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សេចក្តីស្តីើម
«ការវនិិសោគគឺវាមិនអាមកក់ណាេ់ណាសោះសទ។ វាអាសេ័យសៅសលើមែសេទននការវនិិសោគបេលសយើងសលើក 
យកមកនិោយ។ សតើវាគឺជាមែសេទវនិិសោគ បេលអនុញ្ញា តឲ្យវេ័ិយឯកជនមគែ់មគងទំាងសេរុងសលើេិទ្ិមូល       
ដ្្ឋ នរែេ់ពួកសយើងកនាុងទទួលបាននូវសេវាែឋមស្សេងៗបេរឬសទ ឧទាហរណ៍សេវាេុខភាព អែ់រ ំទឹកសេលើងជាសេើម? 
ឬក៏សយើងនិោយអំពតីការវនិិសោគរែេ់រេ្ឋ កនាុងការសធវើឲ្យមែសេើរស�ើងនូវសេវាសាធារណៈ បេលមានសោល        
ែំណងែសមមើេល់មែជាពលរេ្ឋភាគសមចើនកនាុងចំសណាមពួកសយើងទំាងអេ់ោនា សនះ?»

លតី ពិេតី (Pisey Ly) អនាកោំមទែសច្ចកសទេេល់ែណ្ាញពហុវេ័ិយកម្ុជា។1

«អំសណាយទានពតីធម្មជាតិ និងធនធានមនុេសេេ៏េម្ូរបែែសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ បានបមែកាល យតំែន់សនះឲ្យ 
សៅជាតំែន់ឈានមុខសគននកំសណើ នសេេ្ឋកិច្ចអាេុតី។ ជាការពិតណាេ់ តំែន់ទសនលសមគង្គ មានេក្ានុពលកាល យ 
ជាតំែន់មួយបេលមានភាពរ តីកចសមមើនសលឿនជាងសគែំ្ុតសៅសលើពិេពសោក។»

ធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី2

សៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គទំាងមូលពាក្យ «អេិវឌ្ឍន៍» បានកាល យសៅជាពាក្យបេលមានន័យថ្ននកំសណើ នសេេ្ឋកិច្ច បេលការ

Rice field of Battambang province, Cambodia, 2016. Photo credit: Ridan Sun
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អេិវឌ្ឍសនះអាចេសមមចសៅបានសដ្យស្្តសៅសលើការវនិិសោគឯកជនមទង់មទាយធំ។ រដ្្ឋ េិបាលសៅកនាុងតំែន់សនះបាន
សលើកកម្េ់គំរនូនការអេិវឌ្ឍបែែសនះ សហើយបានចាត់អាទិភាពសលើការសធវើពាណិជ្ជកម្ម និងការវនិិសោគបែែសេរ តីភាវែូនតីយ
កម្ម។ ការវនិិសោគឯកជនមតរូវបានសមើលស�ើញថ្មានសៅសេទើរមគែ់វេ័ិយទំាងអេ់ននសេេ្ឋកិច្ច រាែ់តំាងពតីវេ័ិយថ្មពល 
សមែង បរ ែ កេិកម្ម និងការបកនចនាចំណតី អាហារ រហូតេល់វេ័ិយអែ់រ ំេុខាេិបាល សទេចរណ៍ ្ លិតកម្ម ឱេថកម្ម េឹកជញ្ជូ ន 
និងសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្កនាុងទតីមករុង។ ឯកសារសនះែងាហា ញពតីទិេ្ឋភាពទូសៅនននិោនា ការរែេ់ការវនិិសោគទំាងសនះសៅកនាុងតំែន់
ទសនលសមគង្គ ពតីការ ល្ េ់ែ្ូរចបាែ់ និងសោលនសោបាយបេលបានសធវើស�ើងសេើម្តីេមមែេមមរួលេល់ការវនិិសោគខានា តធំ 
រែេ់អន្រជាតិនិងកនាុងសេរុក និងែងាហា ញពតី្លែែះពាល់ននការវនិិសោគបែែសនះសៅសលើតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) ជា 
ពិសេេសៅសលើលក្ខខណ្ឌ រេ់សៅ និងលក្ខខណ្ឌ ការងាររែេ់កម្មករ សៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេទំាងសនះ។ ឯកសារ    
សនះ្្ល់នូវការវភិាគបែែេុតីជសមរៅមួយសៅសលើទំហំ និងមែសេទស្សេងៗននការវនិិសោគខានា តធំសៅកនាុងតំែន់ សហើយនឹងពតី 
រសែៀែបេលការវនិិសោគទំាងសនះសធវើឲ្យវនិិសោគិនខានា តធំមានែុពវេិទ្ិ(េិទ្ិពិសេេ) ជាងមែជាជនកនាុងសេរុក និងលុែសលើ 
្លមែសោជន៍សាធារណៈ។

កនាុងអំ�ុងសពលជាងពតីរទេវតសេរក៍នលងសៅសនះ សាថា ែ័នហរញិញាវតថាុអន្រជាតិ  (IFIs) ជាពិសេេធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី (ADB) 
និងសាជតីវកម្មហិរញញាវតថាុអន្រជាតិ (IFC) និងរដ្្ឋ េិបាលសៅកនាុងតំែន់បានសលើកកម្េ់តំែន់ទសនលសមគង្គឲ្យកាល យសៅជាតំែន់
សោលសៅមួយបេលមានអំសណាយ្លនិងគួរជាទតីសពញចិត្េមមាែ់ការដ្ក់វនិិសោគទុន សដ្យេនយាជាមួយនឹងវនិិសោ
គិនខានា តធំកនាុងការទទួលបានោែងងាយសេរួលនូវេតីធលតី ទឹក បរ ែ និងកមាល ំងពលកម្ម មែកែសដ្យេុខេុវតថាិភាព សហើយពួកសគ          
អាចមានសេរ តីភាពសគច្ុតពតីការអនុវត្តាមចបាែ់ និងែទែ្ញញាត្ិោោបេលអាចែែះពាល់េល់មបាក់ចំណូលរែេ់ពួកសគ។ 
មិនបតែែុសណាណ ះពួកសគបថមទំាងទទួលបាននូវការការពារពតីបាតុកម្ម កូេកម្ម និងការទទូចទាមទារតវាែស្សេងៗពតីកម្មករ និង     
មែជាជនកនាុងសេរុក្ងបេរ។ វនិិសោគិនខានា តធំមានការចាែ់អារម្មណ៍ណាេ់ចំសពាះការេនយាសលើការទទួលបាននូវវតថាុធាតុ
សេើម តនមលពលកម្មសថ្ក អមតាែង់ពន្ទាែ ការធាោឲ្យមានទតី្សារ និងការការពារពតីចបាែ់។ រដ្្ឋ េិបាលទំាងអេ់សៅ             
កនាុងតំែន់ កំពុងបតែសងកើនមែជាមែិយភាពសដ្យែសងកើតចបាែ់ធូររលុងចំសពាះការសធវើវនិិសោគ និង្្ល់នូវការសលើកទឹកចិត្      
សេើម្តីទាក់ទាញទំាងវនិិសោគិនកនាុងសេរុកនិងទំាងវនិិសោគិនែរសទេ។ វនិិសោគទុនសាធារណៈសលើទំនិញនិងសេវាកម្ម បេល 
ចំាបាច់កនាុងការធាោឲ្យមាននូវេុខមាលភាពមែជាជនភាគសមចើនេូចជាសេវាេុខាេិបាល អែ់រ ំ ទឹកសាអា ត និងអោម័យ 
សេវាេឹកជញ្ជូ ន ការការពារ ការធាោរាែែ់រងមែឆំាងនឹងសមោះធម្មជាតិោោជាសេើម ក៏មតរូវបានដ្ក់សៅកនាុងមកែខ័ណ្ឌ ការងារ
កនាុងរែូភាពភាពជានេគូរវាងសាធរណៈ និងឯកជនបេរ (PPPs)។

សឈា្ម ះតំែន់ទសនលសមគង្គ បានមកពតីសឈា្ម ះរែេ់ទសនលសមគង្គ បេលហូរកាត់សខត្យូណានននសាធារណរេ្ឋមែជាមានិតចិន 
(មែសទេចិន) េហភាពមតីោែ ន់មាែ  (មែសទេមតីោែ ន់មាែ ) មពះរាជាណាចមកនថ (មែសទេនថ) សាធារណរេ្ឋមែជា 
ធិែសតយ្យមែជាមានិតឡាវ (មែសទេឡាវ) មពះរាជាណាចមកកម្ុជា (មែសទេកម្ុជា) និងសាធារណរេ្ឋ 
េង្គមនិយមសវៀតណាម (មែសទេសវៀតណាម)។ ទសនលសមគង្គ គឺជាទសនលបេលបវងជាងសគលំដ្ែ់ទតី១២ សៅសលើពិេព              
សោក សហើយវាហូរកាត់ន្ទេតីេរែុសៅកនាុងមែសទេទំាងមបំាមួយសនះ ចំនួនមែបហលជា ៧៩៥.០០០គតី�ូបមែមតកាសរតាមរយៈ
ការហូរចាក់សចញសៅជាែណ្ាញោែ ងធំមួយបេលមាននេទសនលជាសមចើន។ នេទសនលទំាងសោះ ែសងកើតសចញសៅជាកូនអាង 
េ្ុកទឹកធម្មជាតិជាសមចើនកបនលង។ ទសនលសនះមានមែេពសេើមមកពតីតំែន់ខ្ង់រាែមពិលទឹកកកននតំែន់គតីងនហយ៍ទតីសែ ហូរចាក់
តាមេណា្ឋ នេតីបេលមានមទង់មទាយស្សេងៗោនា  រមួែញ្ចូ លទំាងហូរកាត់តំែន់ខ្ង់រាែទតីសែ តំែន់ទសនលែតី និងអាងេ្ុកទឹក 
ឡានចាង បេលបានែសងកើតសចញជាអាងេ្ុកទឹកទសនលសមគង្គសលើ និងហូរកាត់តាមតំែន់ខ្ង់រាែខាងសជើង ខ្ង់រាែ                 
ខូរាែត អាងេ្ុកទឹកែឹងទសនលសាែ និងតំែន់េតីេណ្ទសនលសមគង្គ សហើយបានែសងកើតសចញជាអាងេ្ុកទឹកទសនលសមគង្គសមកាម។3 

តំែន់សនះល្តីខាងេម្ូរសៅសដ្យែរោិកាេ េង្គម វែ្ធម៌ ជតីវៈចមមរុះ និងែរសិាថា នបេលមានលក្ខណៈេម្ូរបែែ។ 
រាែ់តំាងពតីទឹក ស�ើ រកុ្ខជាតិ េតវនមព ត្ូងថ្មមានតនមល និងធនធានបរ ែស្សេងៗ បេលេម្ត្ិធម្មជាតិសៅកនាុងតំែន់ទំាងសនះ     
បាន្្ល់នូវមូលដ្្ឋ នមគឹះេ៏រងឹមំាមួយេមមាែ់សេេ្ឋកិច្ចេ៏េម្ូរបែែសៅមូលដ្្ឋ ន និងកនាុងសេរុក។ លំោច និងលំហូរទឹក    
ទសនលសមគង្គនិងនេទសនលសមគង្គសៅចសោល ះរេូវមបំាង និងវេសាបានជួយេល់មែព័ន្សអកូ�ូេុតីរែេ់ែឹងែួ េទឹងទសនល វាលលបាែ់  
េតីទំោែ និងតំែន់បេលមិនេម្ូរចរន្ទឹកហូរឲ្យេម្ូរសៅសដ្យជតីវៈចមមរុះ េូចជាសៅែឹងទសនលសាែរែេ់កម្ុជា និង        
សៅតំែន់េតីេណ្ទសនលសមគង្គរែេ់សវៀតណាម បេលេថាិតសៅអាងកនាុងេ្ុកទឹកទសនលសមគង្គសមកាម។ ទសនលសមគង្គ មតរូវបាន           
ចាត់ទុកថ្ជាទសនលទតីពតីរែោទ ែ់ពតីទសនលអាមាែ ហសូេន កនាុងន័យថ្េម្ូរសៅសដ្យជតីវៈចមមរុះធម្មជាតិ និងជាជមមកេ៏ធំជាងសគ      
ែំ្ុតសៅសលើពិេពសោករែេ់ពពួកមតតីទឹកសាែ សហើយនឹងជួយ្្គត់្្គង់េល់ជតីវភាពរេ់សៅរែេ់មែជាជនោែ ងតិច 
៦០ោនោក់្ងបេរ។4 ការបមែមែរួលននទសនលសមគង្គ ឬនេទសនលរែេ់វា ជាលទ្្លអាចែណ្ាលឲ្យមានការ ល្ េ់ែ្ូរេ៏គួរឲ្យ                                                                            
កត់េមា្គ ល់សៅសលើែរសិាថា ន និងសេេ្ឋកិច្ចរែេ់តំែន់ទំាងមូល។
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មានមែជាជនមែបហលជា៣២៩ោនោក់ កំពុងរេ់សៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ5 កនាុងសោះមានមែជាជនជាង១៣៦ោនោក់
សធវើការងារលក់កមាល ំងពលកម្ម6 និងកនាុងសោះមានជនជាតិភាគតិចជាង៧០ជនជាតិស្សេងៗោនា  និងមានភាសាស្សេងៗោនា េថាិត
សៅពាេសពញមែសទេទំាងអេ់បេលសៅកនាុងតំែន់សនះ។ មែជាជនមែបហលជា៨០ភាគរយ មានជតីវភាពរេ់សៅសដ្យ        
ពឹងប្អាកអាសេ័យ្លសលើកេិកម្មខានា តតូច និងការសនសាទតាមបែែែុរាណ( ទ្ ល់នេ)។ សាច់មតតីបាន្្ល់នូវមែេព នន        
មែរូសតអុតីនជាងពាក់កណ្ាលសលើតមមរូវការមែរូសតអុតីនទំាងអេ់េល់មែជាជនសៅកនាុងតំែន់។ តំែន់សនះ្ងបេរ ក៏ជាតំែន់        
បេលមានការអនុវត្កេិកម្មេ៏អសា្ច រ្យតាមវធិតីសាសេប្ែលកៗោនា  សហើយក៏ជាតំែន់បេលមានធនធានេតី នមពស�ើ និងវធិតី       
សាសេម្គែ់មគងបថរកសាធនធានទឹកេ៏អសា្ច រ្យ្ងបេរ បេលវធិតីសាសេជ្ាសមចើនបានវវិឌ្ឍសចញពតីការអនុវត្បែែមែនពណតី បេល 
សកើតមានជាយូរលង់ណាេ់មកសហើយ និងសចញពតីចំសណះេឹងសៅកនាុងសេរុក។ ទំាងសនះរមួែញ្ចូ លទំាងមែព័ន្ធារាសាសេ ្
(មែព័ន្សសសាចសេព) បែែែុរាណ ការសធវើបសេតាមជំរាលេនាំសៅតំែន់ខ្ង់រាែ ការដំ្សេរូវលិចទឹក ការសធវើចមាក រតាមមាត់    
ទសនល ការសធវើបសេមបំាង និងការសនសាទតាមរេូវ។ ជាទូសៅ េហគមន៍ដ្ច់សេោលែំសពញតមមរូវការសេ្ៀងអាហារ            
និងមបាក់ចំណូលរែេ់ពួកសគតាមរយៈសេរូវអងករ ស�ើ និងេំណំាស្សេងៗ ការមែមាញ់េតវ ការសនសាទ  
និងការបេវងរកចំណតី អាហារ។ េតីបសេ នមពស�ើ េតីនមព េតីទំោែ ទសនល/េទឹង ែឹងែួ និងតំែន់ខ្ង់រាែ គឺជាមែេពននចំណតី អាហារ 
រកុ្ខជាតិគឺសមែើេមមាែ់ជាឱេថ ្ទះេបម្ង និងឧែករណ៍េមមាែ់ែំសពញការងារោោ សហើយវាមពមទំាងជាមែេពននអនុ 
្លនមពស�ើ (NTFPs)  េ៏េំខាន់េមមាែ់មែជាជនបេលរេ់សៅកនាុងតំែន់ដ្ច់សេោល។

មែសទេោោសៅកនាុងតំែន់សនះមានសាថា នភាពសេេ្ឋកិច្ចខុេៗោនា ។ មែសទេមតីោែ ន់មាែ  ឡាវ និងកម្ុជាមតរូវបានចាត់ចូលសៅ
កនាុងមែសេទមែសទេបេលមានការអេិវឌ្ឍតិចតួច (LDCs) សហើយបេលមានទំហំសេេ្ឋកិច្ចតូចែំ្ុត សែើសមើលសលើ 
្លិត្លេរែុកនាុងសេរុក (GDP) ននចំណូលរែេ់ែុគ្គលមានា ក់ៗ ែែុបន្ពួកសគមានធនធានធម្មជាតិ និងេម្ត្ិែរសិាថា ន          
សមចើនជាងមែសទេជិតខាងបេលធំៗជាងពួកសគសៅសទៀត។ មែសទេនថអាចនិោយបានថ្ ជាមែសទេបេលមានជាងសគ 
ែំ្ុត សែើសមើលសៅសលើមបាក់ចំណូល ការសមែើមបាេ់ និងេកម្មភាពសេេ្ឋកិច្ចសៅកនាុងតំែន់សោះ។ មែសទេចិន នថ និងសវៀត
ណាមបានសធវើការវនិិសោគកនាុងសេរុកេំខាន់ៗសៅសលើវេ័ិយេុខាេិបាល អែ់រ ំ សេវាមូលដ្្ឋ ន និងសេវាហិរញញាវតថាុ វទិយា 
សាសេនិ្ងែសច្ចកវទិយា និងការអេិវឌ្ឍកមាល ំងពលកម្ម។ ែែុបន្មែសទេមតីោែ ន់មាែ  ឡាវ និងកម្ុជាសៅបតែន្ទទួលបាននូវ 
ពិនទុទាែសលើេូចោករេង្គម សដ្យសារបតការវនិិសោគសាធារណៈរែេ់ជាតិសៅសលើវេ័ិយេង្គមកិច្ចេំខាន់ៗ សៅមាន 
ចំនួនតិចតួចែែុសណាណ ះ។ អនាកសធវើសោលនសោបាយសៅកនាុងមែសទេទំាងែតីសនះ ហាក់េូចជារពឹំងទុកថ្ភាពទាក់ទាញោែ ង 
េសម្ើមពតីការវនិិសោគ ទ្ ល់ពតីែរសទេ (FDI) នឹងែសងកើតនូវលក្ខខណ្ឌ ទាមទារមួយចំនួន បេលនឹងសធវើឲ្យេូចោករសេេ្ឋ 
កិច្ចេង្គមមានភាពលអាមែសេើរស�ើង   សៅកនាុងរយៈសពលខលតី សហើយបេលោំឲ្យមែសទេរែេ់ពួកសគឆលង្ុតសចញពតីចំណាត់ថ្នា ក់ 
មែសទេបេលមានការអេិវឌ្ឍតិចតួចសៅជាមែសទេបេលមានមបាក់ចំណូលមធ្យម។

