក  
និងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធសាធារណៈលដាយរមួម្នការអប់រ ំសនុែភាព និងសនុែម្�ភាព។

្រលគម្ងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និង្រលគម្ងយក្សដូចជា SEZs គតរូវបានជំរនុញជាចម្ងក្នុងគបលទសកម្នុជា និង 
មីយ៉ា ន់ម្៉ា លដាយ ចិន ជប៉ានុន និងនៃ។ សម្្ធខាងក្នុង និងខាងលគរៅដ�់រដ្ឋបា�ជាតិក្នុងការរកសា និងបលង្កើន 
កំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចគតរូវបានវស់ខវងតាមរយៈសូចនាករណ៍ដូចជាទិន្ន័យ្�ិត្�ក្នុងសសរុកសរនុប (GDP) 
និងការវនិិលយ្រលដាយផ្្�់ពីបរលទស (FDI) ជគមរុញឲ្យរដា្ឋ ភិបា�លធវាើការសហការ។ យ៉ាងណាមិញ 
សម្ហរណកម្មក្នុងបណ្ាញ្�ិតកម្ម និងទី្សារតំបន់ និងសក�លោក្ឺរពគងឹងអំណាចរចនាសម្័ន្ធរបស់
មូ�ធនល�ើកមំ្្ងព�កម្មលធវាើឲ្យគបលទសកម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា សថាិតក្នុងសាថា នការណ៍មិនអំលណាយ្� លហើយ
សថាិតក្នុងហានិភ័យក្នុងការធ្ាក់ចូ�ក្នុងខ្្កខដ�ម្ន្�គបលយជន៍តិច និងមិនម្ននិរន្រភាពននខែ្សសងាវា ក់
្�ិតកម្មពិភពលោក។ យ៉ាងណាមិញ ពួកល្រមិនខមនមិនម្នអំណាចលនាះលទ។ រដា្ឋ ភិបា�អាចចាត់អាទិ 
ភាពល�ើខ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិល�ើ្ំររតំូបន់ និងលធវាើការបខងវារធនធានខដ�ម្ន្�ិតភាពលឆ្្ះលៅកាន់លគា� 
បំណងលនះជាជាងបលគមើលសវកម្ម្�គបលយជន៍ខាងលគរៅ។ ពួកល្រអាចបលង្កើតនូវបរយិកាសមួយចំលោះ 
ធនុរកិច្ចខដ�ម្នការទទួ�ែនុសគតរូវ និងរមួបញ្ចូ �ជា�កខេណៈយនុទ្ធសាសសខ្តការវនិិលយ្រខដ�ម្ននិរន្រភាព 
និងបរយិប័នប៉ានុលណាណ ះ។ សសបលព�ជាមួយគ្ាលនះ្ងខដរ ពួកល្រអាចលធវាើការពិចារណាល�ើវៃីិល្្សងននការ 
អភិវឌ្ឍ និងយនុទ្ធសាសសរ្យៈលព�ខវងលដើម្ីកាត់បនថាយការពឹងខ្អកល�ើការជីកយកធនធាន និង្�ិតកម្ម 
ខដ�លគបើកមំ្្ងព�កម្មខំ្ាង។ ការងារគបលភទទំ្ងលនះភា្រលគចើននឹងម្នលគចើនល�ើស�ប់លដាយសារខតសវា័យ 
គបវត្ិកម្ម លហើយរដា្ឋ ភិបា�គតរូវខតម្នខ្នការគតឹមគតរូវ។360 សំណូមពរពីអ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍រមួបញ្ចូ �ការ 
វនិិលយ្រក្នុងលហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធឧសសាហកម្មក្នុងសសរុក និងសាធារណៈដូចជាការអប់រ ំនិងការខៃទំ្សនុែភាព។

• ’សំណួរ្ឺរថា៖ លតើការវនិិលយ្រគបលភទអវាីខដ�លយើង្ួររខតម្នឬក៏អត់ គបសិនជាការវនិិលយ្រទំ្ងលនះម្ន
្រណលនយ្យភាព? លយើង្ួររខតទទួ�យកខតធនុរកិច្ចខដ�ម្នការទទួ�ែនុសគតរូវប៉ានុលណាណ ះ។ លទ្ះបីជាវធិាន
ការ្្ូវចបាប់ររបស់លយើង និងគកបែ័ណ្ឌ ចបាប់ម្នភាពទន់លែសាយ លយើងក៏លៅខតចង់បានធនុរកិច្ចខដ�ម្ន
ការទទួ�ែនុសគតរូវ។ សាររបស់លយើងលៅដ�់អ្កវនិិលយ្រ្ឺរថា៖ ”គបសិនជាអ្កលធវាើលរឿងគតឹមគតរូវ លយើងនឹង 
ទទួ� និងគំាគទអ្ក។ លបើមិនដូចលច្ះលទ លយើងនឹងគបឆំ្ងជាមួយអ្ក។” A២៤ ទីគបឹកសារដា្ឋ ភិបា� 
ជាបនុរស ទីគករុងរ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
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• ’លយើងចង់បានវនិិលយ្រទនុនខដ�លផ្្តសំខាន់ល�ើតគមរូវការក្នុងសសរុករបស់លយើង និងល�ើតគមរូវការរបស់ 
គបជាជនក្នុងសសរុក។ លយើងម្នសមនុគទ ល្្រ និងអាហារសមនុគទ ប៉ានុខន្លយើងបានបញ្ជូ នវតថានុធាតនុលដើមទំ្ងអស់
លៅតំបន់ដនទដូចជាគបលទសនៃ ឬកខន្ងល្្សងក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ។ លយើងចង់ឲ្យគគាប់សាវា យចន្ីរបស់
លយើងទទួ�បានសង់្ដារែ្ស់ ដូចលនះលយើងអាចនំាលចញលៅគបលទសលគរៅបាន។ លយើង្ួររខតម្នការ 

 វនិិលយ្រខដ�ពឹងខ្អកល�ើឧសសាហកម្មមួយល�ើ្�ិត្�ក្នុងសសរុក មិនខមនការជីកយកធ្ូយងៃ្ម លរាង 
ចគកចគម្ញ់លគបង ឬឧសសាហកម្មកងវាក់ និងពនុ�លនាះលទ។ លយើងសាវា ្រម៍ការអភិវឌ្ឍ ប៉ានុខន្្ួររខតការ 

 អភិវឌ្ឍពិតៗដ�់គបជាជនមូ�ដា្ឋ នមិនខមនសគម្ប់អ្កលគរៅលនាះលទ៖ មិនខមនជួយអ្កម្នឲ្យកាន់ 
ខតម្នលនាះ លទ។’ A១៧ សស្ីតំណាង NGODawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

• ‘លយើងគតរូវការវនិិលយ្រទនុនខដ�ម្នការទទួ�ែនុសគតរូវម្ននិរន្រភាព និងសាកសមចំលោះបរបិទក្នុង 
សសរុក។ ឧសសាហកម្ម លនសាទ កសិកម្ម លទសចរណ៍ និងអវាីៗខដ�អាចទទួ�បាន្�គបលយជន៍ដ�់ 
គបជាជនមូ�ដា្ឋ ន។ លបើមិនដូចលច្ះលទ អ្កខដ�ទទួ�បាន្�គបលយជន៍ពីការវនិិលយ្រ្ឺរម្នខតជន 
ជាតិនៃប៉ានុលណាណ ះ។’ A២៦ សស្ីតំណា NGO ទីគករុងបាងកក ខែកញ្្ញ ឆំ្្២០១៦។

• ‘ ជាយនុទ្ធសាសសម្្នទីតំាងលៅតំបន់ជនបទដូចលនះគបជាជនអាចទទួ�បានការងារលៅទីលនាះ ប៉ានុខន្្ួររខត
ម្នសម្្ភ របរកិាខេ រលគចើនបខនថាមលទៀតលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចសគម្ប់គបជាជនមូ�ដា្ឋ ន៖ ដូចជាលសវសនុែ 
ភាព និងអប់រ ំនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញសគម្ប់គបជាជនមូ�ដា្ឋ ន។ ែញានុំចង់បានការ្ិរតខវងឆ្្ង យពីរដា្ឋ  
ភិបា�៖ ការវនិិលយ្រល�ើគបជាជនកម្នុជា កនុំគគាន់ខតពឹងខ្អកល�ើវនិិលយ្រទនុនបរលទសមិនម្ន 
លសថារភាពលនាះលទ។’ A២ បនុរសជាអ្កតំណាង NGO ទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

