
     
 

    

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន      សម្រាបផ់ស្ព្វផា្យបន្ទន្ ់

ថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដា ឆ្្ាំ២០២០ 

ក្ម្ពុជា៖ សាលាឧទ្ធរណ៍ប្រសទ្េថៃនឹងសចញសេចក្តីេសប្ម្ចស ើរណតឹងជាេម្ូហ
ភាពឆ្លងដែនែំរូងរងអេ់សៅក្នុងតំរន់អាេ ីអាសននយ៍ចំស ោះការរំសលាភរំ នេិទ្ធិ
ម្ន េស 

តតើតុលាការថៃនឹងប្រកាន់ខ្ជារ់នូវរទដ្ឋានធុរកិច្ច និងសិទធមិនុសាសដូច្ដដលបានដែនាំតដ្យគែៈ កម្មាធិការ
សិទធិមនុសាសជាតិថៃ និងដែនការសកមមភាពជាតិសតីពធីុរកចិ្ច នងិសិទធិមនុសាសដដរឬតទ? 

តៅថៃៃសុប្កទី៣១ ដែកកកដ្ ឆ្ាាំ ២០២០ តុលាការ     រដ្ឋ
ប្បវេណីក្រុងបាងររខាងតបូងនឹងវេញវេេរតីេវក្េេជា
ក្ប្េតតិសាស្តេតវ ើប្ណតឹ ងឧទ្ធរណ៍វេនើេុុំ    ឋានៈជា រែតឹង
សហមូហភាព វៅរនុងវរឿងរតីរប្េ់វលារក្េី ហូយ មេ៉ៃ 
និងជនរងវក្រោះវសេងវទ្ៀត ជាេយួនឹងក្រុេហ ុន មីប្តែលូ 
ែូអិលធីឌ ី(Mitr Phol Co., Ltd)។ ប្ណតឹ ងជាេេូហភាព 
ឆ្លងដដ្នវនោះ គឺជាប្ណតឹ ងដ្ុំប្ូងវគវៅតុំប្នអ់ាេីុអាវគនយ ៍
ដដ្ ពារព់ន័ធរវាងរេិរររងវក្រោះវៅរេពុជាជាេយួនឹង
ក្រុេហ ុនពហុជាតដិ្ធ៏ុំរប្េ់ក្ប្វទ្េមៃ។ ររណីវនោះនឹងរុំណតព់ីេិទ្ធិទ្ទ្ួ បានយុតតធិេេ៌ក្ាប្វ់ដ្ើេប្ណតឹ ង
វៅរនុងក្ប្ពន័ធយុតតធិេរ៌ប្េ់មៃ និងគណវនយយភាពសាជីេរេមវៅរនុងតុំប្នស់ងដដ្រ។ វរឿងវនោះវក្ប្ៀប្ដូ្េររណី 
វរឿង វដ្េឌី (David) និង រូ ីវយ៉ៃត (Goliath)  សងដដ្រ (វរឿងប្ុរេតូេ ដដ្ បានក្ប្យុទ្ធតទ្ ់នឹងយរេដ្ធ៏ុំ
េវេបើេ វៅរនុ ងវរឿងវទ្េរថា រប្េ់អងវ់គលេ) 