ការសេញតាមមលូធនវិនិសោគ
ខណៈបេលរដ្្ឋ េិបាលទំាងអេ់សៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គបេវងរកនូវការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេ មែសទេកម្ុជា ឡាវ 
មតីោែ ន់មាែ  និងសវៀតណាម (CLMV) គឺជាមែសទេបេលមានភាពទាក់ទាញជាពិសេេចំសពាះវនិិសោគិនែរសទេ ពតីសមពាះ 
បតេម្ត្ិធនធានធម្មជាតិ និងកមាល ំងពលកម្មវយ័សក្មងរែេ់ពួកសគ បេលអាចទាញយកមកចាត់បចងសរៀែចំដ្ក់ចូល 
សៅកនាុងេងាវ ក់្លិតកម្មេកល (GVC) បាន។ សៅកនាុងឆានា ំ២០១៥ លំហូរននវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេសៅកនាុងមែសទេ 
កម្ុជា ឡាវ មតីោែ ន់មាែ  និងសវៀតណាមបានសកើនស�ើងចំនួន៣៨ភាគរយ (១៧,៤ោនេុោល រ)។ ចសោល ះពតីឆានា ំ២០១៤ និង២០១៥ 
ការវនិិសោគទុនបានសកើនស�ើងកមមិតមធ្យមសៅសលើប្នាក្លិតកម្ម ហិរញញាវតថាុនិងសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្សទាះែតីជាវាមិនេូចោនា ក្តី
សៅតាមមែសទេនតីមួយៗ។7 

លំហូរននការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេសៅមែសទេោោសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ បានដ្ក់ការវនិិសោគសៅសលើវេ័ិយ     
ស្សេងៗោនា មួយចំនួន េូចជាធនធានអេិវឌ្ឍន៍សលើថ្មពលនិងឧេសាហកម្មរកុរកបរ ែ (សមែង ឧេ្ម័ន ធ្ូយងថ្ម សារធាតុបរ ែ បរ ែ ទំនែ់  
វារ តីអគ្គតីេនតី មែព័ន្ែញ្ជូ នថ្មពលអគ្គតីេនតី) សៅសលើវេ័ិយនមពស�ើ កេិកម្ម េតីនិងទឹក ្លិតកម្ម សហដ្្ឋ រចោ 
េម្័ន្េឹកជញ្ជូ ន (្លូវថនាល់ ្លូវធំសលឿន (នហសវយ៍) ្លូវបេក ប្និងកំពង់ប្េមុមទទឹកសមរៅ និងមពោនយន្សហាះ) សេវា     
កម្ម (ហិរញញាវតថាុ ធោោរ មនទតីរសពទ្យ អែ់រ ំ ទឹកសាអា តនិងអោម័យ) សទេចរណ៍ អចលនមទព្យ/េតីធលតីនិងការអេិវឌ្ឍទតីមករុង 
(្ទះនថលទំសនើែ ្ទះែុរ តី កលឹែកតីឡា េណា្ឋ ោរ រមណតី យដ្្ឋ ន ការេឹកជញ្ជូ ន អោរ្សារធំទំសនើែ និងែនបល្ង (កាេុតីណូ)) 
ទូរគមោគមន៍និងែសច្ចកវទិយា តំែន់ឧេសាហកម្ម (IZs) តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) និងតំែន់បកនចនាេមមាែ់ោំសចញ 
(EPZs)។
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កមមិតននការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេ គឺខុេៗោនា សៅតាមមែសទេនតីមួយៗ សដ្យវាអាសេ័យសៅសលើចបាែ់ និង              
ែទែ្ញញាត្ិកនាុងសេរុក ការសលើកទឹកចិត្ និងភាពទាក់ទាញរែេ់ខលួន បេលមានេមមាែ់េងាវ ក់្លិតកម្មសៅកនាុងតំែន់ 
និងេកលសោក។ មួយវញិសទៀត ការវនិិសោគគឺមិនបមនេុទ្បតមកពតីែរសទេសោះសទ សមពាះក៏មានការវនិិសោគកនាុងសេរុក 
សហើយនិងេហមោេឯកជនរែេ់រេ្ឋ្ងបេរ។ មានគសមមាងអេិវឌ្ឍន៍ជាសមចើន បេលស្្តសលើវេ័ិយសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្ 
ថ្មពល និងការរកុរកបរ ែ សហើយវាគឺជាគសមមាងកម្មវធិតីបែែភាពជានេគូរវាងរេ្ឋនិងឯកជន បេលមានេមាេភាពជាេហ 
មោេរេ្ឋខលួនឯង ទ្ ល់ ជាសាជតីវកម្មរែេ់មករុមឧកញែៗ ឬអនាកមានៗកនាុងសេរុក និងជាកម្មេិទ្ិរែេ់វនិិសោគិនែរសទេ     
សពាលគឺវាអាចជាគសមមាងរែេ់េហមោេរេ្ឋ ឬក៏សាជតីវកម្មឯកជន។ សៅកម្ុជា ឡាវ និងមតីោែ ន់មាែ  ការវនិិសោគទុន    

ទ្ ល់ពតីែរសទេសៅសលើវេ័ិយកេិកម្ម សធវើសអាយមានការទទួលបាននូវេម្ទានេតី សមកាមកិច្ចេនយាជួលេតីរយៈសពល         
បវង (រហូតេល់សៅ៩៩ឆានា ំ) សហើយជួលសៅកនាុងតនមលទាែ បេលេតីេម្ទានសោះមតរូវបានសមែើមបាេ់េមមាែ់ដំ្េំណំា 
មួយចំនួន េូចជាសៅេូ៊ សពាតអំសៅ និងេំ�ូងមតី បេលទិននា្លននេំណំាទំាងសនះមតរូវបានយកសៅបកនចនាជាចំណតី អាហារ 
ឬក៏ជា្លិត្លឧេសាហកម្ម។8 

តំែន់ទសនលសមគង្គ ជាពិសេេមែសទេកម្ុជា ឡាវ មតីោែ ន់មាែ  និងសវៀតណាម កំពុងបតែសងកើត អនុម័ត និងបកតមមរូវចបាែ់ 
សោលនសោបាយ នតីតិវធិតី ែទែ្ញញាត្ិ និងសាថា ែ័នកនាុងសេរុក សេើម្តីជាការសលើកទឹកចិត្ និងការការពារេមមាែ់វនិិសោគិន       
សហើយនឹងែសងកើតឲ្យមាននូវែរោិកាេោំមទេល់ការវនិិសោគខានា តធំបថមសទៀត្ង។ ទំាងសនះរមួែញ្ចូ លទំាងការែងកឲ្យ 
មានភាពងាយសេរួលេល់វនិិសោគិន្ងបេរ េូចជា «សេវាមចកសចញចូលបតមួយ» េមមាែ់េមមរួលេល់នតីតិវធិតីដ្ក់បែែែទ 
េំុសធវើការវនិិសោគ និងេំុអាជាញា ែ័ណណ មពមទំាងមានលក្ខខណ្ឌ បេលោំមទេល់ការការពារវនិិសោគ េមធម៌េមមាែ់ 
វនិិសោគិនែរសទេ ពន្អាករ ការែ្ូរមបាក់ែរសទេ ការរែឹអូេេតីធលតីពតីមែជាជនមូលដ្្ឋ ន ការយកកម្មករែរសទេមកសធវើការ 
និងភាពជាមា្ច េ់កម្មេិទ្ិសលើេតី/អោរ និងសៅមានលក្ខខណ្ឌ សមចើនជាងសនះសទៀត។ ជាទូសៅការសធវើកំបណទមមង់ចបាែ់ 

A local employee of Stora Enzo Company leaning against a pile of eucalyptus trees inside the commercial plantation setting up 
in the village of Ban Lapeung, Ta-oy district, Salavan province, Lao PDR.   
Photo credit: Anthony Gueguen/CCL
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គឺមតរូវឲ្យសេែជាមួយនឹងែទដ្្ឋ ន និងេង់្ដ្រពាណិជ្ជកម្ម និងការវនិិសោគអន្រជាតិសេើម្តីេសមមចឲ្យបានតាម លក្ខខណ្ឌ  
ននកិច្ចមពមសមពៀងវនិិសោគពាណិជ្ជកម្មសេរ តីបេលមែសទេសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គបានចូលរមួជាមួយ។

ការវនិិសោគសដ្យ ទ្ ល់ពតីែរសទេសលើសេវាកម្ម បានរមួចំបណកេល់សៅជិតពាក់កណ្ាលនន្លទុនជាតិេរែុ (GDP)  
ននមែសទេសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គកនាុងឆានា ំ២០១៥។ ការចូលរមួចំបណកកនាុង្លទុនជាតិេរែុ ពតីវនិិសោគសលើវេ័ិយ         
ឧេសាហកម្ម ក៏មតរូវបានសមើលស�ើញថ្មានចំនួនសមចើនគួរេមបេរ។ (េូមសមើលតារាង ១) សទាះែតីជាេូចសនះក៏សដ្យ ក៏ 
កំសណើ នវនិិសោគទុនសលើវេ័ិយនតីមួយៗ និងការរមួចំបណករែេ់វាសៅកនាុងកំសណើ ននន្លទុនជាតិេរែុ ពំុមតរូវបានយល់
ស�ើញថ្បានជួយកាត់ែនថាយវេិមភាពមទព្យេម្ត្ិ (គមាល តរវាងអនាកមាននិងអនាកមក) និងភាពមិនសេ្មើោនា ននការទទួលបាន 
និងការមគែ់មគងសលើធនធានោោសោះសទ បេលសនះគឺសៅបតេថាិតកនាុងកណ្ាែ់នេរែេ់មករុមអនាកមានអំណាច និងែកសេពួក 
រែេ់សគ រែេ់សាជតីវកម្ម និងរែេ់អនាកនសោបាយមួយចំនួន។

តារាង ១៖ ចំននួវិនិសោគទនុដេលបកូចលូសៅក្ុង្លិត្លក្ុងសេរុកេរបុ 
(GDP) ក្ុងឆ្្ំ២០១៥

Country Investment by sectors Percentage of GDP

កម្ុជា

កេិកម្ម ២៨,២%

ឧេសាហកម្ម ២៩,៤%

សេវាកម្ម ៤២,៣%

ឡាវ*

កេិកម្ម ២៤,៨%

ឧេសាហកម្ម ៣៤,៧%

សេវាកម្ម ៤០,៥%

មតីោែ ន់មាែ

កេិកម្ម ២៦,៧%

ឧេសាហកម្ម ៣៤,៥%

សេវាកម្ម ៣៨,៧%

នថ

កេិកម្ម ៩,១%

ឧេសាហកម្ម ៣៥,៧%

សេវាកម្ម ៥៥,១%

សវៀតណាម

កេិកម្ម ១៨,៩%

ឧេសាហកម្ម ៣៧,០%

សេវាកម្ម ៤៤,២%

មែេព៖ ធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី។ ទេសេនៈវេ័ិយននការអេិវឌ្ឍសៅអាេុតី៖ េក្ានុពលននកំសណើ នសេេ្ឋកិច្ចសៅអាេុតី។ ឆានា ំ២០១៦។          
ធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី។ តារាងេូចោករេំខាន់ៗតាមមែសទេេមមាែ់អាេុតីនិងបាែ េុតីហវិចឆានា ំ២០១៦
ចំណំា៖ *ទិននាន័យរែេ់ធោោអេិវឌ្ឍន៍អាេុតីអំពតីមែសទេឡាវ គឺអាចរកបានបតេមមាែ់ឆានា ំ២០១៤ែែុសណាណ ះចំសពាះេូចោករេំខាន់ៗ    
េមមាែ់អាេុតីនិងបាែ េុតីហវិចឆានា ំ២០១៦។
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កម្ុជា

ការវនិិសោគឯកជនសៅកនាុងមែសទេកម្ុជាគឺមានសៅកនាុងវេ័ិយមួយចំនួន រាែ់តំាងពតីវេ័ិយកេិឧេសាហកម្ម េល់ការសធវើ 
ពាណិជ្ជកម្មមែកែសដ្យយុត្ិធម៌សលើកេិកម្មខានា តតូច និងហាងជួេជុលស្សេងៗសៅតាម្លូវ។

9  វេ័ិយចម្ងៗទំាងែតីរមួមាន 
វេ័ិយសេវាកម្ម វេ័ិយកេិកម្ម រកុា្ខ មែមាញ់ និងសនសាទ និងវេ័ិយឧេសាហកម្ម។ ទំាងសនះគឺជាវេ័ិយបេលរមួចំបណកោែ  
ងេំខាន់េល់្លិត្លកនាុងសេរុកេរែុ (GDP) ឆានា ំ២០១៥ វេ័ិយសេវាកម្មមាន៤២ភាគរយ វេ័ិយកេិកម្ម រកុា្ខ មែមាញ់ 
និងសនសាទមាន២៨ភាគរយ សហើយនិងវេ័ិយឧេសាហកម្មមាន២៩ភាគរយ។10  វេ័ិយអាទិភាពស្សេងៗសទៀតេមមាែ់វនិិ
សោគមាន ថ្មពល ការរកុរកបរ ែ ហិរញញាវតថាុ ធោោរ សហដ្្ឋ រចោេម្័ន្ និងែសច្ចកវទិយា។ សោងតាមសគហទំព័ររែេ់រដ្្ឋ េិ
បាលកម្ុជា ការែូកេរែុតនមលគសមមាងវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេពតីឆានា ំ១៩៩៤េល់ឆានា ំ២០១៤ គឺភាគហុ៊នបេលធំជាងសគគឺ
មកពតីមែសទេចិន (២៣,៩៧ ភាគរយ) ែោទ ែ់មកគឺកូសរ ែខាងត្ូង (១០,៦៨ ភាគរយ)។ ការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ 
ពតីែរសទេបេលមកពតីមែសទេមាែ ស�េុតី នតវាែន់ ហុងកុង និងនថគឺគួរឲ្យកត់េមា្គ ល់ខាល ំងណាេ់ ជាពិសេេសៅកនាុង 
វេ័ិយឧេសាហកម្មកាត់សេរ។ ការវនិិសោគទុនពតីែរសទេ បានសកើនស�ើង មែមាណជា១,៨សកាេិេុោល រអាសមរកិ សៅកនាុងឆានា ំ 
២០១៥ សពាលគឺគិតពតីមតឹមឆានា ំ២០១៤មក អមតាកំសណើ នមាន៨ភាគរយ បេលរមួចំបណក១០ភាគរយសៅកនាុងភាគរយ           
ទំាងអេ់នន្លិត្លកនាុងសេរុកេរែុ។11

សោលនសោបាយសេេ្ឋកិច្ចជាតិរែេ់កម្ុជា ែទែ្ញញាត្ិ និងមកែខ័ណ្ឌ វនិិសោគសធវើឲ្យមែសទេសនះ កាល យសៅជាមែសទេ    
បេលមានសេេ្ឋកិច្ចសេរ តីខាល ំងជាងសគែំ្ុតសៅកនាុងតំែន់ និងក៏ជាមែសទេបេល្្ល់ែរោិកាេអំសណាយទានេមមាែ់វនិិសោ 
គិនកនាុងសេរុកនិងែរសទេជាងសគ្ងបេរ។12 ការសលើកទឹកចិត្វនិិសោគិនែរសទេសេើម្តីទាក់ទាញវនិិសោគទុន រមួមានជន 
ែរសទេមានេិទ្ិសធវើជាមា្ច េ់មករុមហុ៊ន១០០ភាគរយ ទទួលបានការសលើកបលងពន្សាជតីវកម្មរហូតេល់សៅមបំាែតីឆានា ំ ែោទ ែ់ពតី 
អំ�ុងសពលសលើកទឹកចិត្្ុតកំណត់សហើយសោះ អមតាពន្សាជតីវកម្មគឺមានមតឹមបត២០ភាគរយែែុសណាណ ះ ោំចូលទំនិញ      
សដ្យរចួពន្ និងោ្ម នលក្ខខណ្ឌ ហាមឃាត់ចំសពាះការែបងវរទុនសៅសេរុកវញិ។ វនិិសោគិនែរសទេក៏អាចដ្ក់ពាក្យសេនាើ  
េំុេតីេម្ទានសេេ្ឋកិច្ចបានបេរ។

Administration office of Phnom Penh Special Economic Zone, Cambodia, 2016.  Photo credit: Sokunthy Ros  



ទិដ្ឋភាពទទូៅនៃវិៃិទោគខ្នា តធំទៅកនានុងតំបៃទ់ទៃលេទេគង្គ

10

ែែុបន្គសមមាងវនិិសោគទុនទំាងសនះ បាន្សារភា្ជ ែ់ជាមួយនឹងការេសណ្ើ មយកេតីធលតី និងការែសណ្ញសចញចំសពាះេហគមន៍ 
មូលដ្្ឋ ន។ ការេសណ្ើ មយកេតី និងជសមាល ះសលើេតីធលតី មតរូវបានកំណត់ថ្ជាែញ្ហា រាែំ នរ ែនិងេំខាន់សៅកម្ុជា។13 មយាែងសទៀត សេើម្តី
ធាោឲ្យបាននូវែរោិកាេពាណិជ្ជកម្មបេលមែកែសដ្យេុវតថាិភាពសមចើនជាងមុនេមមាែ់វនិិសោគិនខានា តធំ វនិិសោគិន
ទំាងសោះមិនមតរូវបានទាមទារឲ្យមានគណសនយ្យភាព ឬសោរពតាមចបាែ់ណាមួយសទចំសពាះការែំ ល្ ញែរសិាថា ន និងចំសពាះ
េុខមាលភាពរែេ់កម្មករកនាុងករណតី បេលកសេ័យធន។ កម្មករបានចាែ់ស្្ើមសធវើបាតុកម្មតវាែមែឆំាងនឹងសោលនសោបាយ 
ទំាងសនះ ែែុបន្ការសឆលើយតែរែេ់រដ្្ឋ េិបាលវញិ បែរជាមានការសមែើនូវកមាល ំងទាហានឬែែូលតីេែង្ងាក ែ មពមទំាងែំបាក់សា្ម រតតី 
កម្មករនិងេហគមន៍បេលរង្លែែះពាល់អវជិ្ជមានពតីគសមមាងវនិិសោគទំាងសនះ។ ឧទាហរណ៍ សៅកនាុងឧេសាហកម្មកាត់ 
សេរ កម្មករសៅបតមែ�មនឹងឧែេគ្គចម្ងៗមួយចំនួន េូចជាមបាក់សែៀរវតសេរទ៍ាែ លក្ខខណ្ឌ ការងារនិងសាថា នភាពរេ់សៅ
មិនលអា បេលកនាុងសោះ៨៥ភាគរយននកម្មករគឺជាសេ្តី។ កាលពតីឆានា ំ២០១៤ សៅកនាុងអំ�ុងសពលបាតុកម្មមួយសោះកម្មករែួនោក់ 
មតរូវបានេមាល ែ់ ោែ ងសហាចណាេ់មានកម្មករ និងអនាកោំមទចំនួន៣៨ោក់ស្សេងសទៀតបានរងរែួេធ្ងន់ធ្ងរសដ្យសារបត 
កងកមាល ំងេន្ិេុខរែេ់រដ្្ឋ េិបាល។ សក្មងមែរុេមានា ក់បានបាត់ខលួន សហើយកម្មករចំនួន២៣ោក់មតរូវបានចាែ់ខលួនសៅសពល
សោះ។ មានថ្នា ក់េឹកោំេហជតីពកនាុងសេរុកជាសមចើនោក់ក៏បានទទួលរងនូវការសចាទែ្ឹងពតីេំណាក់មករុមហុ៊នបេរ សៅកនាុង     
អំ�ុងសពលបេលមានបាតុកម្មរែេ់កម្មករ្ទុះស�ើងសៅពាេសពញន្ទមែសទេ សេើម្តីទាមទារឲ្យមានការេំស�ើងមបាក់បខសោល 
សៅកនាុងឆានា ំ២០១៤14។ ោែ ងសហាចណាេ់មានេកម្មជនែរសិាថា នែតីោក់ បេលបានចូលរមួកនាុងបាតុកម្មមែឆំាងនឹងសេរ តីភាវែូ
នតីយកម្មវនិិសោគ មតរូវបានចាែ់ដ្ក់គុកកនាុងឆានា ំ២០១៥។15 េហជតីពកម្មករកនាុងសេរុក ថ្នា ក់េឹកោំ/អនាកតំណាងេហគមន៍ 
និងេកម្មជនេនទសទៀត បេលបានទាមទារឲ្យមានយុត្ិធម៌ គណសនយ្យភាព និងេមធម៌ មតរូវបានសមើលស�ើញថ្ជាអនាក     
មែឆំាងនឹងការអេិវឌ្ឍរែេ់រដ្្ឋ េិបាល។