• ‘រដា្ឋ ភិបា�បានចនុះកិច្ចគពមលគពៀងជាមួយនឹងគបលទសលៅអឺរ ៉ានុប។ ្�ិត្�សំខាន់ខដ�អឺរ ៉ានុបលធវាើការនំា 
លចញ្ឺរស្ករស។ វធីិសាសសខ្ដ�រដា្ឋ ភិបា�ល្្ើយតប្ឺរ្្�់នូវដីសម្ទ្នលសដ្ឋកិច្ចធំៗលៅធនុរកិច្ច។ វប៉ាះ 
ោ�់ដ�់សហ្រមន៍តាមរយៈការរបឹអូសយកដី។ លម៉ាចមិនលធវាើ្្នុយពីលនះ? ្្�់ដីសម្ទ្នសង្គមដ�់ 
កសិករ និងគំាគទពួកល្រលដើម្ីដំាដំណំាអំលៅ។ លហតនុអវាីបានជាលយើងមិនល�ើកកម្ស់្�ិត្�ក្នុងសសរុក 
លហើយធានាថាម្នទី្សារសគម្ប់ទិន្្�របស់ល្រ? លៅក្នុងឧសសាហកម្មកាត់លដរ លទ្ះបីជាគតរូវ 
បានដំលណើ រការជាងដប់ឆំ្្ក៏លដាយ លយើងលៅខតនំាចូ�វតថានុធាតនុលដើមពីគបលទសចិន និងឥណា្ឌ ។ លយើងនំាចូ� 
កបបាស សរនសអំលបាះ គកណាត់ពីគបលទសដនទ។ ្្�់ដីសម្ទ្នសង្គមកិច្ចដ�់កសិករបងាហា ត់ 
ពួកល្រលដើម្ីដំាកបបាស លហើយពួកល្រអាច្្គត់្្គង់កបបាសលៅលរាចគកបាន។’ A២អ្កតំណាង NGO 
ជាបនុរសទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

3. រដា្ឋ ភិបា�កម្នុជា និងមីយ៉ា ន់ម្៉ា អាចបំលពញតាមសង់្ដារអន្រជាតិចំលោះតម្្ភាព និង 
្រណលនយ្យភាពក្នុងការវនិិលយ្រ និងអភិបា�កិច្ច SEZ លដើម្ីកាត់បនថាយការ្រគម្មកំខហងនន
ការលក្ាបយក និងលក្ាបយកលឡើងវញិនូវរដ្ឋលដាយអភិជននលយបាយ និងលសដ្ឋកិច្ចក្នុងសសរុក 
និងអន្រជាតិ និងកាត់បនថាយនូវការដកហូតហិរញ្ញវតថានុបខនថាមលទៀតពីតនម្ក្នុងតំបន់។

ការអននុវត្កិច្ចគពមលគពៀង និងការសលគមចពីមនុនទំ្ងអស់ និងក្នុងលព�អនា្រតោក់ព័ន្ធនឹង SEZs អាចអននុ
លោមតាមសង់្ដារែ្ស់បំ ន្ុតននតម្្ភាព ្រណលនយ្យភាព ការចូ�រមួ និងការរមួបញ្ចូ �។ ែសនយោ និង�កខេ
ែណ្ឌ ននកិច្ចគពមលគពៀងវនិិលយ្រល�ើ SEZ អាចគតរូវបានបងាហា ញ និងគតរួតពិនិត្យគបសិនជាចំាបាច់។ មង្ន្ី 
សាធារណៈខដ�ម្នសមតថាកិច្ចល�ើ SEZs គតរូវសថាិតលគកាមការគបកាសបងាហា ញគទព្យសម្ត្ិជាដាច់ខាតខដ� 
បំលពញតាមសង់្ដារអន្រជាតិលដើម្ីធានាថាការសលគមចចិត្ជា្្ូវការមិនគតរូវបានប៉ាះោ�់លដាយមិនសមរម្យ 
លដាយសារខត្�គបលយជន៍ឯកជន។361 លនះអាចល�ើកទឹកចិត្ឲ្យមនការសលគមចចិត្សាធារណៈលដាយយនុត្ិ
ធម៌តាមរយៈការគតរួតពិនិត្យជាសាធារណៈ។ រដា្ឋ ភិបា�ខដ�ម្នការលប្ជាញា ចិត្ចំលោះលគា�បំណងលនះ 
គតរូវ្្�់អំណាចដ�់សង្គមសនុីវ�ិក្នុងសសរុក និងអន្រជាតិក្នុងការរមួចំខនកល�ើលគា�បំណងទំ្ងលនះ។
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• ‘ល្រគបាប់លយើងថាពួកល្រ�អ ថាពួកល្រ្្�់ការងារដ�់លយើង ប៉ានុខន្រដា្ឋ ភិបា�គតរូវខតម្នតម្្ភាពពីការងារ 
តួនាទី ការបណ្នុ ះបណ្ា� និងការអភិវឌ្ឍមូ�ដា្ឋ នឧសសាហកម្មរបស់កម្នុជា។ សថាិតិពីធនធានមននុស្ស 
ខ្្កលមកានិចសគម្ប់ SEZ  ្ឺរមិនទ្ន់ម្នលនាះលទ។ គបសិនជាពួកល្រម្នទំននុកចិត្អំពី្� 
គបលយជន៍ខដ�ពួកល្រនំាមក រដា្ឋ ភិបា�្ួររខតម្នតម្្ភាពជាងមនុន។ លរៀបចំបលង្កើតបណ្ឌ �ព័ត៌ម្ន 
មួយសគម្ប់ព័ត៌ម្ន SEZ ទំ្ងអស់លដាយរមូបញ្ចូ �នូវបញ្ជ ីននសម្ទ្ន អ្កណាជាម្្ច ស់ លហើយលតើ 
ម្នរយៈលព�ប៉ានុនា្ម នឆំ្្។’ A៣ អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស ទីគករុងភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

• ‘បទសម្្ភ សន៍ជាមួយនឹងសម្ជិកសហ្រមន៍បានបងាហា ញពីកងវា�់ោក់ព័ន្ធនឹងតម្្ភាព និងយនុត្ិធម៌ននកា
រវនិិលយ្រខដ�នឹងម្ន និង�ទ្ធកម្មដីធ្ីលដាយរមួម្នទំ្ងការប្ឹងប្�់ននការ�នុប�ិតរវងរដ្ឋបា�ភូមិ
�នុំ និងអ្កទិញដីធ្ី។’362 

• ‘ភូម្ [មីយ៉ា ន់ម្៉ា ] មិនម្នចបាប់ខដ�ចាប់បងខេំរដា្ឋ ភិបា� ឬអ្កវនិិលយ្របរលទសក្នុងការបងាហា ញជា
 សាធារណៈនូវព័ត៌ម្នពិស្ារននកិច្ចសនយោរបស់ខ្នការអភិវឌ្ឍលនាះលទ លហើយក៏មិនម្នយន្ការ 
 គ្រប់គគាន់ក្នុង ការធានាថាគបាក់ចំណូ�គតរូវបានគ្រប់គ្រងគបកបលដាយ្រណលនយ្យភាព និង 
 តម្្ភាពលនាះខដរ។ លនះនឹងដាក់លគបងល�ើលភ្ើងននការអននុវត្ខដ�គបកបលដាយអំលពើពនុករ�ួយលហើយ។’‘363 

• ‘អ្កវនិិលយ្រចិនម្នលករ ្ិ៍លឈា្ម ះសអនុយោក់ព័ន្ធនឹង្រលណលនយ្យភាព និងអំលពើពនុករ�ួយ។ ពួកល្រម្នសង់្
ដាររបស់ែ្ួនចំលោះការវនិិលយ្របរលទស ប៉ានុខន្ម្នខតជាភាសាចិនកនុកងឺប៉ានុលណាណ ះ។ វខតងខតជាការ 

 ពិបាកក្នុងការឲ្យពួកល្រទទួ�ែនុសគតរូវចំលោះសង់្ដាររបស់ពួកល្រ។ ការគបឈម្ឺរជាភាសា និងយន្ការ 
ចាប់បងខេំអននុវត្។ ែញានុំ្ួររខតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្កណា? សាថា តទូតចិនក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ?  គកសួងការ 
បរលទសក្នុងទីគករុងលប៉ាកំាង? លតើយន្ការចាប់បងខេំអននុវត្លៅឯណា? លគបៀបលធៀបជាមួយនឹងអ្កវនិិលយ្រ 
បរលទស ពួកល្រគតរូវអននុលោមតាមនីតិវធីិជាក់ោក់លៅទីលនះ លហើយរាយការណ៍លៅសាថា តទូតអាលមរកិ។ 
យ៉ាងលហាចណាស់ពួកលយើងអាចរាយការណ៍ និងលគបើគបាស់យន្ការក្នុងគបលទសលយើង។ យន្ការ 
លនះមិនម្ន ចំលោះការវនិិលយ្រចិនលនាះលទ។ ’A២២ អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស ទីគករុងរ ៉ាងហ្គូន 

 ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

• ‘បទពិលសាធន៍ក្នុងតំបន់អាសនុីអាល្រ្យ៍បានបងាហា ញថាលដាយមិនម្នតម្្ភាព និងអភិបា�កិច្ចខដ� 
ម្ន្រណលនយ្យភាព ឬយនុទ្ធសាសសច្បាស់ោស់ចំលោះការ្សារភា្ជ ប់ក្នុងសសរុក SEZs អាចលធវាើឲ្យម្ន 
�ទ្ធ្�ប៉ាះោ�់ដ�់បរសិាថា ន និងសង្គម និងបរាជ័យក្នុងការសលគមចបាននូវ�ទ្ធ្�ខដ�បាន 
រពឹំងទនុក។ គបជាជនក្នុងសសរុក្ឺរជាអ្កចាញ់ក្នុងការវនិិលយ្រលនះ  ភ័ស្នុតាងបងាហា ញថាម្ន�ទ្ធ្� 

 �អគបលសើរជាងោក់ព័ន្ធនឹងការលដាះសសាយ ការ្្�់អំណាចដ�់សស្ី និងការខចករខំ�ក្�គបលយជន៍ 
ននកំលណើ ន គបសិនលបើម្នយន្ការគបកបលដាយតម្្ភាព និងម្នការចូ�រមួ។ ្្នុយមកវញិ 
ដំលណើ រការខដ�ទន់លែសាយ និងមិនម្ន្រណលនយ្យភាពអាចនំាមកនូវការលកើនលឡើងនូវការបំ្្ិច 
បំផ្្ញបរសិាថា ន បលង្កើនភាពគកីគក និងភាពងាយរងលគគាះ និងភាពតានតឹង និងវវិទឥតឈប់ឈរ។’‘364 

• ‘គ្រប់ទគមង់ននការលក្ាបយករដ្ឋគតរូវបានបខងវារលឆ្្ះលៅកាន់ការដកហូតនៃ្ជួ�ពីរដ្ឋសគម្ប់បនុ្រ្គ� 
គករុមហ៊នុន ឬវស័ិយមួយគករុមតួចតាមរយៈការផ្្ស់ប្ូរគកបែ័ណ្ឌ ចបាប់ និងបទប្ញ្ញត្ិជាមូ�ដា្ឋ ន…ការ 

 កាត់បនថាយនូវការលក្ាបរដ្ឋរមួម្នផ្្ស់ប្ូរឥទ្ធិព�របស់វស័ិយឯកជនពីមលធយោបាយ�ទ្ធភាពខដ�មិន 
សសបចបាប់ មិនម្នតម្្ភាព និងម្នការល�ើកលឡើងលៅជាទគមង់អន្រ្�គបលយជន៍ខដ�សសបចបាប់ 
ម្នតម្្ភាព និងម្នការគបកួតគបខជង។ វក៏រមួបញ្ចូ �នូវការអភិវឌ្ឍខែ្សបន្ាត់រវងតួនាទីនលយបាយ 
និងធនុរកិច្ចរបស់មង្ន្ីរដ្ឋលដើម្ីបងា្ក រជលម្្ះ្�គបលយជន៍។’‘365 



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ72

4. សង្គមសនុីវ�ិក្នុងគបលទសកម្នុជា មីយ៉ា ន់ម្៉ា  ក្នុងតំបន់ និងលគរៅពីលនះអាចបន្ក្នុងការរមួចំខនក 
ជាមួយនឹង និងរពំងនូវសលម្ងរបស់សហ្រមន៍មូ�ដា្ឋ ន និងកម្មករលដើម្ីធានាថាពួកល្រគតរូវបាន 
រមួបញ្ចូ �ក្នុងការសលគមចចិត្ខដ�ប៉ាះោ�់ដ�់្�គបលយជន៍របស់ពួកល្រ និងលធវាើឲ្យរដា្ឋ  
ភិបា� និងសាជីវកម្មម្ន្រណលនយ្យភាពចំលោះសកម្មភាពោក់ព័ន្ធនឹង SEZs។

សង្គមសនុីវ�ិលដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការការោរសិទ្ធិ និង្�គបលយជន៍របស់គបជាព�រដ្ឋ និងបរសិាថា ន 
របស់ពួកល្រលៅក្នុងតំបន់ ជាលរឿយៗក្នុងការ�កខេែណ្ឌ ខដ�ម្នការគបឈម និងលៅក្នុងហានិភ័យែ្ស់របស់ 
បនុ្រ្គ�។ តួអង្គសង្គមសនុីវ�ិ្ួររខតបន្ក្នុងការចូ�រមួលដាយសាថា បនាជាមួយនឹងមង្ន្ីសាធារណៈ និងវស័ិយ 
ឯកជនក្នុងការតសូ៊មតិតំណាងឲ្យអ្កខដ�គតរូវបានប៉ាះោ�់លដាយការអភិវឌ្ឍ និងគបតិបត្ិការរបស់ SEZs 
និង លធវាើការលដើម្ីឲ្យជនល�្មើសទទួ�ែនុសគតរូវលៅលព�ខដ�ពួកល្រមិនបលគមើ្�គបលយជន៍សាធារណៈ។

លដាយសារខតអភិជនជាតិលមើ�មិនល�ើញនូវជលគមើសល្្សងជំនួសឲ្យ្រគមរូ ‘ោណិជ្ជកម្មលសរ’ី ននកំលណើ ន 
លសដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសង្គមសនុីវ�ិ្ួររខតចូ�រមួចំខណកលដាយសកម្មជាមនុែ្ងខដរក្នុងការបញ្្ជ ក់ពី 
ជលគមើសល្្សងៗខដ�ម្នយ៉ាងលហាចណាស់ពយោយមក្នុងការផ្្ស់ប្ូរោក្យលពចន៍ពីកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច 
ខដ�មិនម្នន័យអវាីលនាះលៅជាមលធយោបាយក្នុងការទទួ�បានអវាីមួយ៖ សនុែម្�ភាពននគបជាជន និង 
បរសិាថា ន។ លនះអាចលផ្្តល�ើសង់្ដារជីវភាពគបកបលដាយនិរន្រភាព និងលធវាើការធានាថាម្នការការោរសង្គម 
និងបរសិាថា នសមសសប និងគ្រប់គគាន់ខដ�អមជាមួយនឹងកំខណទគមង់ឧសសាហកម្មក្នុងតំបន់។

មង្ន្ី និងធនុរកិច្ចមួយចំនួននឹងម្នការទទួ�ជាងមនុនលៅល�ើបញ្ហា លនះជាងអ្កដនទ លហើយតួអង្គសង្គមសនុីវ�ិ 
្ួររខតអភិវឌ្ឍន៍យនុទ្ធសាសសល្ដើម្ីលដាះសសាយជាមួយនឹងអ្កខដ�លៅខតម្នភាពរងឹរសូ។ លនះអាចរមួ 
ចំខណកនូវមលធយោបាយៃ្មីននការលរៀបចំ និងការល្រៀង្ររលដើម្ីលធវាើការគបកួតគបខជង លហើយគបសិនចំាបាច់ 
បងាអ ក់នូវការអភិវឌ្ឍ និងការអននុវត្ខដ�បង្កលគគាះថ្ាក់។ ជាឧទ្ហរណ៍ ភាពជានដ្ូរសង្គមសនុីវ�ិអន្រជាតិ 
ជនុំវញិបញ្ហា  SEZ ទទួ�បានលជា្រជ័យ លហើយ្ួររខតគតរូវបានល�ើកជគមរុញទឹកចិត្។ ការងាររបស់ 
អង្គការឃំ្្លមើ�តំបន់លម្រង្គខដ�ម្នទីតំាងលៅគបលទសជប៉ានុន និងការលប្ជាញា ចិត្របស់គបលទសនៃក្នុងច�នាការ 
អប់រជំាមួយនឹង CSOs ក្នុងគបលទសមីយ៉ា ន់ម្៉ា ្ឺរជាករណីជាក់ខសង្ននចំននុចលនះ។ ភាពជានដ្ូរទំ្ងលនះ 
អាចជួយសគម្�ដ�់ការគបឈមខដ�អង្គការក្នុងសសរុកអាចជួបគបទះលៅលព�គបតិបត្ិការ 
លៅក្នុងយនុត្ាធិការជាតិខដ�ម្នការរតិត្ិតខំ្ាង។