រនុងអុំឡុងឆ្ន ុំ២០០៨  រហូតដ្ ់ឆ្ន ុំ២០០៩ វដ្ើេប្ណតឹ ង អនរក្េី ហូយ មេ៉ៃ នងិវលារ េមិន តិត ក្តូេបាន           
ប្វណត ញវេញវោយប្ងខុំពដី្ីរប្េ់ពួររត ់វៅរនុងក្ប្វទ្េរេពុជាវដ្ើេបយីរដ្ីទុំងវ ោះេរោុំអុំវៅ វោយក្រុេ
ហ ុន េកី្តសូ  (Mitr Phol)i ដដ្ ជាក្រុេហ ុនស ិតេករេធុំប្ុំសុតវៅរនុងតុំប្នអ់ាេីុ។ សទោះនិងក្ទ្ពយេេបតតិ
រប្េ់វដ្ើេប្ណតឹ ងក្តូេបានដុ្តប្ុំផ្លល ញវោ  វហើយក្ប្ជាព រដ្ឋរងវក្រោះក្តូេបានគុំរាេរុំដហងវោយវក្ប្ើអុំវពើ 
ហឹងាវ ើរបូ្រាងកាយ និងោប្ោ់រព់នធ ររវៅវព ដដ្ ព រដ្ឋវធវើការតវា៉ៃ នឹងក្រេុហ ុន។ អនរក្េី ហូយ មេ៉ៃ 

                                                           
i http://www.bankokpost.com/business/1555034/mitr-phol-targets-q4-opening-in-china 



     
 

    

បានជាប្ព់នធ ររអេ់រយៈវព  ០៨ដែ រហូតដ្ ់រតេ់ក្ា បានរូនក្ប្ុេាន រ។់ េុំវពាោះ អនរក្េីហូយ 
មេ៉ៃ និងវលារ េមិន តិត ប្ណតឹ ងជាេេូហភាពវនោះគឺជាឱកាេដតេយួគតវ់ដ្ើេបទី្ទ្ួ បានយុតតិធេព៌ីការរ ុំវលាភ
េិទ្ធិេនុេេ េក្ាប្ក់្រុេព រដ្ឋរងវក្រោះរនុងេហគេនជ៍ាង៧០០ក្គសួារ ដដ្ អនរក្េីហូយ មេ៉ៃ នងិវលារ 
េមិន តិត តុំណាងឱយ។  

“ឋានៈជា ប្ណតឹ ងេេូហភាព គឺានការោុំបាេវ់ដ្ើេបីការពារេិទ្ធិរប្េ់ក្ប្ជាជនរេពុជាដដ្ ងាយរងវក្រោះទុំង
វនោះ។ ការសត ់នូេឋានៈក្ប្វភទ្វនោះ នឹងកាល យជាគុំរសូលូ េេាប្ដ់្រ៏ងឹាុំេយួដដ្ ប្ងាា ញថាក្រុេហ ុនសាជីេរេមធុៗំ
នឹងក្តូេទ្ទ្ួ ែុេក្តូេេុំវពាោះពយេនរេមទុំងឡាយដដ្ ប្ណាត  េរពីក្ប្តិប្តតិការរប្េ់ែលួ នេិនថាវៅទី្ណា
វ ោះវទ្ ” វនោះវប្ើតាេក្ប្សាេនរ៍ប្េ់តលាក តអៀង វុទធី  យរក្ប្តិប្តតអិងគការេេធេរ៌េពុជា ។ 

េក្ាប្ក់្ប្វទ្េមៃ និងតុំប្នអ់ាេីុអាវគនយ ៍ ប្ណតឹ ងេេូហភាព និងការអនុេតតេុំវពាោះប្ណតឹ ងក្ប្វភទ្វនោះ រនុង
ការវធវើប្ណតឹ ងឆ្លងដដ្ន វដ្ើេបកីារពារេិទ្ធិរប្េ់ក្រុេជនងាយរងវក្រោះប្ុំសុតេយួេុំនួនវៅរនុងតុំប្នគ់ឺ ការសារ
 បងៃមីេយួ។ ររណីវនោះនងឹរុំណតអ់ុំពីការវប្តជាា េិតតរប្េ់ក្ប្វទ្េមៃេុំវពាោះដសនការេរេមភាពជាត ិ េតីពីធុរ 
រិេច នងិេិទ្ធិេនុេេដដ្ បានដេងយ៉ៃ ងេាេ់ពីការសត ់េិទ្ធិរនុងការទ្ទ្ួ បានយុតតិធេវ៌ៅរនុងក្ប្វទ្េមៃ រេួ
ទុំងេិទ្ធិរនុងការទ្ទ្ួ បានដ្ុំវណាោះក្សាយ នងិរិេចការពារដដ្ ទរទ់្ងនងឹក្ប្តិប្តតិការឆ្លងដដ្ន។  