មីោ៉ា នម់ា៉ា

ការវនិិសោគ ទ្ ល់ពតីែរសទេសៅកនាុងមែសទេមតីោែ ន់មាែ  គឺស្្តេំខាន់សលើឧេសាហកម្មថ្មពលអគ្គិេនតី និងការទាញយក
នូវធនធានធម្មជាតិពតីកនាុងេតី េូចជាការរកុរកបរ ែ។ ការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេក៏មានសៅសលើវេ័ិយ្លិតកម្ម ទូរគមោ 
គមន៍និងេឹកជញ្ជូ ន អចលនមទព្យ េណា្ឋ ោរ សទេចរណ៍ ការចិញ្ច ឹមេតវ សនសាទ កេិកម្ម េំណង់ េតី និងតំែន់ 
ឧេសាហកម្ម និងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ16្ងបេរ។ ការវនិិសោគភាគសមចើន បានទទួលការអនុម័តសៅកនាុងការ មគែ់ 
មគងសដ្យរែែសោធា កនាុងសោះមានតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេចំនួនែតី តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ (DSEZ) េថាិតសៅ          
កនាុងេូមិភាគអាសគនាយ៍ននតំែន់តានតីនថ្រ តីអុតី (Tanintharyi) តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេធតីឡាវាែ (TSEZ) េថាិតសៅកនាុងទតី 
មករុងោែំងសហា្គ ន និងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេសៅ�្ូយ (KPSEZ) េថាិតសៅទិេនិរតតីននរេ្ឋរាែ បខង (Rakhine)។17 មកេល់ 
មតឹមបខតុោ ឆានា ំ២០១៦ វនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេមកពតីមែសទេចិនសៅកនាុងមែសទេមតីោែ ន់មាែ  មានចំនួន               
៣២,៣៧ភាគរយ ននចំនួនវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេេរែុសៅកនាុងមែសទេសនះ បេលកនាុងសោះមានគសមមាងចំនួន 
១៣៣គសមមាង។ វនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេមកពតីមែសទេេឹងហាែូរ តីមាន២៦,៣៥ភាគរយ ហុងកុង១៣ភាគរយ សហើយនិង 
នថមាន៦,១៧ភាគរយ។18 

រដ្្ឋ េិបាលែច្ចុែ្ននារែេ់មតីោែ ន់មាែ  បានសធវើការបកេមមរួលសោលនសោបាយជាសមចើន សេើម្តីសធវើសេរ តីភាវែូនតីយកម្មសេេ្ឋកិច្ច 
រែេ់សគ សនះរមួែញ្ចូ លទំាងការលុែែំបាត់នូវអមតាែ្ូរមបាក់ជាសមចើន ការកាត់ែនថាយការរតឹែន្ឹងស្សេងៗសលើការសធវើ ពាណិជ្ជ  
កម្ម ការសធវើកំបណទមមង់សលើសោលនសោបាយេ្តីពតីពន្ដ្រ និងរេ្ឋបាល ការអនុម័តសលើចបាែ់អាជាញា កណ្ាលថ្មតី  
ចបាែ់ការងារថ្មតី និងចបាែ់ថ្មតីេ្តីពតីការវនិិសោគ សហើយនិងការែន្ូរែនថាយសលើែនទុករេ្ឋបាលមួយចំនួនកនាុងការសធវើ ពាណិជ្ជកម្ម 
សៅកនាុងមែសទេ។ សទាះែតីជាមានអង្គការេង្គមេុតីវលិ (CSOs) ជាសមចើនបានសលើកស�ើងពតីក្តីកងវល់ អំពតីការសធវើសេរ តីភាវែូនតីយកម្ម 
សដ្យគំហុកបែែសនះក្តី ក៏ចបាែ់េ្តីពតីការវនិិសោគសៅបតមតរូវបានបកតមមរូវស�ើងវញិ សហើយបានអនុម័តសៅកនាុងឆានា ំ ២០១៦។

ឡាវ

ការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេសៅកនាុងមែសទេឡាវកនាុងឆានា ំ២០១៥ បានស្្តសលើវេ័ិយចំនួនមបំាពតីរ៖ ថ្មពលអគ្គតីេនតី 
កេិកម្ម បរ ែ ឧេសាហកម្មនិងេិែ្កម្ម សេវាកម្ម កាត់សេរ និងេណា្ឋ ោរ/សភាជនតីយដ្្ឋ ន។ ការវនិិសោគសលើ 
ថ្មពលអគ្គតីេនតីមានចំនួន៤៤,៤៨ភាគរយននចំនួនវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេេរែុ ែោទ ែ់មកគឺវេ័ិយកេិកម្មមាន 
៣៦,៧៦ភាគរយ ការរកុរកបរ ែមានចំនួន១៤,៤៩ភាគរយ និងវេ័ិយឧេសាហកម្ម និងេិែ្កម្មមាន២,៨៩ភាគយ។19  
សៅកនាុងឆានា ំេបេលសនះបេរ សវៀតណាមមានការវនិិសោគមកសលើមែសទេឡាវសមចើនជាងសគែំ្ុត បេលមានគសមមាងចំនួនែតី
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មានតនមលសលើេពតី៤៦៦ ោនេុោល រអាសមរកិននទុនវនិិសោគែោទ ែ់មក គឺមែសទេមាែ ស�េុតីមានពតីរគសមមាងបេលមានតនមល 
៤៣០ោនអាសមរកិេុោល រននទុនវនិិសោគ សហើយនិងមែសទេចិនមានមបំាគសមមាងបេលមានតនមល៨៨ោនេុោល រអាសមរកិ
ននទុនវនិិសោគ។20 

រដ្្ឋ េិបាលឡាវ្្ល់នូវ្លមែសោជន៍មួយចំនួនេល់វនិិសោគិន កនាុងសេរុក និងែរសទេ េូចជាេិទ្ិពិសេេកនាុងការសធវើ      
ពាណិជ្ជកម្មេូចបេលមែសទេឡាវទទួលបានសៅកនាុងមែសទេេនទសទៀតបេរ ធនធានធម្មជាតិជាសមចើនបេលមិនទាន់បាន 
យកមកសមែើមបាេ់សៅស�ើយ េក្ានុពលននវារ តីអគ្គតីេនតី េតីកេិកម្មបេលមានទំហំធំ និងមានជតីជាតិ អេិវឌ្ឍន៍កបនលង 
សទេចរណ៍ស្សេងៗោនា  តនមលពលកម្មទាែ មានសេថារភាពសេេ្ឋកិច្ចនសោបាយ និងមានហានិេ័យនសោបាយទាែ និងមាន 
សេរ តីភាពចបាែ់ និងែទែ្ញញាត្ិបេលែងកឲ្យមានែរោិកាេអំសណាយ្លេល់ការសធវើពាណិជកម្មនិងវនិិសោគ។ 21 សៅកនាុង 
តំែន់សនះ មែសទេឡាវអាចនិោយបានជាមែសទេបេលមានការការពារតិចតួចែំ្ុតចំសពាះមែជាពលរេ្ឋមូលដ្្ឋ ន ពតីការ
ែំ្លិចែំ ល្ ញសដ្យគសមមាងវនិិសោគខានា តធំ។ មែជាជនឡាវពំុបានមានមតិសោែល់អវតីសសាះសៅកនាុងយុទ្សាសេអ្េិវឌ្ឍន៍ 
មែសទេ ឬក៏ពំុមានចបាែ់មគែ់មោន់េមមាែ់ពឹងប្អាកសលើបេរ ឬក៏ពំុទទួលបាននូវយុត្ិធម៌សពលបេលេិទ្ិរែេ់ពួកសគមតរូវ 
បានរសំោេែំពាន េតីរែេ់ពួកសគមតរូវបានេសណ្ើ មយកសៅបាត់ និងែរសិាថា នរែេ់ពួកសគមតរូវបានែំពុល។ អនាកបេលរះិគន់    
និងសធវើបាតុកម្មមែឆំាងនឹងេកម្មភាពរែេ់រដ្្ឋ េិបាលមតរូវទទួលរងសមោះពតីចំណាត់ការោែងអាមកក់។

សវៀតណាម

សវៀតណាមបានទាក់ទាញការវនិិសោគ ទ្ ល់ពតីែរសទេ សលើេពតីតនមល១៣សកាេិេុោល រអាសមរកិសៅសទៀត កនាុងឆានា ំ២០១២។   
មានវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេមែបហលជា១១០០គសមមាងថ្មតីសទៀត បេលមានតនមល៧,៨៥សកាេិេុោល រអាសមរកិ មតរូវបាន 
្្ល់អាជាញា ែ័ណណឲ្យ សហើយមានគសមមាងចំនួន៤៣៥គសមមាង កំពុងបតមានេំសណើ រការ និងទទួលបានការចុះែញ្ជ តីវនិិសោគ 
ែបនថាមសទៀតបេលមានចំនួន ៥,១៥សកាេិេុោល រអាសមរកិ22។ ្លិតកម្ម និងការបកនចនាគឺជាឧេសាហកម្ម បេលមានភាព          
ទាក់ទាញខាល ំងែំ្ុតេមមាែ់វនិិសោគិនែរសទេ បេលទាញបានការវនិិសោគ បេលមានតនមលេរែុចំនួន ៩,១សកាេិ 
េុោល រអាសមរកិ សេ្មើនឹង៧០ភាគរយននចំនួនទុនេរែុ បេលបានចុះែញ្ជ តីរចួសៅកនាុងមែសទេ។ ទតីពតីរគឺវេ័ិយ                
អចលនមទព្យ បេលមានចំនួន១,៨៥សកាេិេុោល រអាសមរកិ ឬ១៤ភាគរយននចំនួនទុនបេលបានចុះែញ្ជ តីរចួ រ តីឯវេ័ិយ 
លក់រាយ (បចកចាយ) និងជួេជុលវញិគឺេថាិតសៅលំដ្ែ់ទតីែតី សដ្យមានតនមល៤៨៣ោនេុោល រអាសមរកិ ឬែួនភាគរយ 
ននទុនបេលបានចុះែញ្ជ តីរចួ។23 

កនាុងឆានា ំ២០១៣ កនាុងចំសណាម៥៨មែសទេ ជែែុនគឺជាមែេពននវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេធំជាងសគែំ្ុតសៅសវៀតណាម   
បេលមានការចុះែញ្ជ តីទុនថ្មតីៗ និងការពមងតីកទុនចំនួន៥,១សកាេិេុោល រអាសមរកិ សេ្មើនឹង៣៩,៥ភាគរយននចំនួនទុន 
វនិិសោគេរែុ។ មែសទេេឹងហាែូរ តីេថាិតសៅកនាុងលំដ្ែ់ទតីពតីរ បេលមានទុនចំនួន១,៧សកាេិេុោល រអាសមរកិ ែោទ ែ់មកគឺមែសទេកូសរ ែ 
ខាងត្ូង មានទុនចំនួន១,២សកាេិេុោល រអាសមរកិ។

ចបាែ់វនិិសោគថ្មតីរែេ់សរៀតណាមមតរូវបានអនុម័តសៅកនាុងឆានា ំ២០១៤ សហើយបានដ្ក់ឲ្យអនុវត្សៅកនាុងឆានា ំ២០១៥ បេលសនះ
បានអនុញ្ញា តឲ្យវនិិសោគិនែរសទេ អាចែណ្ាក់ទុនបានសលើមគែ់វេ័ិយទំាងអេ់ សលើកបលងបតវេ័ិយហាមឃាត់ចំនួន 
មបំាមួយែែុសណាណ ះ មែេិនសែើវនិិសោគិនយល់សេែជាមួយនឹងប្នការសមេ្តីពតីសេេ្ឋកិច្ចរែេ់មែសទេ។ វនិិសោគិន               
ែរសទេបានទទួលការអនុញ្ញា តឲ្យសធវើវនិិសោគចំនួនមបំាមែសេទ ការវនិិសោគរមួោនា  (JV) កិច្ចមពមសមពៀងសលើកិច្ចេហ 
មែតិែត្ិការពាណិជ្ជកម្ម (BCC) េហមោេបេលមានជនែរសទេជាមា្ច េ់កម្មេិទ្ិ១០០ភាគរយ (FOEs) ការ 
សាថា ែោសេើម្តីសធវើការស្ទរកិច្ចមែតិែត្ិការ (BOT) និងការដ្ក់ែញ្ចូ លោនា  និងការទទួលបាន (M&A)។ ចបាែ់េ្តីពតីការ 
វនិិសោគោសពលែច្ចុែ្ននាសនះ ្្ល់ឲ្យវនិិសោគិនកនាុងសេរុក និងែរសទេនូវលក្ខខណ្ឌ េូចោនា ។ វនិិសោគិនែរសទេ                  
ទទួលបានការសលើកបលងចំសពាះកាតពវកិច្ចោំចូលទំនិញេមមាែ់សមែើមបាេ់ ទ្ ល់ខលួន និងទំនិញបេលមិនអាច្លិតសៅ 
កនាុងសេរុកបាន េូចជាមាែ េុតីនស្សេងៗ រថយន្ សមគឿងែោល េ់រែេ់មាែ េុតីននិងឧែករណ៍ស្សេងៗសទៀត វតថាុធាតុសេើម ធាតុ្សេំ 
ោោេមមាែ់សធវើ្លិតកម្ម និងេមាភា រៈេំណង់បេលមិនអាច្លិតបានសៅកនាុងសេរុក។

តំែន់ទសនលសមគង្គមតរូវបាន្សេពវ្សាយសឃាេោសដ្យសវៀតណាម អូសស្ាលតី និងអាលលឺមែង់ថ្ជាទតីកបនលងសោលសៅេំខាន់ 
េមមាែ់សធវើវនិិសោគ តាមរយៈកម្មវធិតីេមាហរណកម្មសលើការមគែ់មគងតំែន់សឆនារេមុមទ (ICMP) បេលអនុវត្សដ្យ 
អង្គការជតីអាយហសុេិត (GIZ)។ សៅកនាុងការសឃាេោ្សេពវ្សាយមួយរែេ់កម្មវធិតីេមាហរណកម្មសលើការមគែ់មគងតំែន់សឆនារ
េមុមទ បានែងាហា ញនូវតារាងមួយេ្តីពតីមូលសហតុមួយចំនួនបេលគួរបតសធវើការវនិិសោគសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ សធវើឲ្យ 
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សេេ្ឋកិច្ចរ តីកចសមមើន និងរងឹមំា ែរោិកាេវនិិសោគគឺលអាអសា្ច រ្យ មានែណ្ាញេឹកជញ្ជូ នតភា្ជ ែ់សដ្យ ទ្ ល់ និងមាន 
សហដ្្ឋ រចោេម្័ន្េ៏លអាមែសេើរ មានអនាកសមែើមបាេ់ចំនួន១៧ោនោក់ មានកមាល ំងពលកម្មខាល ំងកាល  និងមានែទដ្្ឋ ន 
េង្គមខ្េ់ មានការសកើនស�ើងខាល ំងសលើវេ័ិយកេិកម្ម និងឧេសាហកម្មវារ តីវែ្កម្ម ការបមែមែរួលអាកាេធាតុបេលក៏ជា 
ឱកាេេមមាែ់ការសធវើជំនួញមួយ្ងបេរ និងមានឱកាេជាសមចើនសទៀត េមមាែ់ពមងតីកការវនិិសោគោសពលអោគត។ 
រដ្្ឋ េិបាលសវៀតណាម បាន្្ល់នូវការសលើកទឹកចិត្ជាសមចើនេល់វនិិសោគិនែរសទេសៅតាមវេ័ិយសហើយ នឹងតំែន់េូមិសាសេ ្
បេលសគចង់បាន េូចជាពមងឹងសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្េមមាែ់េឹកជញ្ជូ ន េួនឧទយានឧេសាហកម្ម កាត់ែនថាយអមតា 
ពន្សលើចំណូលរែេ់សាជតីវកម្ម (CIT) ការសលើកបលងពន្ តំែន់េហមោេពិសេេ នតីតិវធិតីសេនាើេំុការអនុញ្ញា ត                             
និងអាជាញា ែ័ណណបេលមានភាពងាយសេរួលការសលើកបលងពតីការជួលេតី និងមានសោលនសោបាយមួយចំនួន បេលជួយ 
កាត់ែនថាយការចំណាយរែេ់វនិិសោគិន។ រដ្្ឋ េិបាលក៏បានកំណត់នូវមបាក់បខសោលោែ ងទាែសៅតាមសេរុក សេើម្តីទាក់        
ទាញវនិិសោគទុនពាណិជ្ជកម្ម។24 

ថៃ

មែសទេនថបានទទួលការវនិិសោគទុនពតីែរសទេ បេលមានតនមលចំនួន១៤សកាេិេុោល រអាសមរកិសៅកនាុងឆានា ំ២០១៤។25 កាល 
ពតីមួយទេវតសេរមុ៍នសនះ ជែែុនរមួជាមួយនឹងេហរេ្ឋអាសមរកិ អាលលឺមែង់ ចមកេពអង់សគលេ និងបារាងំ គឺមែេពវនិិសោគទុន