ល�ើសពីលនះលទៀត Noisecat ខដ�ជាអ្កគបាជញានិងសកម្មជនជនជាតិលដើមអាលមរកិបញ្្ជ ក់ថាការសម្អ ងខដ�
ជាលរឿយៗគតរូវបានល�ើកលឡើងលដើម្ីឲ្យម្នសាម្រ្គីភាពកាន់ខតគបលសើរលឡើងរវងគបជាជនជនជាតិលដើមភា្រតិច 
និងគករុមល្វាងនិយម្ឺរម្នភាពោក់ព័ន្ធលៅនឹងសាថា នភាពដូចតំបន់លម្រង្គសពវានៃ្ងលនះ នឹងអាលមរកិខាង 
លជើង្ងខដរលៅ។ ខសវាងយ�់ពី្រន្ឹះពីភាពអត់ធន់របស់ជនជាតិអាលមរកិខាងលជើងចំលោះបំពង់ឧស្ម័នលៅ 
Dakota លៅ Standing Rock គាត់បានលស្ើលឡើងថាគបជាជនជនជាតិលដើមភា្រតិច និងអ្កល្វាងនិយមលធវាើ 
ការសហការលដើម្ីដាក់សំោធលគរៅពីកខន្ងលធវាើការ្ងខដរលដើម្ីគបឆំ្ង និងខគបក្ាយគបព័ន្ធខដ�មិនម្ន 
ភាពយនុត្ិធម៌ មិនលស្មើភាព និងមិនម្នគបជាធិបលតយ្យ។366 Harvey បានលធវាើការការសំអាងសសលដៀងគ្ាលនះ 
លដើម្ីឲ្យម្នសាម្រ្គីភាពកាន់ខតគបលសើរលឡើងរវងសហជីពលៅទីគករុង និងកសិករ និងច�នាបរសិាថា ន។ 
ការល្រៀង្ររអន្រវស័ិយលនះអាចគតរូវបានបខងវារលឆ្្ះលៅកាន់លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធលដាយលធវាើការការោរព�ករ 
ពី�កខេែណ្ឌ ការងារខដ�ម្នការលកងគបវញ័្ច  និងគំាគទច�នាខដ��នុបបំបាត់ការវ ិនិលយ្រល�ើការជីក 
យកហវាូសនុី� និងគំាគទ ’រកសាវទនុកលៅក្នុងដី’។ ែណៈលព�ខដ� SEZs គតរូវបានលគបើគបាស់លដើម្ីបងា្ក រ 
និងបង្ងា្ក ប កម្មករក្នុងគបលទសកម្នុជា ជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្្គ �់ថាការលកើនលឡើងនូវការពឹងខ្អកល�ើគចក 
លសដ្ឋកិច្ច លដើម្ីសគមរួ�ដ�់ការបំខបក្�ិតកម្ម និងការខចកចាយទំនិញនូវមកនូវចំននុចននភាពរងលគគាះៃ្មី។ 
លដាយសារខតឥទ្ធិព�ននមូ�ធនខដ�លគតៀមក្នុងការអភិវឌ្ឍលៅក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ច�នាសង្គម 
អាចទទួ�បានការគំាគទលដាយដាក់ទិសលៅចំលោះ�ិែិតូបករណ៍ និងលគា�នលយបាយហិរញ្ញ 
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វតថានុខដ�គំាគទ SEZs ឬគបសិនលបើ�ទ្ធ្�ននការវនិិលយ្រគតរូវបានប៉ាះោ�់។ លនះអាចជួយល�ើកទឹកចិត្ដ�់
ការវនិិលយ្រខដ�កាន់ខតម្នការទទួ�ែនុសគតរូវក្នុងធនធានធម្មជាតិ និងមននុស្សក្នុងតំបន់លម្រង្គ 
និងល�ើកកម្ស់នូវតំបន់ឲ្យកាន់ខតម្នសមភាព និងម្នភាពរស់រលវ ើកចំលោះគបជាជនរបសែ្ួន។

• ’វ្ឺរជាគបព័ន្ធ និងដំលណើ រការខដ�គតរូវខតម្នការគបឈម៖ លតើថាគបជាជន និងលសដ្ឋកិច្ចវទូិល�ើញនូវ 
កំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចតាមរយៈអវាី។ ្ឺរលដាយសារអគារធំៗ ភាពទំលនើប សម្្ភ រៈទំលនើបលដើម្ីបាននូវរបស់ 
ទំ្ងអស់លនះ ពួកល្រគតរូវគចបាច់យកធនធានឲ្យអស់�ទ្ធភាពតាមខដ�អាចលធវាើលៅបាន ប៉ានុខន្ពួកល្រ 
មិនល�ើញ្�ប៉ាះោ�់លនាះលទ។ ្ំររលូសដ្ឋកិច្ចរបស់លយើង្ឺរមិនម្ននិរន្រភាពលនាះលទ៖ ្ឺរនំាមកនូវការ 
លកងគបវញ័្ច ល�ើកម្មករ និងធនធានធម្មជាតិរបស់លយើង។’

• ‘រដា្ឋ ភិបា�ខដ�លធវាើការពិចារណាល�ើកិច្ចគពមលគពៀងោណិជ្ជកម្ម និងវនិិលយ្រទនុកគតរូវខតធានាថាម្ន្�
គបលយជន៍ពិតគបាកដោក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចគំាោរសង្គម សិទ្ធិមននុស្ស សិទ្ធិបរសិាថា ន និងសិទ្ធិដីធ្ី។ វ្ឺរជាការ 
លប្ជាញា ខ្្កនលយបាយ។ រដា្ឋ ភិបា�កម្នុជាមិនអាចគបឈមលដាយែ្ួនឯងខតម្្ក់ឯងលនាះលទ ប៉ានុខន្ 
ពួកល្រ្ួររខតឈប់ការលឃ្សនា និងទទួ�យកថាគបជាជនកម្នុជាកំពនុងរស់លៅក្នុងវបិត្ិ៖ វបិត្ិននក្ី 
សម័យនូវកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ច។ គបសិនជាម្នអ្កណាមួយអាចសារភាពពីបញ្ហា លនះ និងដាក់ែ្ួនស្ាប់ 
គបជាជន និងលធវាើការពិចារណាពីសលម្ងរបស់ពួកល្រ។ សលម្ងគបជាព�រដ្ឋ៖ រដា្ឋ ភិបា�អាចយកលធវាើជា 

 ឧបករណ៍ក្នុងការសគមបសគមរួ�ទ្មទ្រនូវ�កខេែណ្ឌ ខដ��អគបលសើរជាង។ គបសិនជាពួកល្រមិនដាក់ 
ែ្ួនលនាះលទនឹងម្នបញ្ហា ជាមិនខាន៖ បដិវត្ន៍ឆំ្្១៩៩៩’‘367 អារា៉ាបសស្ីង និងការតវ៉ាគបឆំ្ងលៅ 

 លអហ្សនុ ីប ខដ�ជាភ័ស្នុតាងសសាប់។ ែញានុំមិន្ិរតថាគបជាជនមិនលភ្ើលនាះលទ គគាន់ខតស្ឹកប៉ានុលណាណ ះ។ គបជាជន 
គតរូវខតបលញ្ច ញសលម្ង៖ គបឈមនឹងរដា្ឋ ភិបា� និងសាជីវកម្ម។ គបសិនជាគបលទសទំ្ងអស់លធវាើដូចលនះ 
សលម្ងនឹងម្នការ្សារភា្ជ ប់គ្ា។ គករុមខដ�ម្នអំណាចខតងខតម្នឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រង  
និងគ្រប់ដណ្ប់៖ លៅសហរដ្ឋអាលមរកិ ជប៉ានុន EU និងលៅអាស៊ាន លៅអាស៊ានលយើងម្នយក្សតូចៗ ពួកល្រ 
បានលរៀនសូគតពីអាលមរកិ។ ែញានុំលជឿជាក់ថាម្នអព្ភូតលហតនុ៖ លៅលព�ខដ�អ្កដ�់ក ការលរ ើបគមះនឹងលកើតម្ន 
លឡើង។ ែញានុំមិន្ិរតថាម្នបដិវត្ន៍លនាះលទ ប៉ានុខន្នឹងម្នការលរ ើបគមះ ។’ A៨ អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី 
គករុងភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។  
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  ឯកសារសយង

Abbas, S M Ali, និង Alexander Klemm., “ការគបកួតគបខជងដ�់បាតមួយខ្្ក៖ 
ការអភិវឌ្ឍពន្ធល�ើគបាក់ចំលណញក្នុងលសដ្ឋកិចលទើបល�ចលធ្ា និងលសដ្ឋកិច្ចកំពនុងអភិវឌ្ឍន៍។.”ឯកសាររបាយការណ៍ 
IMF, ខែមករា ឆំ្្២០១២។

