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បពុ្វកថ 
 

សហ្រគសពណិជជកមម គជឺមេធយបយជសកលដស៏ខំនស់ំ បក់រ
ទទលួបនសទិធមិនសុ ។ ជឧទហរណ៍ ចរមួចែំណក មរយៈករបេងកើត
ករងរនងិមខុរបរ ករអភវិឌ ន ៍ នងិទេំនើបភវបូនយីកមមេនមលូ ្ឋ ន។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ផលប៉ះពល់អវជិជមនែដលប ្ត លមកពី
សកមមភពធុរកិចច េនែតបន្តជបញ្ហ ្របឈមដ៏សំខនម់យួជដែដល។ 
បទ ្ឋ នថមមីយួេនះបនបភំ្លពឺតីនួទ ី នងិករទទលួខសុ្រតួវរបសរ់ដ្ឋនងិសហ
្រគសពណិជជកមម ែដលបទ ្ឋ នទំងេនះបនរមួបញចូ លគន នងិេ យបនអនុ
មត័យល្់រពមេ យ្រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ របសអ់ងគករសហ្របជជត ិ នវូ
េគលករណែណនំស្តពី ី ធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ េនកនុងែខ មថិនុ ឆន ំ
២០១១។ 

 

េនកមពុជ ករេធ្វើវនិេិយគទនុេ យ្រកុមហ៊នុ រជវីកមមជត ិនងិអន្តរ
ជតគិជឺកម្ល ំងចលករដស៏ខំនម់យួៃនករអភវិឌ នជ៍ត ិ នងិមនិ្រតូវមន
ផលបះ៉ពលអ់វជិជមនេទេលើសហគមនម៍លូ ្ឋ នេឡើយ។ េគលករណ៍
ែណនំស្តពីធីរុកចិច នងិសទិធមិនសុ  ផ្តលែ់ផនទបីង្ហ ញផ្លូវមយួសំ បរ់ដ្ឋ នងិ
្រកុមហ៊នុ ជវីកមមេផ ងៗ កដ៏ចូជ សងគមសុវីលិ បគុគល នងិសហគមនែ៍ដល
រងផលបះ៉ពល ់មច សជ់នំយួ នងិៃដគអូភវិឌ នន៍ន េដើមបី្រគប្់រគងរលកថមៃីន
ករអភវិឌ នេ៍ យបនល្អ្របេសើរេឡើងែថមេទៀត  ទនទមឹេនះ កជ៏យួបែនថម 
តៃំលរបសស់ហ្រគសពណិជជកមមផងែដរ។ 

 

ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុ កសិទធិ
មនសុ ្របចំកមពុជ (ករយិលយ័ OHCHR) ែដលជករយិលយ័ធបំផំតុមយួ

៥ 



 

 

ែដលមនវត្តមនេន ម្របេទសរបស ់ OHCHR េប្តជញ ចតិ្តេដើមបីេធ្វើករ
្រប្រសយ័ទកទ់ង្របកបេ យ្របសទិធភព ជមយួអនកពកព់ន័ធទំង យ

មរយៈករឃ្ល ំេមើល ករករពរ សហ្របតបិត្តកិរបេចចកេទស ករក ង
សមតថភពតអួងគែដលពកព់ន័ធេនថន កម់លូ ្ឋ ន នងិព្រងងឹគណេនយយភព
រដ្ឋ នងិសហ្រគសពណិជជកមម។ េសៀវេភេនះ មនេគលបណំងផ្តលក់រ
ែណនំដលៃ់ដគនូន កនុងករអនវុត្តនេ៍គលករណ៍ែណនំស្តពីធីរុកចិច នងិ
សទិធមិនសុ េនកមពុជ ។ 
 
 
  
  
  
  

ករយិលយ័OHCHR ្របចំកមពុជ 
ែខធនូ  ឆន ំ២០១១ 
 

៦ 



 

 