ទ្ ល់ពតីែរសទេបេលេថាិតសៅលំដ្ែ់កំពូលសគជានិច្ចេមមាែ់មែសទេនថ។26 

សៅកនាុងឆានា ំ២០១៤ មករុមមែឹកសាេិបាលននការវនិិសោគទុនរែេ់មែសទេនថ (BOI) បានមែកាេសចញនូវប្នការ                            
យុទ្សាសេម្បំាពតីរឆានា ំថ្មតីមួយ (២០១៥-២០២១) សេើម្តីែន្ទាក់ទាញការវនិិសោគែបនថាមសទៀត រមួែញ្ចូ លទំាងការ                               
វនិិសោគរែេ់មែជាជននថបេលរេ់សៅែរសទេ27។ យុទ្សាសេប្េលចម្ងជាងសគសោះ គឺការ្្ល់នូវេិទ្ិពិសេេ 
(ែុពវេិទ្ិ) េល់វនិិសោគិនែរសទេ បេលនឹងសបាះទុនវនិិសោគសលើប្នាកមួយចំនួន េូចជាប្នាកេិកសាសសាវមជាវ 
និងការអេិវឌ្ឍ (R&D) ការែសងកើតថ្មតី ការែសងកើតគុណតនមលកនាុងវេ័ិយកេិកម្ម ឧេសាហកម្ម និងសេវាកម្ម សលើេហមោេ 
ខានា តតូចនិងមធ្យម (SMEs) និងសលើអនាកបេលសលើកកម្េ់ការមែកួតមែបជងបេលយុត្ិធម៌សេ្មើភាពោនា  និងការរ តីកចសមមើន 
សេេ្ឋកិច្ចមែកែសដ្យែរោិែ័ននា ឬក៏កំសណើ នសេេ្ឋកិច្ចេមមាែ់មនុេសេទំាងអេ់។ វាគឺជាការសជឿជាក់មួយរែេ់រដ្្ឋ េិបាល 
បេលថ្េិទ្ិពិសេេ (ែុពវេិទ្ិ) ទំាងសនះ នឹងជួយែសងកើនេមតថាភាពននការមែកួតមែបជងរែេ់ ជាតិសៅកនាុងទតី្សារ 
ថ្នា ក់តំែន់និងេកល។28 សៅសមកាមយុទ្សាសេស្នះ ការវនិិសោគ ទ្ ល់ពតីែរសទេក៏មតរូវបានបណោំ ឲ្យសៅែណ្ាក់ទុន     
សៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ្ងបេរ។ វេ័ិយបេលមតរូវវនិិសោគសៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ មានោនយន្និង 
សមគឿងែោល េ់ ឧែករណ៍អគ្គតីេនតី ឧែករណ៍ទូរគមោគមន៍ និងសអ�ិចមតរូនិចការបកនចនាកេិកម្ម េេ្ុភា ការ្លិត 
ឧែករណ៍សវជ្ជសាសេ ្ ការ្លិតថ្នា ំសពទ្យ េតី/តំែន់ឧេសាហកម្ម វេ័ិយកាត់សេរនិងវាយនេ័ណ្ឌ  និងវេ័ិយសទេចរណ៍ 
បេលពាក់ព័ន្នឹងវេ័ិយឧេសាហកម្ម។ វនិិសោគិននឹងមតរូវ្្ល់ឲ្យនូវរងាវ ន់សលើកទឹកចិត្ជាពន្ សលើចំណូលសាជតីវកម្ម         
ការេកសចញសទវេងននការចំណាយរែេ់វនិិសោគិន ចំសពាះការេឹកជញ្ជូ នកនាុងអំ�ុងសពល១០ ឆានា ំ ការ្្គត់្្គង់ទឹកសេលើង  
ការសលើកបលងចំសពាះកាតពវកិច្ចោំចូល សមគឿងមាែ េុតីន ការសលើកបលងចំសពាះកាតពវកិច្ចោំចូល វតថាុធាតុសេើម ោ្ម ន                       
ការែង់ពន្សលើការកាន់កាែ់េតីធលតី និងការអនុញ្ញា តឲ្យោំយកអនាកជំោញមកជាមួយ។ មានតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេចំនួន 
១៣កបនលង បេលជាសោលសៅរែេ់រដ្្ឋ េិបាលកនាុងការទទូចចង់្្ល់ឲ្យនូវរងាវ ន់សលើកទឹកចិត្ែបនថាមសទៀត។

ែញ្ជ តីវនិិសោគទុនលមអាិតតាមវេ័ិយ មករុមហុ៊ន និងមែសទេសេើមមានសៅកនាុងឧែេម្័ន្។

    
ទសមងដ់បបបទសកបខណ័្ឌ ការងារថ្្កត់ំបន ់និងេកលសោក
ែរោិកាេវនិិសោគសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ សេែតាមនិងទទួលរងឥទ្ិពលោែ ងខាល ំងពតីសាថា ែ័នរែិូយវតថាុអន្រជាតិ (IFIs) 
េូចជាធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី ធោោរពិេពសោក (WB) សាជតីវកម្មហិរញញាវតថាុអន្រជាតិ (IFC) និងធោោរវនិិសោគសហដ្្ឋ រ
ចោេម្័ន្អាេុតី (AIIB) សហើយនិងពតីមែសទេបេលជាមា្ច េ់ជំនួយសទវភាគតី េូចជាចិន ជែែុន អាលលឺមែង់ េហរេ្ឋអាសមរកិ 
េហភាពអឺរ ែែុ (EU) កូសរ ែខាងត្ូង រេុសេតី នថ សវៀតណាម និងឥណា្ឌ ។ សាថា ែ័នរែិូយវតថាុអន្រជាតិ (IFIs) ធោោរពាណិជ្ជជាតិ 
និងធោោរអាហរណ័នតីហរណ័ជាតិ គឺជាអនាក្្ល់ហិរញញាែ្ទានេល់គសមមាងថ្មពលខានា តធំ គសមមាងេឹកជញ្ជូ ន និង          
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គសមមាងសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្វេ័ិយចមមរុះ ខណៈបេលជំនួយសទវភាគតីបតងបតភា្ជ ែ់មកជាមួយនូវការោំមទពតីេំណាក់មែសទេជា 
មា្ច េ់ជំនួយសលើការវនិិសោគឯកជន។ សៅកនាុងអំ�ុងសពលបតមួយ មែសទេសៅតាមេងទសនលសមគង្គ មានេមាេភាពជា 
េមាជិករែេ់កម្មវធិតីវនិិសោគថ្នា ក់តំែន់្ង និងថ្នា ក់អនុតំែន់្ង សហើយក៏ជាេមាជិកននកិច្ចមពមសមពៀងវនិិសោគ 
ពាណិជ្ជកម្មសទវភាគតី ថ្នា ក់តំែន់ និងថ្នា ក់េលកសោក។

មួយកនាុងចំសណាមកម្មវធិតីថ្នា ក់តំែន់េំែូងសគែងអាេ់ បេលបានេមមែេមមរួលសលើការសធវើេមាហរណកម្មសេេ្ឋកិច្ច និង              
កំសណើ នសេេ្ឋកិច្ចសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ គឺកម្មវធិតីកិច្ចេហមែតិែត្ិការសេេ្ឋកិច្ចមហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គ (GMS) បេល
េឹកោំសដ្យធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី។ ែោទ ែ់ពតីការ្្ួចស្្ើមស�ើងសៅកនាុងឆានា ំ១៩៩២ មហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គ ែន្សោល    
ែំណងរែេ់ខលួនកនាុងការបមែកាល យធនធានធម្មជាតិ និងធនធានមនុេសេននតំែន់សនះសៅជាតំែន់ពាណិជ្ជកម្មសេរ តី និងតំែន់ 
វនិិសោគ តាមរយៈការវនិិសោគសលើវេ័ិយចមមរុះសពាសពញសដ្យមហិច្ឆតា សៅសលើវេ័ិយេឹកជញ្ជូ ន(្លូវថនាល់ ្លូវបេក 
្លូវអាកាេ និង្លូវទឹក) ថ្មពល ការពមងតីកទតីមករុង ទូរគមោគមន៍ សទេចរណ៍ ការេមមែេមមរួលពាណិជ្ជកម្ម និង 
កេិកម្ម។ គសមមាងសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្មានតនមលមែបហលជាង១១សកាេិេុោល រអាសមរកិ បេលបានចាែ់េំសណើ រការតំាងពតីឆានា ំ 
១៩៩២មក គឺបានែញ្ច ែ់ខលះសហើយ ឬក៏សៅបតកំពុងអនុវត្សមកាមគសមមាងមហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គ។29 គសមមាងមហាអនុ   
តំែន់ទសនលសមគង្គមតរូវបានសរៀែចំសេទើរបតទំាងសេរុងសដ្យែុគ្គលិករែេ់ធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី ទតីមែឹកសាឯកជន និងមករុម     
ហុ៊នឯកជនសហើយមពមទំាងបាន្្ល់នូវជំនួយហិរញញាវតថាុតាមរយៈកម្ចតីឥណទាន និងជំនួយបេលមានលក្ខខណ្ឌ ពតីធោោរ 
អេិវឌ្ឍន៍អាេុតី និងមា្ច េ់ជំនួយសទវភាគតី។ រដ្្ឋ េិបាលេមតីមតរូវេងែំណុលទំាងសោះវញិ បេលអាចចូលរមួថវកិា និងជាការ
េមមែេមមរួលេល់វនិិសោគទំាងសនះតាមវធិានការសោលនសោបាយស្សេងៗ និងការទទួលបាននូវេតីធលតី។ កនាុងន័យមួយ 
មហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គមានកម្មវធិតីភាពជានេគូរវាងសាធារណៈនិងឯកជន «ឈានមុខសគ» សៅទូទំាងតំែន់ បេល              
មបាក់ចំណូលរែេ់វេ័ិយឯកជនមតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យមានចរន្តាមរយៈហិរញញាែ្ទានសាធារណៈ។

ចាែ់តំាងពតីឆានា ំ១៩៩៨មក ការអេិវឌ្ឍមចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ច បានកាល យសៅជាេនាូលននមកែខណ្ឌ យុទ្សាសេរ្ែេ់ 
មហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គ។ មចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ចគឺជាតំែន់ ឬតំែន់បេលសៅដ្ច់សេោលបេលមតរូវការការអេិវឌ្ឍសមចើន

Many of the resettled villagers were farmers, but they did not receive replacement land when they were resettled, so they lost 
livelihoods. After 3 years, they are still negotiating to receive an area of common land to use for farming, Thilawa Special 
Economic Zone, Myanmar. Photo credit: Earth Rights International
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មែេព៖ ធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី
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សលើសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្ បេលមាននិោនា ការកនាុងការទាក់ទាញវនិិសោគឯកជនឲ្យវនិិសោគសលើពហុវេ័ិយ សហតុេូចសនះ       
សហើយរដ្្ឋ េិបាល ដ្ច់ខាតមតរូវបតែសងកើតឲ្យមាននូវសោលនសោបាយ និងែទែ្ញញាត្ិោោបេលអនុញ្ញា តឲ្យមានការ្លិត  
និងបចកចាយថ្មពល ការសធវើ្លិតកម្មកេិកម្ម ការសធវើ្លិតកម្មស្សេងៗ សទេចរណ៍ ការ្្ល់សេវាកម្មឯកជន 
ការែសងកើតតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ និងឧទយានឧេសាហកម្ម។ល។ ោសពលែច្ចុែ្ននា មានមចករសែៀង «េំខាន់ៗ» ចំនួនែតី       
មចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ចខាងសកើត និង ខាងលិច (EWEC) ោតេន្ឹងពតីដ្ណាង មែសទេសវៀតណាម រហូតេល់មាែ វឡាមតីយតីនិ៍ 
(Mawlamyine) មែសទេមតីោែ ន់មាែ  មចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ចខាងសជើងនិងខាងត្ូង (NSEC) ោតេន្ឹងពតីគុនមតីង មែសទេចិន 
រហូតេល់បាងកក មែសទេនថ និងមចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ចេូមិភាគខាងត្ូង (SEC) េថាិតសៅចសោល ះមែសទេសវៀតណាម 
និងមករុងបាងកក។ ការវនិិសោគសលើសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្រែូវន័្ ការេមមែេមមរួលពាណិជ្ជកម្ម និងការេឹកជញ្ជូ ន ការអេិវឌ្ឍមពំបេន 
និងមចករសែៀងមករុង ការសលើកកម្េ់វនិិសោគ និងការអេិវឌ្ឍេហមោេ គឺមតរូវបានស្្តការយកចិត្ទុកដ្ក់ោែ ង 
ខាល ំងសៅកនាុងតំែន់ទំាងែតីសនះ។ មចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ចទំាងសនះ អាចនឹងមតរូវពមងតីក ឬក៏បកេមមរួលស�ើងវញិ សេើម្តីធាោនូវការ  
ដ្ក់ែញ្ចូ លឲ្យបានមគែ់មោន់នូវមែសទេមតីោែនមាែ  ឡាវ និង្លូវពាណិជ្ជកម្មឆលងមពំបេនេំខាន់ៗរវាងមែសទេចិន និង 
មតីោែ ន់មាែ  មតីោែ ន់មាែ និងនថ មពមទំាងមែសទេចិននិងឡាវ។ ្លូវឆលងកាត់មែសទេសៅកនាុងតំែន់ «មចករសែៀងេឹកជញ្ជូ ន» គឺ        
អាចនឹងមតរូវ ល្ េ់ែ្ូរសៅជាមចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ចោែងសពញទំហឹង តាមរយៈការអេិវឌ្ឍតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ តំែន់សេេ្ឋ 
កិច្ចឆលងបេន និងតំែន់្លិតកម្មឧេសាហកម្ម សហើយវាមតរូវបានរពឹំងទុកថ្នឹងសេរូែទាញបាននូវពលករចំណាកសេរុក 
ពតីមែសទេឡាវ កម្ុជា និងមតីោែ ន់មាែ  និងភា្ជ ែ់ទំោក់ទំនងរែេ់េហមោេកនាុងសេរុកជាមួយនឹងបខសេេងាវ ក់្លិតកម្មថ្នា ក់
តំែន់ និងេកលសោក។30 

ព័ត៌មានអំពតីអាទិភាពននការវនិិសោគ និងគសមមាងបេលអាចជាគសមមាងោសពលអោគត អាចរកបានសៅកនាុង ប្នការអនុ 
វត្ន៍មកែខណ្ឌ វនិិសោគមហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គ (២០១៤-២០១៨)។31 មិនចំសពាះថ្វេ័ិយណាមួយ ឬក៏ភាសារោោ     
អំពតីការកាត់ែនថាយភាពមកតីមក និងការកសាងឲ្យមានភាពែនសាចំំសពាះែបមមែមមរួលអាកាេធាតុសោះស�ើយ ធាតុ                        
េំខាន់ៗននទេសេនៈវេ័ិយរែេ់មហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គ គឺសធវើអវតីៗមគែ់ោែ ងឲ្យកាល យជាទំនិញេមមាែ់សធវើពាណិជ្ជកម្ម 
ឯកជនភាវែូនតីយកម្ម និងទតី្សារបេលមគែ់មគងសដ្យសាជតីវកម្មធំៗ។ សៅកនាុងមែសទេឡាវ កម្ុជា និងសវៀតណាម មចក  
រសែៀងសេេ្ឋកិច្ចទំាងសនះ គឺអមសៅសដ្យតំែន់អេិរកសេជតីវៈចមមរុះបេលមគែេណ្ែ់សលើន្ទេតីនមព និងេតីបេលមិនបមនជាេតីនមព  
ចំនួនពតីរោនហិចតា សហើយវាមតរូវបានចាត់ទុកថ្ជាប្នាក «តំែន់នែតង» មួយននវធិតីសាសេអ្េិវឌ្ឍន៍មែកែសដ្យ                    
ចតីរភាព។ យុទ្សាសេក្េិកម្ម រមួែញ្ចូ លទំាងការសលើកកម្េ់កេិពាណិជ្ជកម្ម ការកសាងេមតថាភាពមែកួតមែបជង 
ជាេកល សលើេុវតថាិភាពសេ្ៀង ការសធវើទំសនើែកម្មសលើពាណិជ្ជកម្មកេិកម្ម ការសធវើពាណិជ្ជកម្មតាមមែព័ន្សអ�ិច                  
មតរូនិច មែព័ន្ធាោរាែ ែ់រងសលើអាកាេធាតុែសច្ចកវជិា្ជ ជតីវៈមាែ េ់ និងការដ្ក់សាល កេញ្ញា ថ្បថរកសាមែព័ន្សអកូ�ូហសុេតី 
សេើម្តីចូលសៅកនាុងទតី្សារបាន និង មានសមចើនជាងសនះសទៀត។ ការេងកត់ធ្ងន់សដ្យស្្តោែ ងេំខាន់សលើ ការសធវើេមាហ    
រណកម្មកេិករសៅកនាុងតំែន់ ឲ្យចូលសៅកនាុងេងាវ ក់្លិតកម្មថ្នា ក់តំែន់/េកល បេលេឹកោំសដ្យសាជតីវកម្មកេិ 
ពាណិជ្ជកម្ម និងែបងវរទិេសៅ្លិតកម្មកេិកម្មពតីការ្លិតបានមគែ់មោន់េមមាែ់ចិញ្ច ឹមមគរួសារ សៅជាការ្លិត           
េមមាែ់្្គត់្្គង់ទតី្សារសៅថ្នា ក់តំែន់ និងទតី្សារេកល។ យុទ្សាសេវ្េ័ិយសទេចរណ៍ (TSS) រែេ់មហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គ 
មានសោលែំណងអេិវឌ្ឍ និងសលើកកម្េ់តំែន់ទសនលសមគង្គឲ្យសៅជាសោលសៅសទេចរណ៍បតមួយគត់ បេលមាន «្លិត 
្លកនាុងអនុតំែន់មែកែសដ្យគុណភាពលអា និងមានទិននា្លខ្េ់ មពមទំាងមានភាពេម្ូរបែែ»។32 ការសលើកកម្េ់          
វេ័ិយសទេចរណ៍ គឺភា្ជ ែ់ជាមួយនឹងការោំមទេល់មចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ច និងគសមមាងសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្ េូចជាការសាង  
េង់អាកាេោនដ្្ឋ ន និង្លូវថនាល់ឲ្យមានភាពទាន់េម័យសៅកនាុងតំែន់សទេចរណ៍ អេិវឌ្ឍន៍តំែន់មាត់ទសនល ការ្្គត់ 
្្គង់ទឹក សេលើង ទតី្សារ និងការសធវើឲ្យសទេភាពមានភាពសេេ់មតកាល។ល។

សលើកបលងបតមែសទេចិនសចញ តំែន់ទសនលសមគង្គ មានេមាេភាពជាមែសទេេមាជិកេមាគមមែជាជាតិអាេុតី         
អាសគនាយ៍ (អាស៊ាន/ASEAN) បេលសោលសៅចុងសមកាយរែេ់ពួកសគចំសពាះការសធវើេមាហរណកម្មសេេ្ឋកិច្ចសោះគឺការ 
ែសងកើតនូវេហគមន៍សេេ្ឋកិច្ចអាស៊ាន (AEC)។ េហគមន៍សេេ្ឋកិច្ចអាស៊ាន «មានទេសេនវេ័ិយថ្ អាស៊ានមានទតី្សារ 
បតមួយ និងប្អាកសលើ្លិតកម្ម សហើយវាគឺជាតំែន់មួយបេលមានេមតថាភាពមែកួតមែបជងខ្េ់ សដ្យមានការអេិវឌ្ឍ 
សេេ្ឋកិច្ចសេ្មើៗោនា  និងមានការសធវើេមាហរណកម្មសពញសលញសៅកនាុងសេេ្ឋកិច្ចេកល។»33  ការសធវើឲ្យេសមមចបាន             
ោែ ងសពញសលញនូវេហគមន៍សេេ្ឋកិច្ចអាស៊ាន មតរូវបានរពឹំងទុកថ្នឹងអនុញ្ញា តឲ្យមានលំហូរសដ្យសេរ តីនូវ ទុន        
ទំនិញ ពលករ និងជំោញសៅទូទំាងតំែន់អាស៊ាន សហើយនិងសធវើឲ្យអាស៊ានកាល យសៅជាសោលសៅបតមួយគត់េមមាែ់ 
វនិិសោគ។ អាស៊ានបាន្្ួចស្្ើមឲ្យមាននូវកិច្ចមពមសមពៀងមួយចំនួន សេើម្តីេមមែេមមរួលសលើការែសងកើតេហគមន៍ 
សេេ្ឋកិច្ចអាស៊ាន សហើយកនាុងចំសណាមកិច្ចមពមសមពៀងទំាងសោះ មានកិច្ចមពមសមពៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានេ្តីពតីមុខទំនិញ 
(ATIGA) កិច្ចមពមសមពៀងសលើមកែខណ្ឌ អាស៊ានេ្តីពតីសេវាកម្ម (AFAS) កិច្ចមពមសមពៀងវនិិសោគទូលំទូោយរែេ់អាស៊ាន 
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(ACIA) និងកិច្ចមពមសមពៀងអាស៊ានេ្តីពតីចលោននធម្មជាតិមនុេសេជាតិ (AAMNP)។ កិច្ចមពមសមពៀងទំាងសនះ មតរូវបានែសងកើត
ស�ើងសេើម្តីជួយេល់វនិិសោគិនឲ្យរកសាបាននូវការចំណាយទាែចំសពាះ្លិតកម្ម/មុខជំនួញ និងជួយរកសាបាននូវចំណូល/
្លមែសោជន៍ខ្េ់ សដ្យមោន់បតសធវើឲ្យមានភាពងាយសេរួលេមមាែ់ពួកសគកនាុងការទទួលបានអាជាញា ែ័ណណ ការអនុញ្ញា ត 
ទុនវនិិសោគ វតថាុធាតុសេើម ពលករនិងធាតុចូលស្សេងៗេមមាែ់្លិតកម្ម និងងាយរកបាននូវទតី្សារតាមរយៈការវនិិសោគ 
រមួោនា  និងភាពជានេគូរវាងរេ្ឋនិងឯកជន។ ភាពសជឿជាក់រែេ់វនិិសោគិនមតរូវបានែសងកើនស�ើង គឺតាមរយៈសហដ្្ឋ រចោ    
េម្័ន្ចបាែ់េមមាែ់ការពារេិទ្ិរែេ់វនិិសោគិន និងការវនិិសោគ ការទទួលបាននូវព័ត៌មាន និងឱកាេចូលរមួចំបណក 
សៅកនាុងការតាក់បតងសោលនសោបាយ។34 