Action Labour Rights (ALR)សកម្មភាពសិទ្ធិការងារ (ALR), មជ្ឈមណ្ឌ �សសាវគជាវស្ីពីសាជីវកម្មពហនុជាតិ (SOMO), 
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A5. អ្កតំណាងសហជីពកម្មករ ជាបនុរសភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦ 
A6. អ្កតំណាងសហជីពកម្មករ ជាបនុរសភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦
A7. អ្កតំណាងឧសសាហកម្ម ជាបនុរស សីហននុ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A8. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី ភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A9. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស ភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A10. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី ភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A11. អ្កតំណាងឧសសាហកម្ម ជាបនុរស បាងកក ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A12. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស បាងកក ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។
A13. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A14. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A15. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស Dawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A16. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស Dawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A17. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី Dawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A18. អ្កតំណាងរដ្ឋបា�តំបន់ ជាបនុរស Dawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A19. អ្កតំណាងរដ្ឋបា�តំបន់ ជាសស្ី Dawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A20. អ្កតំណាងឧសសាហកម្ម ជាបនុរស Dawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A21. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A22. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A23. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A24. ទីគបឹកសារដា្ឋ ភិបា� ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A25. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A26. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី បាងកក ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A27. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី បាងកក ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។
A28. អតីតសម្ជិក្រណៈកម្្ម ការជាតិស្ីពីសិទ្ធិមននុស្សនៃ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
A29. អ្កសិកសា ជាបនុរស ទំនាក់ទំនងផ្្�់ជាមួយបនុ្រ្គ� ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។
A30. ទីគបឹកសាវនិិលយ្រ ជាបនុរស ទំនាក់ទំនងផ្្�់ជាមួយបនុ្រ្គ� ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។
A31. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី ទំនាក់ទំនងផ្្�់ជាមួយបនុ្រ្គ� ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។
A32. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។

អ្កចូ�រមួការពិភាកសាគករុម

W1. កម្មករ SSEZ ជាសស្ី ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W2. កម្មករ SSEZ ជាសស្ី ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W3. កម្មករ SSEZ ជាសស្ី ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W4. កម្មករ SSEZ ជាសស្ី ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W5. កម្មករ SSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W6. កម្មករ SSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
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W7. កម្មករ SSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W8. កម្មករ PPSEZ ជាសស្ី ខែកក្កដា ២០១៦
W9. កម្មករ PPSEZ ជាសស្ី ខែកក្កដា ២០១៦
W10. កម្មករ PPSEZ ជាសស្ី ខែកក្កដា ២០១៦
W11. កម្មករ PPSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W12. កម្មករ PPSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W13. កម្មករ PPSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W14. កម្មករ PPSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
W15. កម្មករ PPSEZ ជាបនុរស ខែកក្កដា ឆំ្្២០១៦
V1. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V2. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V3. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V4. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V5. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V6. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V7. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V8. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V9. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V10. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V11.អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាបនុរស ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
V12. អ្កភូមិក្នុងតំបន់ប៉ាះោ�់នន DSEZ ជាសស្ី ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
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  ENDNOTES

1 អ្ក្្�់បទសម្្ភ សន៍ខដ�ម្នការោក់ព័ន្ធនឹងរដា្ឋ ភិបា�គតរូវបានលធវាើសម្្ភ សន៍ និងគតរូវបានចាត់ទនុកថាជាការលធវាើបទ
សម្្ភ សន៍ម្ង។ ការលធវាើបទសម្្ភ សន៍ជាមួយនឹងអ្កតំណាងឧសសាហកម្មគតរូវបានលធវាើលឡើងក្នុងទីគករុងបាងកក។

2 មិនម្នតំណាងសស្ីគ្រប់គគាន់ក្នុងការសិកសាលនះលដាយសារខតកំពនុងម្នការលរៀបចំបនុណ្យសពលៅភូមិជិតខាងក្នុងអំ
ឡនុងលព�ទស្សនកិច្ចរបស់លយើងដូចលនះសស្ីភា្រលគចើនពីភូមិទិសលៅកំពនុងជាប់រវ�់លរៀបចំពិធីលនះ។ 
ការពិភាកសាល�ើកទីពីរខដ�បានលគតៀមមិនបានលធវាើលនាះលទលដាយសារខតម្ននៃ្ងឈប់សគម្កបនុណ្យគពះពនុទ្ធសាស
នា។ ចំលោះថាលតើ SEZDawei បានប៉ាះោ�់ដូចលម្ចែ្ះចំលោះសស្ី? សូមពិនិត្យលមើ�សហជីបសស្ី ឆំ្្២០១៤។ “ជីវតិរ
បស់លយើងមិនខមនសគម្ប់�ក់លនាះលទ។” ខែធ្ូ ទំព័រទី១-៣១។

3 បទសម្្សន៍បីចនុងលគកាយ្ឺរលធវាើលឡើងតាមរយៈអនុីខម៉ា�។
4 សម្្រមគំាគទដ�់អ្កលទ្សនលយបាយ និងភាពជានដ្ូរភូម្’លតើគតរូវការោរចនុងលចាទយ៉ាងដូចលម្ច?’
5 ចំលោះការវភិា្រសនុីជលគរៅសូមពិនិត្យលមើ� Guttal”្្សពវា្សាយទី្សារពីតំបន់លម្រង្គ៖ ADB និងកម្មវធីិសហគបតិបត្ិការ

លសដ្ឋកិច្ចមហាអននុតំបន់ទលន្លម្រង្គ។”
6 ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសនុី។ “សថាិតិមហាអននុតំបន់លម្រង្គស្ីពីកំលណើ ន លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និងោណិជ្ជកម្ម” xiii
7 គជរុងទំ្ងពីរ “ADB និងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស.”
8 ADB“របាយការណ៍សម្ហរណកម្មលសដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ២០១៥៖ ថាលតើតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសអាចជគមរុញការអភិវឌ្ឍ

លសដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចលម្ច?” ទំព័រ៦៩
9 Amado, “តំបន់ឧសសាហកម្មលសរ៖ី ចបាប់ និងការអភិវឌ្ឍឧសសាហកម្មក្នុងការខបងខចកជាអន្រជាននកមំ្្ងព�កម្ម។”
10 Singa Boyenge, “គបព័ន្ធទិន្ន័យ ILO Database ស្ីពីតំបន់ខកនច្សគម្ប់ការនំាលចញ (ខកសគមរួ�),” ទំព័រទី១។
11 សូមពិនិត្យលមើ�The Economist, “អាទិភាពនលយបាយ ខ�្ងលសដ្ឋកិច្ច។”និង Farole និង Akinci២០១១។ 

តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស។ ទំព័រទី ៣។
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140 Anderson et al. ការគបឆំ្ងអំលពើពនុករ�ួយក្នុងអន្រកា�៖ ការរមួចំខណកក្នុងការជខជកខវកខញកនលយបាយ។ 

xii-xiii. ធនាគារពិភពលោកបញ្្ជ ក់ថា៖ “លៅឬស្រ�់ននទគមង់ពនុករ�ួយលនះ្ឺរជាបនុពវាសិទ្ធិននមង្ន្ីសាធារណៈក្នុងការ
្្�់នូវការល�ើកខ�ងលដាយម្នជលគមើស លដើម្ី្្�់អាទិភាពដ�់ការ្្�់លសវកម្មសាធារណៈ ឬលដើម្ីលរ ើសលអើងក្នុង
ការអននុវត្វធិានចបាប់ និង�ិែិតបទដា្ឋ ន្រតិយនុត្។” Ibid. 2.

141 Sovan, “អ្កវនិិលយ្រ SEZ ទទួ�បានលសវគចកលចញចូ�ខតមួយលៅភ្ំលពញ។”
142 A3. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស ភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
143 Anderson et al. ការគបឆំ្ងអំលពើពនុករ�ួយក្នុងអន្រកា�៖ ការរមួចំខណកក្នុងការជខជកខវកខញកនលយបាយ 

Xxi-xxiv.
144 http://data.worldjusticeproject.org/#groups/KHM. 
145 ធនាគារពិភពលោក. “ការបង់គបាក់លសវសាធារណៈក្នុងគបលទសកម្នុជា។”
146 NGOs ជាតិ និងអន្រជាតិបានរះិ្រន់ដ�់ចបាប់ស្ីពីសម្្រមន៍ និងអង្គការមិនខមនរដា្ឋ ភិបា� 

ខដ�បានអននុម័តក្នុងឆំ្្២០១៥ ចំលោះការអននុញ្្ញ តឲ្យអាជាញា ធរក្នុងការបិទ និងប្ឹងអង្គការមិនខមនរដា្ឋ ភិបា�ខដ�លធវាើ
ការរះិ្រន់រដា្ឋ ភិបា�។ សូមពិនិត្យលមើ�៖ មជ្ឈមណ្ឌ �សិទ្ធិមននុស្សកម្នុជា. “CCHR អំោវនារដ�់ការបដិលសធលដាយ
គា្ម ន�កខេែណ្ឌ ចំលោះ LANGO.; ”គករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “កម្នុជា៖ ចបាប់ NGO ខដ�បានអននុញ្្ញ តគបរុងបងាអ ក់
ការងាររបស់សង្គមសនុីវ�ិ។”