សណួំរែដល្រតូវបនសរួជញកឹញប ់
 

I. េសចក្តេីផ្តើមស្តពី ីធរុកចិច នងិសទិ្ឋមិនសុ  
 
ករយលដ់ងឹរបសស់ងគម អពំកីរអនវុត្តនរ៍បសស់ហ្រគសពណិជជ

កមម បនចបេ់ផ្តើមកនុងទសវត រឆ៏ន ំ ១៩៧០ នងិបនេកើនេឡើងកនុងទសវត រ ៏
ឆន ំ១៩៩០ ជមយួនងឹកររកីលតូ សជ់អន្តរជតៃិនវសិយ័ឯកជន។ មន
ករចប់ រមមណ៍កនែ់តខ្ល ំងេឡើង អពំផីលបះ៉ពលរ់បសធ់រុកចិចេទេលើសទិធ ិ
មនសុ ។ ្របជពលរដ្ឋបនចបេ់ផ្តើមសរួសណួំរថេតើ ធរុកចិចទំង យ្រតូវ
បនេគចបឲ់យទទលួខសុ្រតូវចេំពះសកមមភពរបសខ់្លួនឬេទ។ េនះ បទំ់ង
ធរុកចិចទំង យ ែដលមនរដ្ឋ េធ្វើជមច ស ់ ្រគប្់រគង ឬ កឲ់យ្របតបិត្តកិរ 
ទំង្រសុង ឬមយួែផនក។  

 
 មលូ ្ឋ ន្រគះឹ សំ បភ់រកចិច
របសរ់ដ្ឋ កនុងករករពរ្របឆំងនងឹ
កររេំ ភបពំនពភីគទីបី ី រមួមន 
ទំងសហ្រគសពណិជជកមមផង សថតិ
េលើតៃម្លសនូ លៃនសន្ឋិសញញ សិទធិ
មនសុ អន្តរជតទំិងអស។់ ទនទមឹគន  
េនះែដរ េសទើរែត្រគបស់ទិ្ឋមិនសុ ទំង
អស ់ ច្រតូវរងករបះ៉ពលព់សីកមម 
ភពរបសធ់រុកចិច ទំងេ យផទ លក់្ត ី
ឬ្របេយលក្ត។ី េ យ រែតផល

សទិធមិនសុ  គជឺសទិធជិមលូ
្ឋ នែដលមនសុ ្រគបរ់បូមន

សទិធទិទលួបន។ សទិ្ឋិ
មនសុ  គជឺបទ ្ឋ នអន្តរ
ជត ិសំ បប់គុគល្រគបរ់បូ 
ែដល្រតូវទទលួបននវូករ
្រប្រពតឹ្តមកេលើខ្លួនេ យ 
សមភព នងិេសចក្តៃីថ្លថនូ រ  

៧ 



 

 

បះ៉ពល់ ចធងនធ់ងរជសក្ត នុ
ពល ដេូចនះ្រគបធ់រុកចិចទំងអស ់
េនកនុង្រគបវ់សិយ័ឧស ហកមម
ទំងអស ់ មនករទទលួខសុ
្រតូវកនុងករេគរពសទិ្ឋមិនសុ ។ 
េទះបជី ភរកចិចករពរ នងិ
បេំពញសទិ្ឋមិនសុ  េនែតជ
បនទុករបសរ់ ្ឋ ភបិល្របេទស
ននក្ត ី កម៏នករេកើនេឡើងនវូ
ចនំនួធរុកចិច ែដលទទលួ គ ល់
ករទទលួខសុ្រតូវរបសខ់្លួន េហើយែដលកពំងុែតចតវ់ធិនករវជិជមន េដើមបី
េលើកសទួយសទិធមិនសុ  មរយៈករងររបសខ់្លួន។   
 
េតើធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ  ខសុែប្លកគន ពកីរទទលួខសុ្រតូវចេំពះសងគមរបស់

ជវីកមម យ៉ងដេូម្តច? 
 