មែសទេកម្ុជា ឡាវ មតីោែ ន់មាែ  សវៀតណាម និងនថគឺជាេមាជិករែេ់យុទ្សាសេេ្ហមែតិែត្ិការសេេ្ឋកិច្ចអាយតីោែវាែឌតី 
សៅមបាោែ  សមគង្គ (ACMECS) បេលបាន្្ួចស្្ើមស�ើងសដ្យមែសទេនថ និងបានដ្ក់ឲ្យេំសណើ រការសៅកនាុងឆានា ំ២០០៣    
សេើម្តីែសងកើនកិច្ចេហមែតិែត្ិការសេេ្ឋកិច្ច ជាពិសេេសៅតាមតំែន់មពំបេន សេើម្តីបមែកាល យតំែន់ទំាងសោះឲ្យកាល យសៅជា 
«តំែន់បេលមានសេេ្ឋកិច្ចរ តីកចសមមើន។»35 សៅកនាុងេននាិបាតសលើកទតីមបំាពតីររែេ់យុទ្សាសេេ្ហមែតិែត្ិការសេេ្ឋកិច្ច 
អាយតីោែវាែឌតី សៅមបាោែ  សមគង្គ បេលសធវើស�ើងសៅទតីមករុងហាណូយកាលពតីបខតុោ ឆានា ំ២០១៦ ថ្នា ក់េឹកោំយុទ្សាសេ ្
េហមែតិែត្ិការសនះ បានែញ្្ជ ក់ជាថ្មតីម្ងសទៀតនូវការសែ្ជាញា ចិត្រែេ់ពួកសគ កនាុងការេសមមចឲ្យបាននូវកំសណើ ន           
សេេ្ឋកិច្ច តាមរយៈជតីវ តីេុតី (GVCs) ការសលើកេទួយសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្េឹកជញ្ជូ នឆលងមពំបេន ការែន្ូរែនថាយេល់ការសធវើ           
ពាណិជ្ជកម្មឆលងមពំបេននិងការវនិិសោគ ការែសងកើតតំែន់អេិវឌ្ឍន៍ឧេសាហកម្មសៅតាមមចករសែៀងសេេ្ឋកិច្ច និងការែសងកើនតួោទតី 
រែេ់វេ័ិយពាណិជ្ជកម្មសៅកនាុងយុទ្សាសេេ្ហមែតិែត្ិការសេេ្ឋកិច្ចអាយតីោែវាែឌតី សៅមបាោែ  សមគង្គ។36

សៅឆានា ំ២០១៥ មែសទេចិន និងមែសទេទំាងមបំាសៅតាមេងទសនលសមគង្គ បានដ្ក់ឲ្យេំសណើ រការនូវកិច្ចេហមែតិែត្ិការ 
ឡានចាងសមគង្គ (LMC) បេលជាយន្ការេហមែតិែត្ិការសេេ្ឋកិច្ចអនុតំែន់មួយ បេលនឹង្សារភា្ជ ែ់ការសធវើពាណិជ្ជកម្ម    
និងការវនិិសោគសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គជាមួយនឹងគំនិត្្ួចស្្ើម បខសេមកវាត់និង្លូវថនាល់រែេ់មែសទេចិន (Belt and Road 
Initiative) និងជាមួយនឹងធោោរវនិិសោគសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្អាេុតី (AIIB)។ សៅកនាុងកិច្ចមែជំុសលើកទតីមួយរែេ់ពួកសគោបខ
មតីោ ឆានា ំ២០១៦ មែមុខេឹកោំកិច្ចេហមែតិែត្ិការឡានចាងសមគង្គ បានសែ្ជាញា ចិត្ថ្នឹងជំរញុសៅមុខឲ្យមានការវនិិសោគ            
សលើសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្េមមាែ់ការេឹកជញ្ជូ នតាម្លូវទឹក ្លូវសោក និង្លូវអាកាេ ការ្លិត និងការែញ្ជូ នថ្មពល 
ទូរគមោគមន៍ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចនិងឧេសាហកម្មសៅតាមមពំបេន កិច្ចមពមសមពៀងភាពជានេគូសេេ្ឋកិច្ចថ្នា ក់តំែន់ទូលំទូោយ 
(អេឹែ/RCEP) និងការេមមែេមមរួលសលើវនិិសោគទុនពាណិជ្ជកម្ម។37 

កិច្ចមពមសមពៀងពាណិជ្ជកម្មសេរ តី (FTAs) ជំោន់ថ្មតី (ក៏សៅបានបេរថ្ «កិច្ចមពមសមពៀងននភាពជានេគូសេេ្ឋកិច្ច») មានវធិាន
ការស្សេងៗបេលនឹងជួយេមមែេមមរួលេល់ការសធវើវនិិសោគ រមួែញ្ចូ លទំាងការ ល្ េ់ែ្ូរចបាែ់សៅកនាុងសេរុក។ មែសទេសៅ 
តាមេងទសនលសមគង្គទំាងអេ់ គឺជាេមាជិករែេ់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិេពសោក (WTO) សហើយនិងកិច្ចមពមសមពៀងភាពជា 
នេគូសេេ្ឋកិច្ចថ្នា ក់តំែន់ទូលំទូោយ (អេឹែ/RCEP) បេលេឹកោំសដ្យមែសទេចិន។ អាស៊ាន បានសធវើការចរចា                    
សលើកិច្ចមពមសមពៀងពាណិជ្ជកម្មសេរ តីរចួជាសសេចមកសហើយ ជាមួយនឹងចិន ជែែុន កូសរ ែខាងត្ូង ឥណា្ឌ  អូសស្ាលតី 
និងនូបវលសហសេ�ង់។ ការចរចាសលើការដ្ក់ឲ្យេំសណើ រការនូវ កិច្ចមពមសមពៀងពាណិជ្ជកម្មសេរ តី រវាងអាស៊ាន និង 
េហគមន៍អឺរ ែែុ (EU) មតរូវបាន អ្ា កសៅកនាុងឆានា ំ២០០៩ សេើម្តីអនុញ្ញា តឲ្យ េហគមន៍អឺរ ែែុអាចែសងកើតនូវកិច្ចមពមសមពៀងពាណិ
ជ្ជកម្មសេរ តីសទវភាគតីរវាងមែសទេបេលជាេមាជិកអាស៊ានជាមុនេិន។ ែច្ចុែ្ននាសនះ េហគមន៍អឺរ ែែុមានកិច្ចមពមសមពៀងពា
ណិជ្ជកម្មសេរ តីជាមួយនឹងមែសទេសវៀតណាមសហើយ សហើយកំពុងបតចរចាជាមួយនឹងមែសទេមតីោែ ន់មាែ  ឲ្យមានកិច្ចមពម 
សមពៀងសលើការការពារវនិិសោគិន។38 

ថ្មតីៗសនះ មែសទេសវៀតណាមបានចុះហតថាសលខាសលើកិច្ចមពមសមពៀងភាពជានេគូអន្រទវតីែបាែ េុតីហវតីច (TPP) សហើយមែសទេនថ 
កំពុងបតបេវងរកឱកាេចូលរមួបេរ។ មកេល់សពលសនះ កិច្ចមពមសមពៀងវនិិសោគទុនអន្រជាតិ (IIAs)39 ចំនួន៣៩៨ មតរូវបាន
ចុះហតថាសលខាសដ្យរដ្្ឋ េិបាលសៅកនាុងតំែន់សនះ។ មោន់បតមែសទេចិនមួយ បានចុះហតថាសលខាសលើកិច្ច មពមសមពៀង 
វនិិសោគទុនអន្រជាតិ (IIAs) ចំនួន១៤៩ឯសណាះ ែោទ ែ់មកគឺមែសទេសវៀតណាមបានចុះហតថាសលខាសលើ កិច្ចមពមសមពៀង 
វនិិសោគទុនអន្រជាតិចំនួន៨៣ នថចំនួន៦២ ឡាវចំនួន៤០ កម្ុជាចំនួន៣៩ និងមតីោែ ន់មាែ ចំនួន២៥។40 
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តំបនស់េេ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZs) 
ការពមងតីកទតីតំាងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេពតីចំនួនមែបហល៥០០កបនលងសៅកនាុងឆានា ំ១៩៩៥ រហូតេល់ជាង៤៣០០ 
កបនលងសៅកនាុងឆានា ំ២០១៥សោះ បានែងាហា ញពតីការសកើនស�ើងោែងមុតមំានូវចំណាែ់អារម្មណ៍ ចំសពាះទមមង់ពិសសាធន៍   
សោលនសោបាយបែែសនះ សទាះែតីជាកំណត់មតាពតីភាពសជាគជ័យសៅមិនទាន់ ចបាេ់ោេ់សៅស�ើយក្តី...មែេិន 
សែើសរៀែចំបានមតឹមមតរូវសោះ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេអាចកាល យជាោន េមមាែ់ែសងកើនការសធវើពាណិជ្ជកម្ម  
ការវនិិសោគ ទ្ ល់ពតីែរសទេ និងការែសងកើត និងបកទមមង់សោលនសោបាយ សេេ្ឋកិច្ចឲ្យបានលអា មែសេើរជាង 
មុន។ សៅសពលបេលមែសទេបានអេិវឌ្ឍសហើយសោះ កបនលងបេលមានតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ អាចមតរូវបាន         

ល្ េ់ែ្ូរពតីទតីតំាងសធវើ្លិតកម្មសៅជាេមមាែ់ការែសងកើតថ្មតីនិងសេវាទំសនើែៗ។

ហសាងជតីន នវយ៍ (Shang-Jin Wei) ោយកប្នាកសេេ្ឋកិច្ចននធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី41 

តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ គឺជាតំែន់មួយបេលបានកំណត់ និងែសងកើតស�ើងសេើម្តីែសងកើនេមតថាភាពមែកួតមែបជងសលើវេ័ិយ 
ឧេសាហកម្ម ទាក់ទាញវនិិសោគ ទ្ ល់ពតីែរសទេ ែសងកើតនិងជមមរុញការោំសចញចំរះុ ែសងកើតការងារ និងសាកល្ងអនុវត្ 
សោលនសោបាយនិងវធិតីសាសេថ្្មតីៗ។ តំែន់សនះមតរូវបានែសងកើតស�ើងសដ្យមាននូវែុពវេិទ្ិស្សេងៗេមមាែ់វនិិសោគិនបេល 
រមួែញ្ចូ លទំាងការសលើកបលងពន្សលើការោំចូលវតថាុធាតុសេើម និងការសលើកបលងពន្សលើចំណូលសាជតីវកម្ម ការសលើក 
ទឹកចិត្ ប្នាកពន្អាករមានធាតុចូលស្សេងៗ េូចជាអោរសរាងចមក និងមានឃាល ំងេមមាែ់្លិតកម្ម មានែរកិា្ខ រេមមាែ់    
មែតិែត្ិការ  និងមានសេវាេំខាន់ៗេូចជា មសធយាបាយេឹកជញ្ជូ ន ទឹកនិងសេលើង ជាតំែន់យុទ្សាសេប្េលងាយសេរួល 
នឹងសៅេល់កំពង់ប្េមុទទ និងជាចំណុចកណ្ាលននការេឹកជញ្ជូ ន និងឆលងកាត់ ឬក៏មានភាពទន់សខសាយចំសពាះការ 
ការពារែរសិាថា ននិងពលករជាតិ។ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ គឺជាតំែន់បេលមានកំពង់ប្សេរ តី តំែន់ពាណិជ្ជកម្មសេរ តី  
តំែន់បកនចនាការោំសចញ តំែន់ឧេសាហកម្មសេរ តី និងជាតំែន់េហមោេ។ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ មតរូវបានចាត់ទុកថ្       
ជាកបនលងចាែ់ស្្ើមសធវើពាណិជ្ជកម្មេ៏លអាមួយ េមមាែ់វនិិសោគិនែរសទេ ពតីសមពាះជាកបនលងបេលងាយសេរួល កនាុងការ 
អនុវត្គសមមាង សដ្យសារបតវនិិសោគិន/អនាកជំនួញ ពំុចំាបាច់ចូលរមួកនាុងការ�ូេឆាយេមាអា តទតីតំាង និងសាងេង់ 
សហដ្្ឋ រចោេម្័ន្សោះសទ សហើយមិនចំាបាច់មានកាតពវកិច្ចអវតីទំាងអេ់ សៅសពលបេលោំចូលវតថាុធាតុសេើម និងោំសចញនូវ 
្លិត្លេសមមច។ អនាកទទួលខុេមតរូវឃាល ំងគយសៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ អាច្្ល់នូវសេវាេឹកជញ្ជូ ន និង                    
សេើរតួោទតីជាអនាកបចកចាយទំនិញបេលបានកក់ទុកមុន សទាះែតីជាមានសេវាែបនថាមពាក់ព័ន្នឹងការមែកាេមបាែ់គយពតី 
ទំនិញោំចូល ការវាយតនមល ការធាោរាែែ់រង ការបកនចនាស�ើងវញិ ឬការសវចខ្ចែ់ បេលទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញា តពតីការោិ
ល័យគយបេលមតរូវទទួលែនទុកក្តី។ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេភាគសមចើនមាន «សេវាមចកសចញចូលបតមួយ» បេលជួយ 
ពមងរួញនតីតិវធិតីវនិិសោគ និងេមមរួលេល់លំហូរពាណិជ្ជកម្ម។

សៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេភាពជាមា្ច េ់កម្មេិទ្ិមករុមហុ៊នអាចជារែេ់រេ្ឋឬក៏ឯកជនេុទ្សាធ ឬភាពជាមា្ច េ់កម្មេិទ្ិ
អាចជាការបចកភាគហុ៊នោនា រវាងរេ្ឋនិងនេគូបេលមកពតីវេ័ិយឯកជន។ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេមតរូវបានសធវើេមាហរណកម្ម
ចូលសៅកនាុងប្នការអេិវឌ្ឍន៍សេេ្ឋកិច្ចជាតិរែេ់មែសទេសៅតាមេងទសនលសមគង្គ សេើម្តីេសមមចឲ្យបាននូវកំសណើ នសេេ្ឋ 
កិច្ចខ្េ់និងឆាែ់រហ័េ។ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ មតរូវបានសមើលស�ើញថ្ជាឧែករណ៍េំខាន់មួយ កនាុងការទាក់ទាញ 
វនិិសោគ ទ្ ល់ពតីែរសទេ និងជាឱកាេេមមាែ់ពមងតីកការវនិិសោគឆលងមែសទេ។ ចំសពាះវនិិសោគិនឯកជន តំែន់សេេ្ឋ     
កិច្ចពិសេេគឺជាឱកាេមួយេមមាែ់ឈានចូលសៅកនាុងទតី្សារថ្នា ក់តំែន់និងេកល សដ្យទទួលបាននូវមែសោជន៍ពតីេតីធលតី 
សេវាកម្មស្សេងៗ និងតនមលពលកម្មសថ្កបេលបាន្្ល់ឲ្យសដ្យមែសទេជាមា្ច េ់្ទះ។ មានតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ                
ជាង៥០០កបនលងសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គទំាងមូល សហើយវាេថាិតសៅកនាុងេំណាក់កាលអនុវត្ស្សេងៗោនា សៅតាម មែសទេ 
នតីមួយៗ។42 សៅមែសទេមតីោែ ន់មាែ  គសមមាងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេធំៗជាងសគទំាងែតីមាន សៅេ្ូយ (Kyauk Phyu)             
ធតីឡាវាែ (Thilawa) និងដ្នវយ៍ (Dawei) សហើយតំែន់ទំាងសោះេថាិតសៅកនាុងេំណាក់កាលកំពុងអេិវឌ្ឍន៍ រ តីឯសៅ កម្ុជា          
មានតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេចំនួន១៤កបនលង និងសៅសវៀតណាមមានមែមាណជាង៤០០កបនលង ចំបណកឯឡាវ មាន 
១០កបនលង សហើយសៅយុនណានមានមួយកបនលងបេលកំពុងបតមានមែតិែត្ិការ។
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រដ្្ឋ េិបាលនិងអនាកោំមទតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេបានសលើកស�ើងថ្ តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេែសងកើតឲ្យមានការងារសធវើ ែសងកើន 
ឱកាេការងារ សធវើសអាយមានការអេិវឌ្ឍតាមបែែវមិជ្ឈការ ោំយកនូវទំសនើែកម្មសៅែណ្ាលសខត្សៅជនែទ និងតភា្ជ ែ់  
គមាល តរវាងទតីមករុងនិងតំែន់ជនែទ។ ែែុបន្ សែើសោងតាមេហជតីពកម្មករ និងអង្គការេិទ្ិការងារវញិ ការែសងកើតការងារ  
បតមួយមុខគឺមិនមគែ់មោន់សោះសទ។ សពាលគឺមតរូវបតធាោថ្មានការសោរព និងការការពារេិទ្ិកម្មករ សហើយកម្មករមាន  
ការងារេមរម្យ និងទទួលបានមបាក់�នាួលបេលអាចសអាយរេ់សៅបាន។ សៅកនាុងកិច្ចេមាភា េមួយជាមួយនឹងហវ័រ  
ស�ើេោបខកកកដ្ ឆានា ំ២០១៦កនលងសៅសនះ ថ្នា ក់េឹកោំេហជតីពមានា ក់ (បេលបានេំុមិនែសញ្ច ញសឈា្ម ះសេើម្តីេុវតថាិភាព)   
សៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេសខត្មពះេតីហនុ (SSEZ) ននមែសទេកម្ុជា បាននិោយអំពតីលក្ខខណ្ឌ ការងារមិនលអា និង 
ការែំេិតែំេ័យែំបាក់សា្ម រតតី និងការដ្ក់ទណ្ឌ កម្មសលើកម្មករមែេិនសែើពួកសគពយាោមចូលជាេមាជិកេហជតីពណាមួយ 
ការែង្ខំឲ្យសធវើការបថមសមាែ ង និងគំរាមែសណ្ញសចញពតីការងារ ឬមិនែន្កិច្ចេនយាការងារ សហើយនិងការទទួល 
បានមបាក់�នាួលទាែ។ ការែសងកើតេហជតីពមតរូវបានហាមឃាត់ោែ ងតឹងរុងឹ ជាពិសេេមែេិនសែើកម្មករ ចង់ែសងកើតនូវ 
េហជតីពមូលដ្្ឋ ន បេលមានភា្ជ ែ់ទំោក់ទំនងជាមួយនឹងេហជតីពឯករាជ្យណាមួយ។ ការមែមពឹត្បែែជិះជាន់មក              
សលើកម្មករ គឺបេង្សចញសៅកនាុងរែូភាពេូចជា ការ ល្ េ់ែ្ូរប្នាកការងារសៅកនាុងបខសេេងាវ ក់្លិតកម្ម ការកាត់មបាក់បខ                
ការហាមមិនឲ្យបថមសមាែ ង សែើសទាះជាសៅសពលបេលកម្មករមតរូវការក៏សដ្យ ការរសំោេែំពានជាពាក្យេំេតី សៅសលើ           
កម្មករ និងការមិនែន្កិច្ចេនយាការងារជាសេើម។ មបាក់បខសោលសៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេសខត្មពះេតីហនុ ជាទូសៅ 
មានចំនួនទាែ។ មានសរាងចមកមួយចំនួន បានែង់មបាក់�នាួលសៅតាមអវតីបេលបានកំណត់សៅកនាុងចបាែ់ការងារ                       
សហើយមានសរាងចមកមួយចំនួនសទៀតមិនបានសោរពតាមចបាែ់សោះសទ។