147 Sony, “មង្ន្ីរដា្ឋ ភិបា�គបាប់ដ�់តនុោការថាគាត់មិនដឹងថាការសនុីសំណូកជាបទឧគកិដ្ឋលនាះលទ។”
148 ោក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំលណើ រការសន្ិភាព្ឺរលគរៅពីខដនកំណត់ននការសិកសាលនះ ចំលោះការវភិា្រកា�ពីលព�ៃ្មីៗលនះ 

Lintner៖ “ដំលណើ រការសន្ិភាពជាបំខណកៗក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ។”
149 AFP និង Htwe, “ជប៉ានុនគបកាសពីកញ្ច ប់ៃវកិាជិត៨ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិសគម្ប់មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ។”
150 Thuzar, Mishra, Hutchinson, Than, និង Calermpalanupap, “្សារភា្ជ ប់អាសនុីខាងត្ូង និងអាសនុីអាល្រ្យ៍៖ 

ការគបឈមក្នុងការអននុវត្ និងការលរៀបចំកិច្ចសហគបតិបត្ិការ”. ទំព័រទី ១៥។; A30. ទីគបឹកសាវនិិលយ្រ ជាបនុរស ការទំ
នាក់ទំនងផ្្�់ជាមួយនឹងបនុ្រ្គ� ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។

151 Ishida, “កិច្ចសហគបតិបត្ិការលសដ្ឋកិច្ច GMS និង្�ប៉ាះោ�់របស់វល�ើការអភិវឌ្ឍន៍ CLMV ,” ទំព័រ ១២១-១២៤។
152 A21. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។; A15. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស  Dawei ខែសីហា 

ឆំ្្២០១៦។; A27. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី បាងកក ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។
153 A21. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។ មិនបានទទួ�ឯកសារលនះសគម្ប់ការសិកសាលនះ

លនាះលទ។
154 A15. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស  Dawei ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។; ដូចខដ�បានរាយការណ៍លៅក្នុងការសិកសាមួយសម្

រាប់ ADB៖ “ក្នុងកិច្ចសន្នាតាមទូរសព្រវងបនុរសពីរនាក់ខដ�គតរូវបានលជឿជាក់ថាជាលមបញ្្ជ ការ Yutthasak 
Sasiprapa ខដ�ជាអននុរដ្ឋមង្ន្ីគកសួងការោរជាតិ និងអតីតនាយករដ្ឋមង្ន្ីThaksin Shinawatra ខដ�បានល�ចលធ្ា
លៅគបព័ន្ធ្្សពវា្សាយនៃក្នុងខែកក្ដា ឆំ្្២០១៣, លោក Thaksin 
បានលរៀបរាប់ថាចំណងមិត្ភាពជិតស្ិតជាមួយនឹងលមបញ្្ជ ការកំពូង�ននលយធាមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  លមបញ្្ជ ការជាន់ែ្ស់ 
Min Aung Hlaing និងទំននុកចិត្របស់គាត់ក្នុងការទទួ�បានការគំាគទសគម្ប់្រលគម្ង Dawei 
ចំលោះលមបញ្្ជ ការកំពូ�នន Tatmadaw។”Thuzar, Mishra, Hutchinson, Than, និង Calermpalanupap, 
“្សារភា្ជ ប់អាសនុីខាងត្ូង និងអាសនុីអាល្រ្យ៍៖ ការគបឈមក្នុងការអននុវត្ និងការលរៀបចំកិច្ចសហគបតិបត្ិការ” ទំព័រទី 
១៦. n24.

155 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014)។
156 ចំលោះការវភិា្រចបាប់សូមពិនិត្យលមើ�គករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  

និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុស្ស។”
157 Thabchumpon, Middleton, និង Aung, “ការអភិវឌ្ឍ គបជាធិបលតយ្យ និងសន្ិសនុែមននុស្សក្នុងគបលទសមនុីយ៉ានម្៉ា ៖ ករ

ណីសិកសាននតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Dawei,” ទំព័រ ១១; តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Dawei ។ (ចបាប់ស្ីពីសន្ិភាពរដ្ឋ 
និងគករុមគបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍ No. 17/2011); តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ានម្៉ា ។ (ចបាប់ស្ីពីសន្ិភាពរដ្ឋ 
និងគករុមគបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍ No. ៨/2011)។

158 ibid. (ម្គតា ៣.ក).ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 
1/2014)។

159 Turnell, “មូ�និធិចបាប់ននកំខណទគមង់លសដ្ឋកិច្ចមនុីយ៉ានម្៉ា ,” ទំព័រ ១៩៥។
160 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (ម្គតា. ៣៨ 

ក, ែ)។
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161 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (ម្គតា ៦០) ។
162 ក្នុងការបកខគបលគរៅ្្ូវការជាភាសាអង់ល្រ្សននចបាប់ SEZsOOSCs គតរូវបានលៅថាជា”នាយកដា្ឋ នលសវគចកលចញចូ

�ខតមួយ។” (OOSCs) លដាយសារឯកសារលនះខចងថាវជាការបកខគបងាយសសរួ�មូយននចបាប់ 
ពូកលយើងនឹងបន្ការលគបើគបាស់់ “មជ្ឈមណ្ឌ �លសវគចកលចញចូ�ខតមួយ” វញិលដើម្ីសង្គតភាព។

163 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (ម្គតា ៦០) 
(ម្គតា ១១) ។

164 គករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុ
ស្ស។”ទំព័រទី៣ -៤។

165 សូមពិនិត្យលមើ� ibid. iv, vi., និង Bain “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Kyaukphyu បងាហា ញពីតគមរូវការនូវកំខណទគមង់ចបាប់
ក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ។”

166 Bain “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Kyaukphyu បងាហា ញពីតគមរូវការនូវកំខណទគមង់ចបាប់ក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ។”
167 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (ម្គតា ៣៤); 

(ម្គតា ១១. d.p)។
168 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  (លសចក្ីជូនដំណឹង No.1/2015) (ម្គតា ២២)។
169 A22. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។ MONREC ពីមនុន្ឺរជា MOECAF។
170 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  (លសចក្ីជូនដំណឹង No.1/2015) (ម្គតា ៧០ ែ,្រ)។
171 Ibid. (ម្គតា ៧០ �)។
172 គករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុ

ស្ស។”ទំព័រទី៤២។
173 A14 អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
174 សូមពិនិត្យលមើ� ឧទ្ហរណ៍ សលម្ងវឌ្ឍនភាព. “ល្រចែ្ួនពីការគបកួតគបខជងដ�់បាត៖ របាយការណ៍ស្ីពីឧសសាហ

កម្មកាត់លដរក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ,”; សកម្មភាពសិទ្ធិការងារ (ALR), មជ្ឈមណ្ឌ �សសាវគជាវស្ីពីសាជីវកម្មពហនុជាតិ 
(SOMO), អ្កការោរ និងអ្កល�ើកកម្ស់សិទ្ធិការងារ (LRDP). ២០១៧។ “ភាពស្ាក់លស្ើររបស់មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ៖ លតើឧសសា
ហកម្មកាត់លដរអាច្្�់ការងារសមរម្យដ�់កម្មករក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ខដរឬលទ?”

175 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  (លសចក្ីជូនដំណឹង No.1/2015) (ម្គតា ៧៦ក) សូមពិនិត្យលមើ�គករុមគបឹកសាអ្
កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុស្ស។”ទំព័រទី 
២៣។

176 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  (លសចក្ីជូនដំណឹង No.1/2015) (ម្គតា ៧៨-៨២)។
177 ចបាប់តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ឆំ្្២០១៤(2014, the Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) (ម្គតា ៨០ 

ក,ែ); (ម្គតា ៨០)។
178 គករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុ

ស្ស។”ទំព័រទី V។; EarthRights International. “ការវភិា្រល�ើសិទ្ធិ និងឧបាសស័យសហ្រមន៍ខដ�ប៉ាះោ�់លគកាមចបា
ប់មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងលគា�ការណ៍ខណនំារបស់ JICA។”

179 A31. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី ទំនាក់ទំនងផ្្�់ជាមួយបនុ្រ្គ� ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។; EarthRights International, 
“OGMs ខដ�គតរូវបានជំរនុញលដាយសហ្រមន៍”។

180 ចំលោះតារាងលគបៀបលធៀប SEZs ទំ្ងបីលព�បច្ចនុប្ន្របស់មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា សូមពិនិត្យលមើ� Nash, “ការវនិិលយ្រលដាយការ
ទទួ�ែនុសគតរូវក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ៖ លមលរៀនពីបទពិលសាធន៍ននការអភិវឌ្ឍ SEZ” ទំព័រទី ២២។