េនកនុងអតតីកល សហ្រគសពណិជជកមមនន មនននិន ករេ ះ

្រ យបញ្ហ សងគម មរយៈកមមវធិទីទលួខសុ្រតូវរបស់ ជវីកមមចេំពះ
សងគម(CSR) របសខ់្លួន។ ករទទលួខសុ្រតូវរបស់ ជវីកមម ចេំពះសងគម 
ជេរឿយៗ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ ជវធិមីយួែដលឧស ហកមមបញចូ ល
កង្វលអ់ពំេីសដ្ឋកចិច  សងគម នងិបរ ិ ថ ន េទកនុងសកមមភពករងររបស ់   
ខ្លួន។ េទះជដេូចនះក្ត ី គនំតិផ្តួចេផ្តើមជេ្រចើនរបស ់ ករទទលួខសុ្រតូវរបស់

ជវីកមមចេំពះសងគម បនេធ្វើេឡើង មករេ្រជើសេរ ើស មនលកខណៈ ដ
ហកុ នងិមន្រតមឹែតសកមមភពមនសុ ធម។៌ ែផ្អកេលើអ្វ ី ែដល្រកុមហ៊នុ

សហ្រគសពណិជជកមម សេំ េទ
េលើ ធរុកចិចទំងអសទំ់ងជទរំង ់
ឆ្លងែដន នងិទំរងដ់ៃទេទៀត េ យ
មនិគតិពវីសិយ័ ឬ្របេទសែដល
សហ្រគសពណិជជកមមេនះ ំង
េន ឬេធ្វើ្របត្តបិត្តករ នងិេ យមនិ
គតិព ីទហំ ំទរំង ់ឬរចនសមពន័្ឋ 
សហ្រគសពណិជជកមមេឡើយ 

៨ 



 

 

េ្រជើសេរ ើសយកមកេ ះ្រ យ មករចងប់នរបសខ់្លួន។  
 
ផទុយេទវញិ ករេគរពសទិធមិនសុ  មនិែមនជករេធ្វើេឡើង មករ

សម្័រគចតិ្តេនះេទ។ ករេគរពសទិធមិនសុ  ត្រមូវនវូករេប្តជញ ចតិ្តពធីរុកចិច។ 
្រកបខណ័្ឌ សទិ្ឋមិនសុ  ផ្តលន់វូករទទលួ គ លជ់ កល ករគតិគរូជ
ចមបងដល្់របជពលរដ្ឋចេំពះផលបះ៉ពលស់ងគម នងិបរ ិ ថ នរបសធ់រុ
កចិច។ េដើមបីសេ្រមចបនករទទលួខសុ្រតូវរបសខ់្លួនកនុងករេគរពសទិ្ឋិ
មនសុ មនកររពំងឹទកុថ សហ្រគសពណិជជកមម អនវុត្តេគល 
នេយបយេដើមបីទប់ ក ត ់ នងិេ ះ្រ យចេំពះផលអវជិជមនជសក្ត នុ
ពល នងិជកែ់ស្តងេកើតេចញមកពសីកមមភពរបសខ់្លួន។  
 
េតើអងគករសហ្របជជតបិនេ ះ្រ យយ៉ងដេូម្តច ចេំពះធរុកចិច នងិ 
សទិធមិនសុ ? 