កាលពតីបខកកកដ្ ឆានា ំ២០១៦េបេលសនះ ហវ័រស�ើេក៏បានេមាភា េជាមួយនឹងថ្នា ក់េឹកោំេហជតីពឯករាជ្យមានា ក់និងែុរេជា
កម្មករមានា ក់សៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេស្សេងមួយសទៀតសៅកម្ុជា គឺតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេេនាំសពញ (PPSEZ) សហើយអនាក
ទំាងពតីរបានសេនាើេំុមិនែសញ្ច ញអត្េញ្ញា ណសោះសទ។ ពួកសគបានរាយការណ៍ថ្ការែសងកើតេហជតីពគឺមតរូវបានរតិត្ិតសៅ
កនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេេនាំសពញ ជាពិសេេជាមួយនឹងេហជតីពបេលចូលរមួសធវើកូេកម្មទាមទារេំស�ើងមបាក់បខសោល 
កាលពតីឆានា ំ២០១៤។ មែេិនសែើមករុមហុ៊នេឹងថ្កម្មករកំពុងបតពយាោមែសងកើតេហជតីពមួយសៅកនាុងមករុមហុ៊ន រែេ់ពួកសគ 

A rubber plantation in Savannakhet, Lao PDR, by a Vietnamese company.
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កម្មករទំាងសោះនឹងមតរូវទទួលទណ្ឌ កម្ម សហើយកនាុងករណតី បេលអាមកក់ែំ្ុតសោះគឺមតរូវែញ្ឈែ់ពតីការងារ។ សៅសពលបេល 
កម្មករមតរូវបានែញ្ឈែ់ពតីការងាររែេ់មករុមហុ៊នមួយសហើយ ពួកសគមិនអាចរកការងារស្សេងសទៀតបានសទសៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋ 
កិច្ចពិសេេេបេលសោះ ពតីសមពាះសឈា្ម ះរែេ់ពួកសគមតរូវបានកត់មតា ទុកសហើយបចកចាយសៅេល់មករុមហុ៊នស្សេងៗសទៀតបេល 
េថាិតសៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេេបេលសោះ។

សដ្យសារែញ្ហា ហិរញញាវតថាុ ចាែ់តំាងពតីឆានា ំ២០១២មានេំសណើ រការវវិឌ្ឍន៍សៅមុខតិចតួចណាេ់ ចំសពាះកិច្ចមែតិែត្ិការ           
សៅកនាុងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ (DSEZ)។ ែែុបន្របាយការណ៍ មកពតីសាថា ែ័នពាក់ព័ន្មួយចំនួនស្សេងៗោនា  រមួ 
ែញ្ចូ លទំាងេហជតីពសេ្តីតាវោុែ ន (TWU) េមាគមអេិវឌ្ឍន៍ដ្នវយ៍ (DDA) ែណ្ាញជនជាតិសេើមភាគតិច និង 
ទសនលសតណាេសារ តីម (TRIP NET) េមាគមសសាវមជាវសលើការអេិវឌ្ឍដ្នវយ៍ (DRA) និងអង្គការេង្គមេុតីវលិេនទ                
សទៀត បេលសធវើការោែងសកៀកកិតសៅសលើែញ្ហា សនះ បានែងាហា ញថ្េំសណើ រការអេិវឌ្ឍន៍គសមមាងតំែន់សេេ្ឋកិច្ច ពិសេេ 
ដ្នវយ៍ (DSEZ) បាន្្ល់្លែែះពាល់អវជិ្ជមាន មកសលើេហគមន៍ជាសមចើនរចួមកសហើយ។ េហគមន៍បេលរង្ល                            
ែែះពាល់ បានបាត់ែង់ជតីវភាពរេ់សៅរែេ់ពួកសគ សដ្យសារបតការរែឹអូេេតីធលតី ការែំ ល្ ញេតីបសេចមាក រនិងការរតិត្ិត         
មិនឲ្យសនសាទសៅតាមតំែន់សឆនារេមុទទ។ អនាកេូមិខលះ ទទួលបាននូវេំណងចំសពាះការបាត់ែង់រែេ់ពួកសគ ែែុបន្អនាក                 
ខលះសទៀតពំុទាន់ទទួលបានអវតីទំាងអេ់។ ្លែែះពាល់េំខាន់ៗ រមួមានអេន្ិេុខសេ្ៀង ឳពុកម្ាយោ្ម នលទ្ភាព 
ែញ្ជូ នកូនសៅសរៀន និងការរសំោេែំពាន្លូវសេទសលើសេ្តីពតីេំណាក់អនាកចំណូលថ្មតីសៅកនាុងេហគមន៍មូលដ្្ឋ ន ែណ្ាល    
មកពតីការអេិវឌ្ឍន៍តំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ (DSEZ)។

សៅកនាុងឆានា ំ២០១៤ មានរបាយការណ៍ពតីរបេលមានចំណងសជើងថ្ ជតីវតិរែេ់សយើងមិនបមនេមមាែ់លក់សទ េរសេរសដ្យ 
េហជតីពសេ្តីតាវោុែ ន (TWU) និង េសមលងពតីមូលដ្្ឋ ន៖ ក្តីកងវល់ចំសពាះតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ និងគសមមាង 
ពាក់ព័ន្ោោ េរសេរសដ្យមករុមេង្គមេុតីវលិ និងមករុមចលោេង្គមមួយមករុម មតរូវបានសបាះពុម្្សាយ សេើម្តីសលើក            
ស�ើងពតីការក្តីបារមភាចំសពាះការអេិវឌ្ឍតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ (DSEZ)។ របាយការណ៍ទំាងពតីរសនះ បានែងាហា ញនូវព័ត៌ 
មានអំពតីទំហំននគសមមាង អនាកែសងកើតតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ ក្តីរពឹំងទុកសៅសលើកមាល ំងពលកម្មបេលមតរូវជួល និងចំនួនឧេសា
ហកម្មេមមាែ់វនិិសោគ មពមទំាង្លែែះពាល់អវជិ្ជមានសដ្យ ទ្ ល់ពតីគសមមាងសនះសៅេល់មែជាជនមូលដ្្ឋ ន ែញ្ហា  
េំណង និងសេរ តីភាពរែេ់គសមមាង បេលជាេំសណើ រការននការមពមសមពៀងោនា ជាមុន និងជាព័ត៌មាន (FPIC)។ របាយកា   
រណ៍ទំាងសនះក៏បានែងាហា ញនូវេំសណើ មួយចំនួនរែេ់េហគមន៍មូលដ្្ឋ ន និងមករុមេង្គមេុតីវលិសៅរដ្្ឋ េិបាលេូមានិងនថ 
និងសៅអនាកែសងកើតគសមមាង។ េំសណើ ទំាងសនះស្្តជាចម្ងសៅសលើ ការទាមទារសអាយ អ្ា កគសមមាងសនះជាែោទ ន់ មែគល់េតី
បេលបានរែឹអូេសៅមា្ច េ់សេើមវញិ ែញ្ឈែ់ការរតឹត្ិតមែជាជនមូលដ្្ឋ នមិនឲ្យសៅអាសេ័យ្លសៅតាមតំែន់សឆនារ សែើកឲ្យ
សាធារណជនសមែើមបាេ់សដ្យសេរ តីសលើ្លូវថនាល់ទំាងឡាយបេលបានសាងេង់េមមាែ់គសមមាង និងស្ទរេំណង់អោរសៅ
កនាុងតំែន់មែតិែត្ិការននគសមមាងសៅឲ្យេហគមន៍មូលដ្្ឋ នសមែើមបាេ់េមមាែ់ជាមែសោជន៍សាធារណៈ។

មានរបាយការណ៍សសាវមជាវពតីរស្សេងសទៀតបេលមានចំណងសជើងថ្សយើងធាល ែ់បតេ័យខាល ចមោែ់កំាសេលើង ឥ�ូវសនះសយើង 
េ័យខាល ចនឹងមាែ េុតីន�ូេឆាយេតី (អាែុ៊ល)៖ អាជតីវកម្មរកុរកបរ ែធ្ូយងថ្មេ៏កខវក់រែេ់ែកសេពួកនេសជើងមករុមសោធា និងមករុម 
ហុ៊ននថ សៅបានឆួង (Ban Chaung) សេរុកដ្នវយ៍ មែសទេមតីោែ ន់មាែ  បេលបានសចញ្សាយសៅបខតុោ ឆានា ំ២០១៥             
និង ការសសាវមជាវមួយសទៀតេ្តីពតី ការវនិិសោគឆលងមែសទេនិងទំនួលខុេមតរូវសលើយុត្ិធម៌េង្គមនិងែរសិាថា ន៖ សមសរៀនពតីសោ
លនសោបាយអេិវឌ្ឍឧេសាហកម្ម និងការអនុវត្ពតីមែសទេជែែុននិងនថ បេលបានសចញ្សាយោសេើមឆានា ំ២០១៦។ របាយ 
ការណ៍ទតីមួយ បានែងាហា ញពតីរសែៀែបេលគសមមាងតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ (DSEZ) មតរូវបានជំរញុឲ្យមានសទាះែតីជា       
មានការមែឆំាងដ្ច់ខាត ពតីេហគមន៍មូលដ្្ឋ នោែ ងណាក៏សដ្យ។ របាយការណ៍សោះ បានចងមកងពតី្លែែះពាល់         
ោែ ងធ្ងន់ធ្ងរបេលបានសកើតស�ើងរចួមកសហើយសៅសលើេុខភាព ជតីវភាព េន្ិេុខ និងរសែៀែរេ់សៅរែេ់មែជាជន 
មពមទំាងការែំពុលែំ ល្ ញទសនល និងែឹងែួសៅមូលដ្្ឋ ន។ របាយការណ៍សនះ ក៏បានអំពាវោវឲ្យ អ្ា កមែតិែត្ិការរកុរកបរ ែ    
សៅ កនាុងតំែន់រែេ់េហគមន៍្ងបេរ។ របាយការណ៍ទតីពតីរ បានពិនិត្យសលើែរាជ័យននគសមមាងឧេសាហកម្មខានា តធំចំនួនែតី  
បេល បានកសាងស�ើងសៅកនាុងមែសទេជែែុន និងនថកាលពតីសមចើនទេវតសេរក៍នលងសៅសនះ បេលជាលទ្្លវាបានែំ ល្ ញ 
ជតីវតិរែេ់េហគមន៍មូលដ្្ឋ ន និងែរសិាថា នរែេ់ពួកសគ។43 

ការអេិវឌ្ឍតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ (DSEZ) មតរូវបានរពឹំងទុកថ្នឹងោំមកនូវការ ល្ េ់ែ្ូរ និងទំសនើែកម្មេល់តំែន់ 
តានតីថ្រ តីយតី (Tanitharyi) ទំាងមូល។ សទាះែតីជាោែ ងសនះក្តី សាវ បង្ហវងគតី (Saw Frankie) ោយកមែតិែតិ្ននែណ្ាញ                 
ជនជាតិសេើមភាគតិចនិងទសនលសតណាេសារ តីម (Trip Net) បេលជាអង្គការមួយសធវើការងារោំមទេល់ការតេូ៊ និងការ                  
ការពារអត្េញ្ញា ណរែេ់េហគមន៍កាបរ ែន (Karen) សៅេូមិកាមែូតសវយ៍ (Kamoethway) បេលជាេូមិមួយមានទតីតំាងេថាិត   



ទិដ្ឋភាពទទូៅនៃវិៃិទោគខ្នា តធំទៅកនានុងតំបៃទ់ទៃលេទេគង្គ
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សៅមែបហលជា១០គតី�ូបមែមត ពតីតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្សវយ៍ (DSEZ) បានែងាហា ញពតីក្តីបារមភារែេ់ោត់ចំសពាះ គសមមាងបេល 
នឹងោំមកនូវ្លែែះពាល់អវជិ្ជមាន ជាជាងោំមកនូវ្លមែសោជន៍េល់មែជាជនសៅមូលដ្្ឋ ន។

«ការអេិវឌ្ឍតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេដ្នវយ៍ (DSEZ) នឹងែងកភាពងាយសេរួលេល់អនាកមកពតីខាងសមៅតំែន់នូវលទ្
ភាពទទួលបានធនធានស្សេងៗបេលមានសសាែ់ពតីកនាុងតំែន់ដ្នវយ៍ទំាងមូល។ សនះរាែ់ែញ្ចូ លទំាងមករុមហុ៊នកេិ
ពាណិជ្ជកម្មបេលនឹងអាចែ្ូរការសធវើកេិកម្មតាមបែែមែនពណតី រែេ់េហគមន៍មូលដ្្ឋ នបេលបានអនុវត្ជាយូរ
ោរណាេ់មកសហើយ ឲ្យសៅជាការដំ្េុះេំណំាអាជតីវកម្ម េូចជាសពាត េំ�ូងមតី និងសៅេូ៊ជាសេើម បេលេហគម
ន៍នឹងបាត់ែង់ទំាងសេរុងនូវជតីវភាពរេ់សៅនិងអត្េញ្ញា ណរែេ់ពួកសគោសពលអោគត។»

្លស្រសោជនរ៍បេវ់ិនិសោគិនមនុេិទ្ិស្រជាជននិងធម្មជាតិ
ការវនិិសោគខានា តធំកនាុងសេរុក និងមកពតីែរសទេសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ មតរូវបានសមែើមបាេ់ជាសហតុ្លេំខាន់មួយពតី 
េំណាក់រដ្្ឋ េិបាលមា្ច េ់្ទះ សាថា ែ័នសោលនសោបាយអន្រជាតិ សាថា ែ័នរែិូយែ័ណណអន្រជាតិ (IFIs) និងអនាក្្ល់ហិរញញា 
ែ្ទានេនទសទៀត (financiers) កនាុងការេសមមចបាននូវកំសណើ តសេេ្ឋកិច្ចែសងកើនេមតថាភាពមែកួតមែបជងខាងប្នាកសេេ្ឋ    
កិច្ច សធវើទំសនើែកម្មសលើវេ័ិយកេិកម្ម សមែើមបាេ់េតីធលតីនិងធនធានបេល «មិនបានសមែើមបាេ់» ឬ «ទុកសចាល» ឲ្យមាន្ល 
ចំសណញជាងសនះនិងែសងកើត/ែសងកើនការងារ។ ែែុបន្ការវនិិសោគទំាងសនះ ក៏ពាក់ព័ន្ការសកងមែវញ័្ច ធនធានធម្មជាតិ 
(ជាពិសេេធនធានេតី និងទឹក) និងកមាល ំងពលកម្ម្ងបេរ។ ជាទូសៅ ការថយចុះននការវនិិសោគសាធារណៈ និងការ 
ការពារេង្គមនិងែរសិាថា ន សេែជាមួយនឹងការសកើនស�ើងនូវឯកជនភាវែូនតីយកម្ម មពមទំាងកម្មវធិតី ភាពជានេគូរវាង 
សាធារណៈ និងឯកជន (PPPs) សៅទូទំាងតំែន់ ចងអាុលែងាហា ញថ្តួោទតីសាធារណៈរែេ់រេ្ឋ កាន់បតមានការតិច         
សៅៗ។ សេើម្តីេសមមចបាននូវកំសណើ នសេេ្ឋកិច្ច រដ្្ឋ េិបាលបានេកថយពតីតួោទតីរែេ់ពួកសគ កនាុងការធាោឲ្យមានេុខុមាល      
ភាព និងេិទ្ិមូលដ្្ឋ នេល់មែជាពលរេ្ឋរែេ់ពួកសគ សេែសពលបេល្លមែសោែជន៍សាធារណៈ មតរូវបានែក                               
សសាយសៅជាការចូលរមួពតីវេ័ិយឯកជន និងវនិិសោគខានា តធំ។ ខណៈបេលធនធានមានការសកើនស�ើងសៅកនាុងរាជធានតី  
និងកនាុងទតីមករុងធំៗមួយចំនួន តំែន់ជនែទសៅបតេថាិតកនាុងភាពមកតីមក ជាមួយលទ្ភាពទទួលសេវាមូលដ្្ឋ ននូវមានកមមិត 
ទាែសៅស�ើយ។