181 ការោក់ព័ន្ធ�មអិតជាមួយនឹង SEZ Thilasaw ្ឺរមិនសថាិតលគកាមរបាយការណ៍លនះលនាះលទ។ 
ចំលោះលសចក្ីល្្ើមសូមពិនិត្យលមើ�Earthrights International, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Thilawa, មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ។”; Nash, 
“ការវនិិលយ្រលដាយការទទួ�ែនុសគតរូវក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ៖ លមលរៀនពីបទពិលសាធន៍ននការអភិវឌ្ឍ SEZ” ទំព័រទី 
៨។

182 សូមពិនិត្យលមើ� Arakan Oil Watch, “តំបន់លគគាះថ្ាក់។”; Earthrights International, “ការវភិា្រនន EIA 
សគម្ប់ដំណាក់កា�ទីមួយនន SEZ Thilawa ;” Loewen, “ការរបឹអូសដីធ្ីលៅ Dawei។”; Mekong Watch, “JICA បន្
ក្នុងការមិនលអើលពើល�ើគបជាជនខដ�ទទួ�រង្�ប៉ាះោ�់លដាយតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស (SEZ) ក្នុងគបលទសភូម្ 
(មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ); Mekong Watch ភាញា ក់ល្អើ�លដាយលសចក្ីសលគមចរបស់ JICA ក្នុងការ្្�់ហិរញ្ញប្ទ្នវនិិលយ្រដ�់ 
SEZ និងអំោវនាវឲ្យម្នការផ្្ស់ប្ូរទី�ំលៅលឡើងវញិ និងវធិានការសំណង�អគបលសើរលឡើងលដើម្ីបងា្ក រការប៉ាះោ�់
ដ�់�កខេែណ្ឌ ជីវភាពរបស់អ្កភូមិ;” Earthrights International, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Thilawa, មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ”។ 
សហជីពសស្ី Tavoyan , “ជីវតិរបស់លយើងមិនខមនសគម្ប់ការ�ក់ដូរ;” សម្្រមន៍អភិវឌ្ឍន៍ Dawei, 
“សលម្ងពីសហ្រមន៍៖ កងវា�់ោក់ព័ន្ធនឹងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Dawei និង្រលគម្ងខដ�ោក់ព័ន្ធ។”

183 Kyaw, “ទស្សនៈវស័ិយឧសសាហកម្មរបស់ NLD។”
184 The Myanmar Times. “តំបន់រ ៉ាងហ្គូននឹងទទួ�តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសទីពីរ។”
185 ចំលោះការោក់ព័ន្ធ�មអិតជាមួយនឹង SEZ Kyaukphyu សូមពិនិត្យលមើ�គករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិ

ច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុស្ស។”
186 Sajjanhar, “ខសវាងយ�់ពីគចកលសដ្ឋកិច្ច BCIM និងការល្្ើយតបរបស់ឥណា្ឌ ,”ទំព័រទី១។
187 អ្កតំណាង CITIC គតរូវបានដកសសង់លដាយគករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា

ន់ម្៉ា  និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុស្ស។”ទំព័រទី ៥២។



តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និង ការទាញយកតម្លៃពីតំបន់ស្គង្គ90

188 Reuters. “ផ្្ច់មនុែ៖ ចិនពយោយមក្នុងការទទួ�បានភា្រហ៊នុន ៨៥ ភា្ររយក្នុងកំពង់ខ្យនុទ្ធសាសសក្្នុងគបលទសមនុីយ៉ា
នម្៉ា ។” 

189 គករុមគបឹកសាអ្កចបាប់អន្រជាតិ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសសក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  និងកាតពវាកិច្ចរដ្ឋក្នុងការការោរសិទ្ធិមននុ
ស្ស”Ix។

190 A24. ទីគបឹកសារដា្ឋ ភិបា� ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
191 សម្័ន្ធគករុមហ៊នុនលនះរមួម្ន 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); ចំលោះ 
១៥ភា្ររយននភា្រហ៊នុនរបស់គបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា  ១០ភា្ររយគតរូវបាន្្�់ជូនព�រដ្ឋឯកជន 
និង៥ភា្ររយលទៀតលដាយរដ្ឋ។ យ៉ាងណាមិញ អ្កវភិា្រម្្ក់បានរាយការណ៍ថាពួកល្រមិនអាចខសវាងរកការបញ្្ជ ក់ពី
បញ្ហា លនះល�ើឯកសារជា្្ូវការលនាះលទ។ A22. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។

192 តាមការបា៉ា ន់គបម្ណ គបាក់គបខហ�ជា ៨៩,២ ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិគតរូវបាន្្�់ជូនលដាយ គករុម  CITIC 
លៅខែឧសភា ឆំ្្២០១១”ការសិកសាសនុីជលគរៅបឋម”ខដ�បានដកសសង់ក្នុង in Arakan Oil Watch. 
“តំបន់លគគាះថ្ាក់”ទំព័រទី ៣។

193 A24. ទីគបឹកសារដា្ឋ ភិបា�ជាបនុរស រ ៉ាង់ហ្គូន ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
194 Dawei គតរូវបានក្ាប់យកលដាយជនជាតិលសៀមក្នុងអំឡនុងលព�ននសង្ងា្គ មភូម្ និងលសៀមពីឆំ្្ ១៥៤៧-៤៩ 

លហើយគតរូវបានគប្រ�់ជូនអង់ល្រ្ស ជាមួយនឹងតំបន់ល្្សងលទៀតនន Tanintharyi ្ងខដរ (Tennasserim) បន្ាប់ពីសង្
រា្គ មអង់្រ្ូភូម្ល�ើកដំបូងក្នុងឆំ្្ ១៨២៤-១៨២៦)។

195 សម្្រមន៍អភិវឌ្ឍន៍ Dawei, “សលម្ងពីសហ្រមន៍៖ កងវា�់ោក់ព័ន្ធនឹងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Dawei និង្រលគម្ងខដ
�ោក់ព័ន្ធ។”ទំព័រទី១០។

196 Reuters, “UPDATE 1-អនុីតា�ី និងនៃនឹងចំណាយដំបូងចំនួន ៣០០ ោនដនុោ្រអាលមរកិក្នុង Dawei 
របស់គបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ។”

197 JBIC, “ចនុះកិច្ចគពមលគពៀងភា្រហ៊នុនសគម្ប់ការចូ�រមួលដាយលស្មើភាពក្នុងគករុមហ៊នុនអភិវឌ្ឍន៍ SEZDawei �ីមីតធីត 
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ស័យហិរញ្ញវតថានុខដ�គំាគទការព័ទ្ធយកដីធ្ី។”
285 សូមពិនិត្យលមើ�ឧទ្ហរណ៍  Lin, “ចិន និងលសដ្ឋកិច្ចសក�លោក;” និង Pricewaterhouse Coopers, “ម្៉ា សនុីនអាសនុី

សគម្ប់កំលណើ នសក�លោក។”
286 A11. អ្កតំណាងឧសសាហកម្ម ជាបនុរស បាងកក ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
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287 ដូចខដ�អ្កគតរួតពិនិត្យម្្ក់បាន្ូរសបញ្្ជ ក់ SEZs មនុីយ៉ា ន់ម្៉ា គតរូវបានជគមរុញលដាយនលយបាយភូមិសាសសជ្ាជាងក
ងវា�់អភិវឌ្ឍន៍។

288 The Cambodia Herald, “តនម្នំាលចញទំនិញឆំ្្២០១៥ របស់គបលទសកម្នុជាលកើនលឡើងគបខហ�ជា ៤,៥ 
ោន់ោនដនុោ្រអាលមរកិ។”

289 A2. អ្កតំណាង NGO ជាបនុរស ភ្ំលពញ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
290 ការយិ�័យ ILO គបចំាតំបន់អាសនុី និងបា៉ា សនុីហវាិក. “គបាក់ឈ្ូ�លៅអាសនុី និងបា៉ា សនុីហវាិក៖ ម្នសក្ាននុព� ប៉ានុខន្ម្នវ

ឌ្ឍនភាពមិនលស្មើ។”ទំព័រទី ២ និងទី១០។
291 A7. អ្កតំណាងឧសសាហកម្ម ជាបនុរស សីហននុ ខែសីហា ឆំ្្២០១៦។
292 SSEZ, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស, ្ំររនូន្រលគម្ងខែ្សគកវ៉ាត់មួយ ្្ូវមួយ។”
293 ដូចខដ�បានកំណត់លដាយ ILO៖ “ការងារសមរម្យ្ឺរម្ន្�ិតភាពចំលោះសស្ី និងបនុរសក្នុង�កខេែណ្ឌ ននលសរភីាព 

សមភាព និងភាពនៃ្ៃ្ូររបស់មននុស្ស។ ការងារសមរម្យរមួម្នឱកាសការងារខដ�្្�់នូវគបាក់ចំណូ�យនុត្ិធម៌ 
្្�់សនុវតថាិភាពលៅកខន្ងលធវាើការ និងកិច្ចគំាោរសង្គមដ�់កម្មករ និងគ្ររួសាររបស់ពួកល្រ។”សូមពិនិត្យលមើ�http://
www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm. 