 
េ កអគគេលខធកិរអងគករសហ្របជជត ិ បនផ្តួចេផ្តើមេ យ

មននវូ ‘គ្លូបលកែំផក’ េ យសម្័រគចតិ្តមយួេនកនុងឆន ំ ២០០០ ជេវទកិ
ពភិពេ ក ែដល្របមលូផ្តុ នំវូករជបួ្របជុគំន របសធ់រុកចិចទំង យ នងិទី
ភន កង់រននរបសអ់ងគករសហ្របជជត ិ ែផនកកមមករ នងិសងគមសុវីលិ 
េដើមបីគំ្រទដលស់ទិធមិនសុ  ពលកមម បរ ិ ថ ន នងិ្របឆំងអេំពើពកុរលយួ។ 
កនុងឆន ំ២០០៥ គណៈកមម ធកិរសទិ្ឋមិនសុ របសអ់ងគករសហ្របជជត ិ
(កនុងឆន ំ២០០៦ ជនំសួេ យ ្រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ ) បនែតង ំង ្រ ្ត
ចរយ ចន ៉ កគ់ ីជតំ ងពេិសសរបសេ់ កអគគេលខធកិរអងគករសហ
្របជជតទិទលួបនទុកេលើបញ្ហ សទិធមិនសុ  នងិ ជវីកមមឆ្លងែដន នងិ 
សហ្រគសពណិជជកមមេផ ងេទៀត។ ណត្តកិរងរ្រតូវបន្របគលដ់លរ់បូ

៩ 



 

 

គត ់ េដើមបីេធ្វើករកណំត ់ នងិ្រ យបភំ្លបឺទ ្ឋ នននអពំ ី ករទទលួខសុ
្រតូវ នងិគណេនយយភព ជវីកមមចេំពះសទិធមិនសុ  បប់ញចូ លទំងតនួទី
របសរ់ដ្ឋផងែដរ។ អនកតំ ងពេិសសបនេសនើេឡើងនវូ្រកបខណ័្ឌ េគល
នេយបយស្តពី ី “ករករពរ ករេគរព នងិដេំ ះ្រ យ” ែដល្រកុម
្របកឹ សទិធមិនសុ របស ់អងគករសហ្របជជតបិន ្វ គមនជ៍ឯកចឆន័ច កនុង
ឆន ំ២០០៨។ ្រកបខណ័្ឌ េនះរមួមនសរសរ្រទូងប ីគ ឺ៖ 

 
  រដ្ឋមនតនួទកីរពរ្របឆំង នងឹកររេំ ភសទិធមិនសុ េ យភគទីបី ី

បប់ញចូ លទំងសហ្រគសពណិជជកមម មរយៈេគលនេយបយ 
បទបញជ  នងិេសចក្តសីេំរច ។ 

  ករទទលួខសុ្រតូវរបស់ ជវីកមមកនុងករេគរពសទិធមិនសុ  ែដលមន
នយ័ថ សហ្រគសពណិជជកមមទំង យ គរួែតេធ្វើសកមមភពេ យ
យកចតិ្តទកុ កប់ផំតុ េជៀស ងកររេំ ភបពំនេលើសទិធអិនកដៃទ 
នងិេ ះ្រ យផលបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរ ពកព់ន័ធនងឹសកមមភពរបសខ់្លួន។ 

  េសចក្ត្ីរតូវករឲយទទលួបនករេ ះ្រ យ កនែ់តទលូទំូ យេឡើង     
សំ បជ់នរងេ្រគះៃនអេំពើរេំ ភបពំនទកទ់ងនងឹធរុកិចច ទំង ម
្របពន័ធយតុ្តធិម ៌នងិេ្រក្របពន័ធយតុ្តធិម។៌ 

 

II. េគលករណ៍ែណនំស្តពី ីធរុកចិច នងិសទិ្ឋមិនសុ  
 
េតើេគលករណ៍ែណនំគជឺអ្វ?ី  

 
េគលករណ៍ែណនំ គជឺសណំុំៃនេគលករណ៍ចនំនួ ៣១ ែដល

គំ្រទដលក់រអនវុត្តន្៍រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ របសអ់ងគករសហ្របជ
ជត ិ ស្តពី ី “ករករពរ ករេគរព នងិដេំ ះ្រ យ”។ េគលករណ៍

១០ 



 

 