មគែ់មែសទេទំាងអេ់សៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ មានោយកដ្្ឋ នពិសេេរែេ់រដ្្ឋ េិបាល បេលដ្ក់ថ្មពលកនាុងការ       
ែញ្ចុ ះែញ្ចូ ល និងចរចាសលើកិច្ចេនយាជាមួយវនិិសោគិនទំាងឯកជន និងរេ្ឋខានា តធំមា្ច េ់ជំនួយនិងមា្ច េ់ឥណទានជាសេើម។ 
ែែុបន្មានការទទួលសា្គ ល់ និងេឹងជា្លូវការតិចតួចណាេ់ពតីេំណាក់កេិករ អនាកសនសាទតាមបែែែុរាណ មែជា 
ជនបេលជនជាតិសេើមភាគតិច េហមោេខានា តតូចកនាុងសេរុក និងកម្មករ អំពតីវនិិសោគ ការ ល្ េ់ែ្ូរនូវជតីវតិ ជតីវភាព       
រេ់សៅ មបាក់ចំណូល និងែរសិាថា នរែេ់ពួកសគ បេលែណ្ាលមកពតីលំហូរចូលននវនិិសោគទុនខានា តធំ បេលកំពុងបតហូរចាក់ 
ចូលសៅកនាុងតំែន់សនះ។ មែជាជនមូលដ្្ឋ ន បានដ្ក់ទុនវនិិសោគគួរឲ្យកត់េមា្គ ល់ និងោែងមានតនមល សៅកនាុង                        
បសេ ការសនសាទការសាកវែ្កម្ម មែមែព័ន្សអកូ�ូហសុេតី និងេហគមន៍រែេ់ពួកសគ។ ពួកសគការពារនមពស�ើ ទសនល             
ែឹងែួ េតីវាលទំោែ េតីេមូហភាព និងេតីជតីវៈចមមរុះ។ សេ្ៀងអាហារភាគសមចើនសៅកនាុងតំែន់ និងកនាុងឧេសាហ                      
កម្មទំនិញ គឺពួកសគជាអនាក្លិត សហើយពួកសគគឺជាមូលដ្្ឋ នមគឹះននសេេ្ឋកិច្ចកនាុងសេរុក។ ែែុបន្ការវនិិសោគរែេ់ពួកសគ         
និងេិទ្ិរែេ់ពួកសគកនាុងោមជាវនិិសោគិន គឺពំុទទួលបាននូវការការពារ េូចមែសោជន៍រែេ់ពួកវនិិសោគិនខានា តធំ 
ស�ើយ។ សោលនសោបាយនិងចបាែ់បេលេមមរួលេល់ការវនិិសោគ បានសធវើឲ្យធាល ក់ចុះនូវេង់្ដ្រ (ែទដ្្ឋ ន) និង 
កមមិតននការការពារការងារ មពមទំាងែរាជ័យកនាុងការសធវើឲ្យលក្ខខណ្ឌ ការងារ មបាក់�នាួល និង្លមែសោជន៍រែេ់កម្មករ 
មានភាពលអាមែសេើរស�ើង។

ការទទួលបានេតីធលតី គឺជាលក្ខខណ្ឌ ចំាបាច់ខានមិនបាន បេលមតរូវបតទទួលបានេមមាែ់គសមមាងសលើវេ័ិយកេិកម្ម 
ឧេសាហកម្ម ថ្មពលេឹកជញ្ជូ ន សទេចរណ៍ និងការអេិវឌ្ឍេតីធលតី/អចលនមទព្យ ទំាងសៅកនាុងទតីមករុងនិងសៅតំែន់ជនែទ។ 
គសមមាងវារ តីអគ្គតីេនតីសៅតាមេងទសនលសមគង្គ និងទសនលស្សេងៗសទៀតសៅកនាុងអាងេ្ុកទឹកធម្មជាតិ (េូចជាទនលសាលវ តីន 
(Salween) ទសនលណាមសធឿន (Nam Theun) ទសនលមុន (Mun) ទសនលសេកុង និងទសនលសេសាន) បានសធវើឲ្យ                                                            
កមមិតកម្េ់ទឹក និងលំហូរទឹកមានការបមែមែរួល សហើយជាលទ្្លវាបានសៅជន់លិចនមព បសេ និងសឆនារទសនល។ េតីធលតី 
មតរូវបានរែឹអូេយកពតីកេិករ អនាកសនសាទ និងជនជាតិសេើមភាគតិច សហើយេូម្តីបតេហគមន៍មូលដ្្ឋ នក្តី គឺបតងបតរង     
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ការែង្ខិតែង្ខំឲ្យចាកសចញពតីទតីកបនលងរែេ់ពួកសគ សេើម្តីសែើក្លូវឲ្យមានការសាងេង់ទំនែ់ មែឡាយ សាថា នតីយថ្មពល។ល។ 
ការជួលេតីរយៈសពលបវងឲ្យសៅវនិិសោគិន សទាះែតីជាេមមាែ់សធវើចមាក រេំណំា កបនលងសទេចរណ៍ អចលនមទព្យ ឬតំែន់ 
សេេ្ឋកិច្ចពិសេេក្តី វាបានែងកឲ្យមានែញ្ហា ោ្ម នេតីធលតី ោ្ម នការងារសធវើ និងអេន្ិេុខសេ្ៀង។ ធនធានេតីកេិកម្ម និងធន    
ធានទឹកមតរូវបានែំពុលោែងសមោះថ្នា ក់ែំ្ុត សដ្យសារបតការសមែើមបាេ់សារធាតុគតីមតីបេលមានសមោះថ្នា ក់ខាល ំងែំ្ុត 
ហួេកមមិត។ សៅកនាុងេង្គមបេលពឹងប្អាកសលើវេ័ិយេិកម្ម េតី ទឹក នមពស�ើ និង «ធនធាន» ស្សេងៗសទៀត បេល 
ពាក់ព័ន្រែេ់ពួកសគ គឺមិនបមនមោន់បតជាធនធានសេេ្ឋកិច្ចែែុសណាណ ះសទ។ ពួកវាគឺជាមែេពបតមួយគត់េមមាែ់ ជតីវភាព 
រេ់សៅ សពាលគឺវាមានគុណតនមលសេើនានឹងមូលដ្្ឋ នមគឹះននជតីវតិ វែ្ធម៌ ចំសណះេឹង និងអនុេសាវរ តីយ៍បេលមតរូវបាន ចងចំា 
រមួោនា ។

មែសទេមតីោែ ន់មាែ  ឡាវ និងកម្ុជាបានកាល យសៅជាអនាក្្គត់្្គង់ធនធានធម្មជាតិ (េតី ស�ើ មោែ់ពូជ រកុ្ខជាតិ សារធាតុបរ ែ 
វារ តីអគ្គតីេនតី ធ្ូយងថ្ម និងឧេ្ម័ន) ទំនិញកេិកម្ម (េំ�ូវមតី សពាត សចក អំសៅ េបណ្កសេៀង បត កាសហវ ែបនល មោែ់សាវ យចនទតី) 
និងសេើមស�ើឧេសាហកម្ម (សៅេូ៊ នមែសាក់ សមែងខ្យល់ អាកាេយា និងស�ើពិសេេ) សៅេល់វនិិសោគិនកនាុងសេរុកនិងអន្រ
ជាតិបេលជាអនាកមានមទព្យេម្ត្ិសមចើន និងមានបខសេធំខនាងមកាេ់។ សដ្យសហតុថ្េម្ត្ិធម្មជាតិរែេ់មែសទេទំាងសនះ    
មតរូវបានសេរូែទាញយកសេើម្តីចិញ្ច ឹមទតី្សារ និងគណសនយ្យធោោររែេ់វនិិសោគិន េូចសនះមែជាជនកនាុងសេរុកជាពិសេេ     
មែជាជនសៅកនាុងតំែន់ជនែទ គឺពិបាកនឹងទទួលបាននូវ្លមែសោជន៍ណាេ់។ ទំនិញចម្ងៗ និងធនធានធម្មជាតិ 
េមមាែ់ោំសចញ និងការលក់េតីបេលលអាមានជតីជាតិែំ្ុតសៅឲ្យមករុមហុ៊នកេិពាណិជ្ជកម្ម គឺកំពុងបតចាក់ឫេចាក់គល់សហើយ      
វាមិនបមនជួយកាត់ែនថាយភាពមកតីមកសោះសទ ខណៈបេលវាសធវើឲ្យការមិនសេ្មើភាពោនា កាន់បតរ តីកធំសៅៗ។ សរាងចមកកាត់សេរ 
សៅកនាុងមែសទេទំាងសនះ គឺសពញសៅសដ្យកម្មករវយ័សក្មងបេលភាគសមចើនគឺជាសេ្តី សហើយបេលភាគសមចើនសទៀតសោះ គឺសធវើ 
ការសមចើនសមាែ ងណាេ់ េូចសនះមគរួសាររែេ់ពួកសគអាចែន្រកសាបាននូវកម្មេិទ្ិេតី្ទះេ៏តូចរែេ់ពួកសគ ពតីសមពាះសនះគឺជា 
មែេពនន េន្ិេុខសេេ្ឋកិច្ចបតមួយមុខគត់េមមាែ់ពួកសគ។ ខណៈបេលកម្មករសរាងចមកមែបហលជាមានលុយសមចើនជាង 
កេិករ ែន្ិចបមន ែែុបន្លក្ខខណ្ឌ ការងារនិងេំណងគឺមិនមគែ់មោន់ខាល ំងណាេ់។ កេិករបេលបាត់ែង់អវតីៗសោះសហើយ 
បាន កាល យខលួនសៅជាកម្មករសៅចមាក រ ទទួលបានមបាក់�នាួលទាែ សហើយបតងបតមិនទទួលមបាក់�នាូលម្ងពតីរែតីបខឯ
សណាះ។

កេិកម្មតាមកិច្ចេនយា មតរូវបានសលើកកម្េ់ោែ ងខាល ំងកាល គមគឹកគសមគងសៅកនាុងមគែ់មែសទេបេលទសនលសមគង្គហូរកាត់ទំាង 
អេ់ សេើម្តីសធវើេមាហរណកម្មកេិករនិងអនាកសនសាទខានា តតូចចូលសៅកនាុងបខសេេងាវ ក់្លិតកម្ម និងបកនចនាសៅថ្នា ក់តំែន់/
េកល។ វាក៏មតរូវបានបាែ ន់សា្ម នទុកជាមុនសដ្យអង្គការអេិវឌ្ឍន៍ និងអាយបអ៊ហវអាយ (IFIs) មួយចំនួនបេរថ្ជាជសមមើេ
បេលអាចេសមមចសៅបាន សេើម្តីសធវើឲ្យវនិិសោគិនអាចទទួលបាននូវេតីបេលមានេណា្ឋ នមទង់មទាយធំទូោយ។ ខណៈ 
បេលកិច្ចេនយាទំាងសនះមែបហលជាអាច្្ល់នូវមបាក់ចំណូលខលះេល់កេិករសៅកនាុងរយៈសពលខលតីក៏ពិតបមន ែែុបន្លក្ខខណ្ឌ  
ននកិច្ចេនយាវញិ គឺមគែ់មគងសដ្យមករុមហុ៊នសាជតីវកម្មកេិពាណិជ្ជកម្ម និងពួក�្មួញកណ្ាល សហើយបតងបតមិនែសមមើ       
ឲ្យ្លមែសោជន៍រែេ់អនាកសធវើកេិកម្មខានា តតូចសោះសទ។ សៅកម្ុជា និងឡាវ កេិករខានា តតូចកំពុងបតមែ�មនឹងវែិត្ិ 
ហិរញញាវតថាុធ្ងន់ធ្ងរ ពតីសមពាះបតែំណុលបេលពាក់ព័ន្នឹងកេិកម្មតាមកិច្ចេនយា។ ែទពិសសាធន៍រែេ់មែសទេនថជាង៣០ឆានា ំ 
កនលងមកសនះ បេលបានទុកសចាលកេិករខានា តតូចឲ្យមានភាពងាយរងសមោះពតីទតី្សារសដ្យោ្ម នការការពារសោះ គឺជាសរឿង 
រាែ វេមមាែ់ជាការមពមានមួយ។ សៅកម្ុជា ឡាវ និងនថ ែំណុលសដ្យសារបតសធវើកេិកម្ម និងការសធវើចំណាកសេរុកសដ្យ  
សារបតោ្ម នជសមមើេគឺមានអមតាខ្េ់ សហើយមានមគរួសារកេិករជាសមចើនបានបាត់ែង់េតីធលតីរែេ់ពួកសគ ពតីសមពាះបតមាន   
ែំណុលសមចើន សហើយពួកសគមិនអាចែង់ទាន់។ ចំសពាះអនាកបេលធាល ែ់រេ់សៅអាសេ័យ្លជាមួយនឹងេតី នមព និងទសនលរែេ់ពួកសគ         
សោះ ឥ�ូវសនះបមែជាមតរូវពយាោមរេ់ សដ្យសធវើការជាគូលតីកម្មករសៅកនាុងឧេសាហកម្មេំណង់ សេវាកម្ម ែេិេណា្ឋ រកិច្ច 
និងកំសាន្សៅវញិ បេលលក្ខខណ្ឌ ការងារអាចមានសមោះថ្នា ក់ ោ្ម នេុវតថាិភាព មានមបាក់�នាួលទាែ និងមានការ 
សកងមែវញ័្ច ខាល ំង។

ចំសពាះឧេសាហកម្មសទេចរណ៍វញិ មានទំនិញ និងសេវាកម្មជាសមចើនមែសេទ រាែ់តំាងពតីនតីតិវធិតីននការសធវើអសោ្មែសវេន៍ 
មសធយាបាយេឹកជញ្ជូ នតាម្លូវអាកាេ ្លូវបេក ្លូវសោក និង្លូវទឹក ការសធវើែេិេណា្ឋ រកិច្ច និងការសរៀែចំកបនលងសានា ក់សៅ 
សេើម្តី្្ល់នូវអាហារ សេេជ្ជៈ  សករេំបណលមែវត្ិសាសេនិ្ងវតថាុែុរាណការបថរកសាែរសិាថា ន និងេន្ិេុខ បេលែសងកើតនូវ 
ការងារ មបាក់ចំណូល និងមបាក់ចំណូលរែេ់រេ្ឋ (តាមរយៈពន្ស្សេងៗ)។ ទនទឹមោនា សនះបេរ វេ័ិយសទេចរណ៍មតរូវបាន        
សមែើមបាេ់ជាវធិតីសេរូែយក និងសកងមែវញ័្ច សលើធនធានមានតនមល ទំនិញ និងសេវាកម្មោោ េូចជាេតី ទឹក អគ្គតីេនតី និង              
ចំណតី អាហារបេលទំាងអេ់សនះអាចោំឲ្យធនធានមានការថយចុះ ពតីសមពាះបតការសមែើមបាេ់សកើនស�ើងសមចើនហួេកមមិត 
(ឧទាហរណ៍ ទឹក មតតី និងេតវរេ់សៅកនាុងទឹកស្សេងៗសទៀត) និងការែំពុលែរសិាថា ន។ រ តីឯតមមរូវការសហដ្្ឋ រចោេម្័ន្ 
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រែូវន្វញិ េូចជាមពោនយន្សហាះ ្លូវថនាល់ រមណតី ដ្្ឋ ន េណា្ឋ ោរ សភាជនតីយដ្្ឋ ន តំែន់ជាែ់មាត់ទឹក េួនឧទយាន 
និងតំែន់េមមាែ់សេើរទិញឥវាែន់ គឺនលោែងណាមតរូវែសងកើតស�ើងសេើម្តីឲ្យវេ័ិយសទេចរណ៍អាចមានេំសណើ រការមែមពឹត្សៅ
បាន សហើយការសាងេង់សហដ្្ឋ រចោេម្័ន្ទំាងសនះសទៀតសសាត គឺញឹកញយណាេ់បតងបតសធវើឲ្យេហគមន៍មូលដ្្ឋ ន 
ចាកសចញពតីទតីតំាងទំាងសោះ និងែំ ល្ ញមែេពចំណតី អាហារនិងទឹកសៅមូលដ្្ឋ នសោះ។ វេ័ិយសទេចរណ៍ក៏មានជាែ់ពាក់ 
ព័ន្នឹងការពមងតីកនូវឧេសេហកម្ម្លូវសេទ ការជួញេូរមនុេសេ និងអេន្ិេុខ្លូវកាយ្ងបេរ ជាពិសេេចំសពាះសេ្តី កុមារ 
និងយុវជន។
េំណួរមួយកនាុងចំសណាមេំណួរទំាងអេ់បេលមានលក្ខណៈេុតីជសមរៅអំពតីនិោនា ការវនិិសោគសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គសោះគឺ 
សៅមូលដ្្ឋ នសតើការវនិិសោគទំាងសោះនឹងសធវើឲ្យមាន្លែែះពាល់ោែ ងេូចសម្ចខលះេល់សេេ្ឋកិច្ច ការងារ ជតីវភាពរេ់រសៅ 
ែរសិាថា ន េន្ិេុខសេ្ៀង និងការទទួលបាននូវសេវាេំខាន់ៗេមមាែ់មែជាជនសៅកនាុងតំែន់ បេលមែជាជនភាគសមចើនសធវើ
ការដំ្េុះសដ្យខលួនឯងមោន់បានមួយមគែ់ៗេមមាែ់បតចិញ្ច ឹមជតីវតិែែុសណាណ ះ សហើយពួកសគមានការពឹងប្អាកអាសេ័យ្ល
ោែ ងខាល ំងកាល សៅសលើែរសិាថា នបេលសៅជំុវញិខលួនរែេ់ពួកសគសេើម្តីរេ់រានមានជតីវតិ។ កិច្ចមពមសមពៀងពាណិជ្ជកម្ម និងវនិិ 
សោគ គឺកមមនឹងែសងកើតស�ើង សដ្យមានការចូលរមួពតីេំណាក់មែជាជនឬេហគមន៍សៅមូលដ្្ឋ នណាេ់ សហើយេំសណើ រ 
ការចរចាសលើកិច្ចមពមសមពៀង ឬកិច្ចមពមសមពៀងទំាងសនះ ក៏មិនមតរូវបានដ្ក់ឲ្យមានការមតរួតពិនិត្យ តាមបែែមែជា                               
ធិែសតយ្យជាតិបេរ។ ្លែែះពាល់អវជិ្ជមានសោះគឺ មែជាជនទទួលបានតិចតួច ឬក៏មិនបានទទួលបាននូវយុត្ិធម៌និងេំ 
ណងទាល់បតសសាះខណៈបេលការវនិិសោគ  ្លមែសោជន៍ និងអេ័យឯកេិទ្ិរែេ់វនិិសោគិនខានា តធំមតរូវបានការពារ
សដ្យចបាែ់ ឬសដ្យការសរៀែចំនិងសដ្យទំោក់ទំនងបេលមិន្លូវការោោ។ សៅសមកាមលក្ខខណ្ឌ បែែសនះ ្លមែសោជន៍
រែេ់មែជាជនមូលដ្្ឋ នបេលទទួលបានពតីការវនិិសោគខានា តធំគឺមានតិចតួចខាល ំងណាេ់ សហើយយឺតោែ វខាល ំងសទៀត្ង។

A Banana plantation in Luang Phabang, Lao PDR. Photo credit: Michael Dwyer
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ទតីតំាង គសមមាង វេ័ិយ មករុមហុ៊ន មែសទេសេើមរែ
េ់មកហុ៊ន

តនមល (គិតជា 
ោនេុោល រ)

កាលែរសិច្ឆទមែ
កាេ*

ចំណំា

កម្ុជា សាងេង់ទំនែ់វារ តី 
អគ្គតីេនតីសៅទសនលតានត

ថ្មពល សាជតីវកម្មមាែ េុតីន
ធនធ្ងន់ជាតិ

ចិន ៥៤០ បខកញ្ញា  
ឆានា ំ២០១៥

បានសែើកឲ្យេំសណើ រការនូវមែតិែត្ិ
ការពាណិជ្ជកម្មននសរាងចមកថ្ម 
ពលអគ្គតីេនតីបេលមានកមាល ំង 
២៤៦ សមហាក វាែត់ (246 MW) បេល
សនះគឺជាសរាងចមកទតីមបំាមួយសហើយ
សៅកនាុងមែសទេបេលបានសាង 
េង់សដ្យចិនកនាុងបខធនាូ ឆានា ំ២០១៥

ឡាវ ពមងតីកមពោនយន្
សហាះវាែតនតយ៍ 
(Wattay Airport)

េឹកជញ្ជូ ន សាជតីវកម្មហា
ហសាមាែ  បអ៊នឌូ 
(Hazama Ando) 