(ដ្ុំវណើ រវរឿងមនប្ណតឹ ងេេហូភាពវនោះអាេររបានវៅវគហទ្ុំពរ័ Al Jazeera និងវគហទ្ុំពរ័គណៈរាម ធិការ
េិទ្ធិេនុេេជាតិមៃ។) 

“វរឿងរតីវនោះគឺជាការសារ បងដ្ពិ៏តក្បារដ្េយួថា វតើក្ប្ពន័ធយុតតិធេរ៌ប្េ់ក្ប្វទ្េមៃគឺក្រនដ់តេក្ាប្វ់រឿងរតី
រនុ ងក្េុរ ឬេក្ាប្េ់នុេេក្គប្រ់ន ដដ្ ដេវងររយុតតិធេ ៌រេួទុំងររណី         ប្ណតឹ ងឆ្លងដដ្នសងដដ្រ។ ររណី
វនោះជាឱកាេេយួេក្ាប្ក់្ប្វទ្េមៃវដ្ើេបីប្ងាា ញដ្ ់ក្ប្ជាជនមៃ និងេហគេនអ៍នតរជាតិថាក្ប្វទ្េមៃនឹង
វ ើរេទួយេិទ្ធិេនុេេ រដូ៏្េជាវេេរតីមៃលៃនូ រ និងតក្េូេការេក្ាប្ក់ារក្ប្តិប្តតិធុររិេច អប្ុំសុត” វនោះវប្ើតាេ
វលារក្េីវេធាេ ីSor.Rattanamanee Polkla ដដ្ ជាវេធាេរីប្េ់េជឈេណឌ  ធនធានេហគេន។៍ 

 

ការវប្ើរេេនការេវក្េេនឹងវធវើវឡើងវៅ៖ 

តម្ ាង ៩ ប្ពឹក ថៃៃសុប្កទី ៣១ ដែកកកដ្ 

តុលាការរដ្ឋប្បវេណីបាងររខាងតបូង 



     
 

    

ព័ត៌ម្នលាំអតិសូមទាកទ់ង៖  

- វលារ វអៀង េទុ្ធី  យរក្ប្តបិ្តតិអងគការ េេធេរ៌េពុជា 

អ ៊ីដម៉ែល៖ vuthy@equitablecambodia.org  ទូរសពទ៖ +855 23 210 508 

- វលារក្េី Sor.Rattanamanee Polkla េស្តនតីេក្េប្េក្េួ ក្ប្តិប្តតិមនេូ និធិេជឈេណឌ  ធនធាន
េហគេន ៍(CRC) 

អ ៊ីដម៉ែល៖ sorrattana1@gmail.com            ទូរសពទ៖ +66817725843 

- វលារ Melissa Ananthraj ក្ប្ធានរេមេធិីទ្ុំ រទ់្ុំនង នងិក្ប្ពន័ធសេពវសាយ វេទ្ិកាអាេីុ  

អ ៊ីដម៉ែល៖ communication@forum-asia.org  

រុំណតេ់ាគ  ់៖ ែណៈដដ្ ានការោរប់្ក្ាេវោយសារជុំងឺ Covid-19 វដ្ើេប្ណតឹ ងនងឹេនិបានេូ រេួ
រនុងេេ ការវ ោះវទ្ ប្៉ៃុដនតអងគការេងគេេីុេ ិវៅរនុងក្ប្វទ្េមៃ និងភាគីពារព់ន័ធវសេងវទ្ៀតនឹងានេតតា
ន។ វដ្ើេប្ណតឹ ង នងិអងគការេងគេេីុេ ិរេពុជាអាេទ្ុំ រទ់្ុំនងបានតាេរយៈទូ្រេពទ។ 
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