294 A32. អ្កតំណាង NGO ជាសស្ី ជាបទសម្្សន៍ ខែកញ្្ញ  ឆំ្្២០១៦។
295 បណ្ាញលទសន្គបលវសន៍លម្រង្គ លទសន្គបលវសន៍ក្នុងមហាអននុតំបន់លម្រង្គ៖ លសៀវលៅលយើង៖ ការសិកសាសនុីជលគរៅ៖ 

តំបន់លសដ្ឋកិច្ចតាមគពំខដន និងលទសន្គបលវសន៍។ ទំព័រ ១៧៥។
296 សូមពិនិត្យលមើ� Ananthanarayanan, “យន្ការៃ្មីននចគកព័ត្និយមក្នុងគបលទសឥណា្ឌ ៖ តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស;” 

Ramachandraiah និង Srinivasan, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស្ឺរជាទគមង់ៃ្មីននការរបឹអូសយកដីរបស់គករុមហ៊នុន៖ 
បទពិលសាធន៍ក្នុងគបលទសឥណា្ឌ ;” Levien, “តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស និងការគបមូ�្្នុំលដាយបំបាត់កម្មសិទ្ធិក្នុងគបលទស
ឥណា្ឌ ;” Levien, “ចំលណាទបញ្ហា ដីធ្ី៖ តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស និងលសដ្ឋកិច្ចនលយបាយននការបំបាត់កម្មសិទ្ធិក្នុងគប
លទសឥណា្ឌ ;” Saltsman, “រស់រានពីការបំបាត់កម្មសិទ្ធិ៖ ព�ករលទសន្គបលវសន៍ភូម្ក្នុងតំបន់លសដ្ឋកិច្ចតាមគពំខដន
នៃ។”

297 Marx, មូ�ធន៖ ការរះិ្រន់ល�ើលសដ្ឋកិច្ចនលយបាយ វ្រ្គ៣ ទំព័រទី ៨៧៥។
298 Harvey, គបវត្ិសលងខេបននលសរទំីលនើបនិយម , ទំព័រ១៧៨-១៧៩; Levien, “ចំលណាទបញ្ហា ដីធ្ី៖ តំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស 

និងលសដ្ឋកិច្ចនលយបាយននការបំបាត់កម្មសិទ្ធិក្នុងគបលទសឥណា្ឌ ;” ទំព័រទី៤០។
299 ចំលោះការរ�ឹំកគទឹស្ីសនុីជលគរៅមួយលដាយលគបើគបាស់ ABD ក្នុងការវភិា្រការរបឹអូសដីធ្ីល�ើសក�លោកសូមពិនិត្យ

លមើ� Hall, “ការគបមូ�្្នុំកា�ពីមនុន ការគបមូ�្្នុំលដាយការបំបាត់កម្មសិទ្ធិ និងការរបឹអូសដីធ្ីល�ើសក�លោក។”
300 ោក់ព័ន្ធនឹងបទពិលសាធន៍ខដ�បានខចករខំ�កននការតសូ៊របស់ជនជាតិលដើមភា្រតិច 

និងគបឆំ្ងនឹងមូ�ធននិយមសូមពិនិត្យលមើ�Epstein, “អាណានិ្រមនិយមលព�បច្ចនុប្ន្។” និងCoulthard, Red 
Skin, White Masks។

301 សូមពិនិត្យលមើ�http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm.
302 Polanyi, ការផ្្ស់ប្ូរយ៉ាងខំ្ាង៖ គបភពលដើមនននលយបាយ និងលសដ្ឋកិច្ចនាលព�បច្ចនុប្ន្លនះ។ ចំលោះលរឿងរា៉ា វោក់ព័

ន្ធនឹងនិយមននបដិកា និងភាពអ់តធន់ខដ�គតរូវបានបងាអ ក់លដាយអន្រកា�លនះសូមពិនិត្យលមើ�” Scott. លសដ្ឋកិច្ចខដ
�ម្នសី�ធម៌របស់កសិករ៖ ការគបឆំ្ង និងការអន់ធន់លៅអាសនុីអាល្រ្យ៍។

303 ADB. “របាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍លៅអាស៊ានឆំ្្២០១៦៖ កំលណើ នជាសក្ាននុព�របស់អាសនុី,” ទំព័រ ១៩៩ និង២០០។
304 ILO, “បរយិកាសអំលណាយ្�ចំលោះសហគ្ិរនគបកបលដាយនិរន្ន៍ភាពក្នុងគបលទសកម្នុជា,” ទំព័រទី ៥៥។
305 មធ្យមសគម្ប់គបលទសខដ�ម្នគបាក់ចំណូ�ទ្ប្ឺរ២,៤ ភា្ររយ, អាសនុីខាងលកើត និងបា៉ា សនុីហវាិក ៤,៦ ភា្ររយ, 

លវៀតណាម៣,៨ភា្ររយ។ គបព័ន្ធទិន្ន័យការចំណាយល�ើសនុែភាពល�ើសក�លោកលដាយអង្គការសនុែភាពពិភព
លោក។

306 តួរល�ែមធ្យមទំ្ងលនះគតរូវបានដកសសង់សគម្ប់ឆំ្្២០១១ ទិន្ន័យសគម្ប់គបលទសកម្នុជាមិនម្នលនាះលទកា�ពី
ឆំ្្លនាះ។ វទិយោសាថា នសថាិតិរបស់អង្គការអប់រ ំវទិយោសាសស ្និងវប្ធម៌របស់អង្គការសហគបជាជាតិ (UNESCO)។

307 ADB. “សថាិតិមហាអននុតំបន់ទន្សលម្រង្គស្ីពីកំលណើ ន លហដា្ឋ រចនាសម្័ន្ធ និងោណិជ្ជកម្ម,”ទំព័រទី២។
308 Hardoon, Ayele, និង Fuentes-Nieva, “លសដ្ឋកិច្ចលដើម្ី១ភា្ររយ៖ លតើថាបនុពវាសិទ្ធិ និងអំណាចក្នុងលសដ្ឋកិច្ចនំាមកនូវវ ិ

សមភាព លហើយអាចគតរូវបានបញ្ឈប់យ៉ាងដូចលម្ច,”ទំព័រទី២។
309 ibid., ទំព័រទី ១២។
310 UN ESCAP, “គបឈមនឹងអសមភាពលៅអាសនុី និងបា៉ា សនុីហវាិក៖ តួនាទីរបស់កិច្ចគំាោរសង្គម,” ទំព័រទី ៣។
311 ibid., ទំព័រទី១៣
312 សូមពិនិត្យលមើ� Ricardo Fuentes-Nieva, “លធវាើការជាមួយនឹងមននុស្សមួយគករុមតួច៖ ការលក្ាបយកលយបាយ 

និងអសមភាពលសដ្ឋកិច្ច។”
313 Hardoon, Ayele, and Fuentes-Nieva, “លសដ្ឋកិច្ចលដើម្ី១ភា្ររយ៖ លតើថាបនុពវាសិទ្ធិ និងអំណាចក្នុងលសដ្ឋកិច្ចនំាមកនូវ

អសមភាព លហើយអាចគតរូវបានបញ្ឈប់យ៉ាងដូចលម្ច,”ទំព័រទី១៨។
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ករណីសិកសានមតំបន់លសដ្ឋកិច្ចពិលសស Dawei,” ទំព័រទី១៣។
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ទំព័រទី ១៦។

363 Arakan Oil Watch “តំបន់លគគាះថ្ាក់” ទំព័រទី ១១។
364 Nash “ការវនិិលយ្រលដាយការទទួ�ែនុសគតរូវក្នុងគបលទសមនុីយ៉ា ន់ម្៉ា ៖ លមលរៀនពីបទពិលសាធន៍ននការអភិវឌ្ឍន៍ SEZ” 

ទំព័រទី ១ និង ២៩។
365 Anderson et al. “អំលពើពនុករ�ួយក្នុងអន្រការ�៖ ការរមួចំខនកក្នុងការជខជកខវកខញកនលយបាយ។” ទំព័រទី ២-៣។
366 Noisecat. “បដិវត្ន៍ជនជាតិលដើមភា្រតិច។”
367 លៅកខន្ងលនះសំលៅល�ើបដិវត្ន៍ជនជាតិប៉ាូ�ីវ ីក្នុងគបលទសលវលណហ្សនុយលអឡា និងអាចជាគករុមល្វាងនិយមដនទលទៀតប្

រឆំ្ងនឹងជំលរឿនវ៉ាសនុីនលតានក្នុងគបលទសលគបសនុី� ប៉ាូ�ីវ ីនិងលអកាវា ទ័ររវងឆំ្្ ១៩៩៩ និងឆំ្្២០០៧។