ជែែុន ៦១ ២០១៥ គសមមាងពមងតីកសនះមានប្នការ 
ែញ្ច ែ់សៅកនាុងឆានា ំ២០១៨។

សរាងចមកថ្មពល 
អគ្គតីេនតីបរ ែធ្ូយងថ្មហុងសា 
(Hongsa Mine Mouth 
power plant)

ថ្មពល អគ្គតីេនតីបានពុ 
(Banpu) 
និងរេ្ឋចាែុរ តី 
(Ratchaburi)

នថ ៣៧០០ បខធនាូ ឆានា ំ២០១៥ សដ្យមានេហមោេរេ្ឋរែេ់
ឡាវ 
បានែញ្ច ែ់និងបានសមជើេសរ ើេឲ្យ
សធវើសរាងចមកកសរ្ៅទតីមួយសៅកនាុងបខ
ធនាូ ឆានា ំ២០១៥ ែោទ ែ់ពតីមករុមហុ៊នវេិវ
កម្មអគ្គតីេនតីជាតិចិនែញ្ច ែ់ការ 
សាងេង់វា

ថ្មពលបេលមតរូវែ
ញ្ជូ ន 
(បខសេរត់ពតីកូហុតីងសៅ
ណាេយា 
និងបខសេរត់ពតីណាម
ហសាមសៅហួ៊មួង)

ថ្មពល សាជតីវកម្មវេិវកម្ម
មាែ េុតីនចិន 
(CMEC)

ចិន ៤៨៤ ២០១៥ កំពុងសាងេង់ចំនួនពតីរបខសេ បេល
មានតនមលបាែ ន់សា្ម នមែបហលជា៣
៣៨ោនេុោល រ 
និង១៤៦ោនេុោល រ

ធ្ូយងថ្មសេកុង៖ 
គសមមាងដ្ក់ែញ្ចូ ល
នូវអគ្គតីេនតី

ថ្មពល សាជតីវកម្មមាែ េុតី
នធនធ្ងន់ជាតិចិន 
(មករុមហុ៊នែុមត 
េម្័ន្ននសាជតីវក
ម្មឧេសាហកម្មមាែ
េុតីនជាតិចិន) 
(េុតីណូមាែ ច/ 
Sinomach)

ចិន ២១០០ ២០១៦ រមួែញ្ចូ លទំាងបរ ែធ្ូយងថ្ម 
និងសរាងចមកថ្មពលបេលមាន  
កមាល ំង ២X ៣៥០សមហាក វាែត់ 
(2 X 350 MW)

គសមមាងទំនែ់វារ តីអគ្គតី
េនតីណាមសងៀែ២ 
(Nam Ngiep 2)

ថ្មពល សាជតីវកម្មអន្រជា
តិអគ្គតីេនតីនិងទឹក
ចិន

ចិន … ២០១៥ បានែញ្ច ែ់ការសាងេង់ែូ៊ត 
(BOOT) ទតីពតីរ (សាងេង់ 
មគែ់មគងជាមា្ច េ់កម្មេិទ្ិ 
សធវើមែតិែត្ិការ ស្ទរ) បេលជាគម្
សរាងវនិិសោគសលើថ្មពលវារ តីអគ្គតី
េនតីកនាុងឆានា ំ២០១៥

សរាងចមកថ្មពល
អគ្គតីេនតីហុងសា 
(Hongsa)

ថ្មពល មករុមហុ៊នវេិវកម្ម
អគ្គតីេនតីជាតិចិន 

ចិន ១៦៨០ ២០១៥ បានែញ្ច ែ់ការសាងេង់សរាងចមក
ថ្មពលអគ្គតីេនតីហុងសា 
(Hongsa) បេលមានកមាល ំង 
៣ x ៦២៦ សមហាក វាែត់ 
(3 x 626 MW) សៅកនាុងឆានា ំ២០១៥។ 
្លសចញភាគសមចើនងនឹងមតរូវលក
សៅឲ្យមែសទេនថ

សាងេង់ទំនែ់វារ តី 
អគ្គតីេនតីណាមមាែ ង៣ 
(Nam Mang 3)

ថ្មពល មករុមហុ៊នវេិវកម្ម
អគ្គតីេនតីអន្រជាតិ
ចិន

ចិន .. ២០១៥ ..

ឧបេម្ន័្

តារាងែញ្ជ តីវនិិសោគទុនឯកជនថ្មតីៗសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ ឆានា ំ២០១៥ និង ២០១៦។ 
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ទតីតំាង គសមមាង វេ័ិយ មករុមហុ៊ន មែសទេសេើមរែ
េ់មកហុ៊ន

តនមល (គិតជា 
ោនេុោល រ)

កាលែរសិច្ឆទមែ
កាេ*

ចំណំា

មតីោែ ន់មាែ មពោនយន្សហាះ
អន្រជាតិហានថ្  
វាែេឌតី (Hanthawaddy)

េឹកជញ្ជូ ន សាជតីវកម្មសជជតីេុតី 
(JGC)

មករុមហុ៊នភាគហុ៊
នយុងណាមឆាងជតី

មពោនយន្
សហាះអន្រជាតិ

ជែែុន

េឹងហាែូរ តី

េឹងហាែូរ តី

១៥០០ ២០១៦ បានចុះហតថាសលខាសលើកិច្ចមពម
សមពៀងននទមមង់បែែែទការងារ
សៅកនាុងឆានា ំ២០១៦។ 
កិច្ចមពមសមពៀងេម្ទានមតរូវបាន
រពឹំងថ្នឹងចុះហតថាសលខាោសពល
ខាងមុខសៅកនាុងឆានា ំ២០១៦ 
សហើយការសាងេង់នឹងចាែ់ស្្ើម
សៅកនាុងឆានា ំ២០១៧

តំែន់សេេ្ឋកិច្ច
ពិសេេស�យាកេតីយូ
(Kyaukphyu)

តំែន់សេេ្ឋកិ
ច្ចពិសេេ 
(SEZ)

េុតីអាយធតីអាយេុតី 
(CITIC)

វេិវកម្មកំពង់ប្    
ចិនននមែសទេចិន
មករុមហុ៊នអនាកជំនួញ 

Merchants 
Holdings 

មករុមហុ៊នវនិិសោ
គសថដ្ (TEDA 
Investment 
Holdings) 

វេិវកម្មនិង
េំណង់យុន 
ណាន

ឆារ ែន ែែុកបេនេ៍ 
(Charoen 
Pokphand)

ចិន

ចិន

ចិន

ចិន

ចិន

នថ

១៤០០០ បខធនាូ 
ឆានា ំ២០១៥

ទទួលបានកិច្ចមពមសមពៀង
សាងេង់ និងសធវើមែតិែត្ិការ
សលើតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេ (SEZ) 

្លូវសលឿនសៅោែំង
ហ្គូន (Yangon)

េឹកជញ្ជូ ន សាជតីវកម្មហាល
ឡា (Halla) 
និងវេិវកម្មនិងេំ
ណង់�ូតសត 
(Lotte)

សាធារណរ
េ្ឋកូសរ ែ

៦២០ ២០១៥ ជាមួយនឹងនេគូកនាុងសេរុក 
បានសេនាើេំុសាងេង់្លូវសលឿនធំ 
មួយបខសេ (នហសវយ៍/highway) 
បេលមានមែបវង 
២០,៥គតី�ូបមែមត 
តភា្ជ ែ់ពតីោែងសហា្គ នសៅបាហកូ

ែសងា្គ លអង់បតន 
ទូរគមោគមន៍

ទូរគមោគមន៍ អូេុតីសខ (OCK) មាែ ស�េុតី ៧៥ ២០១៥ ជាមួយនឹងនេគូកនាុងសេរុក 
កំពុងបតសាងេង់នូវែសងា្គ លអង់
បតន ទូរគមោគមន៍ចំនួន៣០០០
ែសងា្គ ល 
េមមាែ់សតស�ន័រមតីោែនមាែ  
(Telenor Myanmar)។ 
នឹងវនិិសោគចំនួន 
៧៥ោនេុោល រ 
សៅសលើការសាងេង់ែសងា្គ លអង់
បតនចំនួន៩២០ែសងា្គ ល

សាងេង់ទំនែ់វារ តី 
អគ្គតីេនតីនយយ៍វាែ 
(Yeywa)

ថ្មពល ថ្មពលចិន ចិន .. ២០១៥ ..

បខសេែណ្ាញែញ្ជូ ន
ថ្មពលបេលមាន
កមាល ំង ២២០គតី�ូវាែត់

ថ្មពល វេិវកម្មអគ្គតីេនតី
ហុ៊ែតីយ៍ 
(Hubei Electric 
Engineering) 

ចិន .. ២០១៥ បានែញ្ច ែ់ការសរៀែចំបខសេែណ្ាញ
ែញ្ជូ នថ្ពលសេៀគវតីសទវេងបេល
មានមែបវង១៥០គតី�ូបមែមត 
ពតីសាថា នតីយ៍វារ តីអគ្គតីេនតីបេវលតី 
(Shweli hydropower station) 
សៅតំែន់បរ ែនតីបគល តាហកូងតូង 
(Tagaung Taung)

នថ គសមមាង្លូវអយ
េ្ម័យោន (្លូវបេក) 
ចិននិងនថ

េឹកជញ្ជូ ន សាជតីវកម្មេំណង់
្លូវអយេ្ម័យ
ោន (្លូវបេក) 
ចិន

ចិន .. ២០១៥ បានទទួលកិច្ចេនយាសាងេង់្លូវ
បេកមួយបខសេបេលមានមែបវង៨៦
៧គតី�ូបមែមត តភា្ជ ែ់ពតីសខត្ 
ណុងនខ (Nong Khai) 
សៅទតីមករុងបាងកក 
និងសៅភាគខាងសកើតនន
សខត្រាែ ក់យុង
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មែេព៖ របាយការណ៍េ្តីពតីការវនិិសោគសៅអាស៊ាន ឆានា ំ២០១៦។ 

ទតីតំាង គសមមាង វេ័ិយ មករុមហុ៊ន មែសទេសេើមរែ
េ់មកហុ៊ន

តនមល (គិតជា 
ោនេុោល រ)

កាលែរសិច្ឆទមែ
កាេ*

ចំណំា

សវៀតណាម សរាងចមកថ្មពល 
កសរ្ៅណាមឌតីញ១ 
(Nam Dinh 1)

ថ្មពល េមាគមថ្មព
លសអេុតីដ្ែ់ែ៊ល
យូសអ និងបតកវាែង 
(Taekwang)

សសាឌតី អារាែ ែ៊តីត ២២០០ ២០១៦ សាងេង់នូវសរាងចមកថ្មពល  
កសរ្ៅមួយបេលមានកមាល ំង 
១២០០សមហាក វាែត់ (1,200 MW) 
សដ្យប្អាកសលើកិច្ចមពមសមពៀងរយៈ
សពល២៥ឆានា ំេ្តីពតីការសាថា ែោ
សេើម្តីស្ទរមែតិែត្ិការ (BOT) 

ថ្មពលសជបអ៊េេុតី
វញិតាន៣ (Vinh Tan 
3 Energy JSC)

ថ្មពល េុតីបអ៊លេតី ហុងកុង (ចិន) .. ២០១៥ បានសមតៀមែរកិា្ខ រហិរញញាែ្ទានពតី
ធោោរអេិវឌ្ឍន៍ចិន 
សេើម្តីទុកសាងេង់វញិតាន៣

សរាងចមកេុតីមែង់េុន
ឡា (SonLa 
Cement Plant)

ស្សេងៗ សាជតីវកម្មមាែ េុតីន
ធនធ្ងន់ជាតិចិន

ចិន .. ២០១៥ បានទទួលកិច្ចេនយាសលើការតាក់
បតង សាងេង់ 
និងេំស�ើងឧែករណ៍េមមាែ់សរាង
ចមកេុតីមែង់

សរាងចមកថ្មពល 
កសរ្ៅគតីញឡាែ២ 
(Quynh Lap-2)

ថ្មពល ែែុេកូ 
(Posco)

សាធារណរ
េ្ឋកូសរ ែ

.. បខកុមភាៈ 
ឆានា ំ២០១៦

បានទទួលនូវកិច្ចេនយាមួយសេើម្តី
សាងេង់សរាងចមកថ្មពលបេល
មានកមាល ំង ១២០០ សមហាក វាែត់ 
(1,200 MW) 
បេលជាេំណង់សរាងចមកថ្ម
ពលទតីពតីរសៅសវៀតណាមរែេ់មករុម
ហុ៊នសនះ

សរាងចមកថ្មពល 
អគ្គតីេនតីមែុងឌួង២ 
(Mong Duong 2)

ថ្មពល ែែុេកូ 
(Posco)

សអអុតីបអ៊េ 
(AES)

សាជតីវកម្មវនិិសោ
គទុនចិន

សាធារណរេ្ឋកូសរ ែ

េហរេ្ឋអាសមរកិ

ចិន

២១០០ បខឧេភា 
ឆានា ំ២០១៥

បានែញ្ច ែ់ 
និងបានចាែ់ស្្ើមមែតិែត្ិការពា
ណិជ្ជកម្មសលើសរាងចមកថ្មពល
សៅកនាុងបខតុោ ឆានា ំ២០១៥ 
ជាមួយនឹងឧេសាហកម្មធនធ្ងន់េូ
សាន (សាធារណរេ្ឋកូសរ ែ) 
ជាមករុមហុ៊នអុតីេតីេុតី 
សហើយអនាកទទួលកិច្ចេនយាែន្រមួ
មានទំាងមករុមហុ៊នអគ្គតីេនតីយូកូ
ហាក វាែ 
(មែសទេជែែុន)

សរាងចមកថ្មពល 
កសរ្ៅឌូសយននហយ៍២ 
(Duyen Hai II)

ថ្មពល សតកនតីក 
ចាណាគួសា 
(Teknik 
Janakuasa) 
(មករុមហុ៊នែុមត  
េម្័ន្ននអឺុអឺុម 
េុតី)(មាែ ស�េុតី)

មាែ ស�េុតី ២២០០ ២០១៥ ទទួលបានកិច្ចមពមសមពៀងសាងេ
ង់សរាងចមកថ្មពលកសរ្ៅសនះ 
សហើយសមោងនឹងែញ្ច ែ់សៅកនាុងឆានា ំ
២០២០

សរាងចមកបកនចនាឧ  
េ្ម័នកាមូ 
(Ca Mau)

សមែង 
និងឧេ្ម័ន

វេិវកម្មនិងេំណ
ង់ែែុេកូ

សាធារណរេ្ឋកូសរ ែ ២៤៩ ២០១៥ ជាមួយនឹងនេគូកនាុងសេរុក 
ទទួលបានកិច្ចមពមសមពៀងអុតីេតីេុតី 
(EPC contract) 
េមមាែ់សរាងចមកសនះ

មែព័ន្េឹកជញ្ជូ ននវ
ឆាល ត (Intelligent 
transportation 
system)

េឹកជញ្ជូ ន បអ៊េសខ (SK) 
េុតី&េុតី (C&C)

សាធារណរេ្ឋកូសរ ែ .. ២០១៥ ទទួលបានអាជាញា ែ័ណណសាងេង់
មែព័ន្េមមាែ់្លូវសលឿនពតីហាណូ
យសៅនហយ៍ហវុង
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NOTES

1 ហវ័រស�ើេ អន េឹ ហ្គូែ៊លសសាធហ៍៖ ការេិកសាេ្តីពតី «បេវងយល់ពតីនិោនា ការននការវនិិសោគោ្ម នមពំបេន អំពតីសោលនសោបាយ និង  
ចបាែ់ននតំែន់សេេ្ឋកិច្ចពិសេេសៅកនាុងតំែន់ទសនលសមគង្គ េូចជាមែសទេកម្ុជានិងេូមា៖ របាយការណ៍ន្ទកនាុងឆានា ំ២០១៦េ្តីពតីេិទ្ិរែ
េ់វនិិសោគិន មែឆំាងនឹងេិទ្ិរែេ់មែជាជន។ 

2 https://www.adb.org/countries/gms/overviewបានចូលសមើលសៅនថ្ងទតី២០ បខធនាូ ឆានា ំ២០១៦
3 http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/physiographyបានចូលសមើលសៅនថ្ងទតី២៩ បខធនាូ ឆានា ំ២០១៦
4 http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/natural-resourcesបានចូលសមើលសៅនថ្ងទតី២៩ បខធនាូ ឆានា ំ២០១៦
5 េថាិតិរែេ់មហាអនុតំែន់ទសនលសមគង្គេ្តីពតីការរ តីកចសមមើន សហដ្្ឋ រចោេម្័ន្ និងពាណិជ្ជកម្ម (សបាះពុម្សលើទតីពតីរ)៖ សវទិកាមចករសែៀង

សេេ្ឋកិច្ចទំាងមបំាែតី ៣-៤ ឆានា ំ២០១៦ ទតីមករុងេនាំសពញ មែសទេកម្ុជា។https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/189958/gms-statistics-2nd-ed.pdfបានចូលសមើលសៅនថ្ងទតី២៦ បខធនាូ ឆានា ំ២០១៦។

6 ទិននាិន័យពំុបានដ្ក់ែញ្ចូ លសខត្យុនណានរែេ់មែសទេចិនសទ។ ឯកសាររែេ់ធោោរពិេពសោកអំពតីពលករ៖ េរែុតាមមែសទេ
េមមាែ់ឆានា ំ២០១៤។http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN

7 របាយការណ៍ឆានា ំ២០១៦េ្តីពតីការវនិិសោគទុនសៅអាស៊ាន៖ ការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេ និងអឹុមបអ៊េអឹុមអុតី (MSME)។ 
តំណភា្ជ ែ់៖ http://asean.org/storage/2016/09/ASEAN-Investment-Report-2016.pdf

8 សេចក្តីេសង្ខែែបនថាមពតីការវនិិសោគទុន ទ្ ល់ពតីែរសទេ និងការទទួលបានេតីធលតី។ សដ្យ ណាតាលតី េ្គូររាែហ៍ (Natalia Scurrah) 
និងហវតីលតីែ ហុតីេច៍ (Philip Hirsch)។ សវទិកាសសាវមជាវពតីទឹកេតីតំែន់ទសនលសមគង្គ។ អេុតីបអ៊េឌតី (RCSD)។ បខធនាូ ឆានា ំ២០១៥។

9 កបាលមាែ េុតីនននកំសណើ នសេេ្ឋកិច្ច៖ ទិេ្ឋភាពទូសៅននសោលនសោបាយ និោនា ការ និងគសមមាងវនិិសោគឯកជនកនាុងមែសទេកម្ុជា។ 
សដ្យ មាែ ខ មគតីមេ្តីច (Mark Grimsditch)។ ហវ័រស�ើេ អន េឹ គលូែ៊លសសាធហ៍។ បខឧេភា ឆានា ំ២០១៦។http://focusweb.org/
content/engine-economic-growth-overview-private-investment-policies-trends-and-projects-cambodia

10 ធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី។ តារាងេូចោករេំខាន់ៗតាមមែសទេេមមាែ់អាេុតីនិងបាែ េុតីហវិចឆានា ំ២០១៦៖ កម្ុជា https://www.adb.
org/sites/default/files/publication/204091/cam.pdf

11 ធោោរអេិវឌ្ឍន៍អាេុតី។ ទេសេនៈវេ័ិយសលើការអេិវឌ្ឍសៅអាេុតី ឆានា ំ២០១៦៖ េក្ានុពលននភាពរ តីកចសមមើនរែេ់អាេុតី។https://
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