ែណនំេនះមនមលូ ្ឋ នេលើសរសរ្រទូងបគី ឺ “ករករពរ ករេគរព នងិ
ដេំ ះ្រ យ”។   េគលករណ៍ែណនំេនះជផលតិផល ែដលេកើតេចញ
ពកីរសកិ ្រ វ្រជវ នងិ ករពេិ្រគះេយបលយ៉់ងទលូទំូ យ រយៈ
េពល្របំមយួឆន ំ ែដលមនករចលូរមួពសីំ ករ់ ្ឋ ភបិល សមគម នងិ
សហ្រគសពណិជជកមម  សងគមសុវីលិ បគុគល នងិសហគមនែ៍ដលរងផល
បះ៉ពល ់នងិវនិេិយគនិ។ ពកួេគគសូបញជ ក ់អពំវីធិនករទំង យែដល
រដ្ឋននគរួែតចតេ់ឡើង េដើមបីជរំញុឲយធរុកចិចទំង យ េគរពសទិធមិនសុ  
ផ្តលគ់េ្រមងដលធ់រុកចិចទំង យេ យបនដងឹ នងិេ យបង្ហ ញេ យ
េគេឃើញថ ពកួេគេគរពសទិធមិនសុ  នងិកតប់នថយ នភិយ័ ៃនករបងក
ឲយមន ឬកររមួចែំណកេធ្វើឲយអន្ត យដលស់ទិធមិនសុ  នងិ បេងកើតនវូខន ត
រង្វ សស់ំ បអ់នកែដលពកព់ន័ធ េដើមបី យតៃំលអពំកីរេគរពសទិធមិនសុ
របសធ់រុកចិច។ េគលករណ៍ទំងេនះកម៏នែចងអពំអី្វ ី ែដលទំងរដ្ឋ នងិ
សហ្រគសពណិជជកមមគរួែតេធ្វើ េដើមបីេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងដលក់រទទលួ
បននវូដេំ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសទិ្ឋភិព សំ បប់គុគលទំង យ

 ែដលសទិ្ឋរិបសខ់្លួន្រតូវបនរេំ ភបពំន។ 
 
េតើអ្វេីទជ “ នៈ”  របសេ់គលករណ៍ែណនំ?  

 
េនៃថងទ១ី៦ ែខមថិនុ ឆន ំ២០១១ ្រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ របសអ់ងគ

ករសហ្របជជត ិបនអនមុត័ជឯកចឆន័ទេលើេគលករណ៍ែណនំ (េសចក្តី
សេំរចចតិ្តេលខ ១៧/៤)។ ខណៈែដលឯក រេនះមនិចងភជ បក់តព្វកចិចផ្លូ វ
ចបប ់ ប៉ែុន្តករអនមុត័របស្់រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ  បនបេងកើតេ យេគល
ករណ៍ែណនំេនះ ក្ល យេទជចណុំចេយងជសកលសំ បអ់នវុត្តបន
ចេំពះ ធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ ។  

១១ 



 

 

េនេពលអនមុត័េគលករណ៍ែណនំេនះ ្រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ  
(A/HRC/១៧/៤ កថខណ័្ឌ  ៦) កប៏នបេងកើតផងែដរនវូ្រកុមករងរស្តពី ី     
ធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ  (មនសមសភពអនកជនំញករឯក ជយ ចនំួន្របំ
របូ) េដើមបីេលើកសទួយករអនវុត្តនេ៍គលករណ៍ែណនំេនះ ្រពមទំងបេងកើត
េ យមនេឡើងនវូេវទកិ្របចំឆន ំស្តពី ី ធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ  េ យសថតិ
េ្រកមករែណនំរបស្់រកុមករងរ។  

 
III. ករអនវុត្តនប៍ទ ្ឋ នេផ ងៗេនកនុង្របេទសកមពុជ 
 
េតើធរុកចិច នងិ បទ ្ឋ នសទិធមិនសុ ទកទ់ងគន យ៉ងដចូេម្តចេទនងឹបរបិទ
្របេទសកមពុជ?  

 
រដ្ឋធមមនញុញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ  ៣១ តកំលក់តព្វកចិច

សទិធមិនសុ អន្តរជត៖ិ “្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទទលួ គ ល ់ នងិេគរព
សទិធមិនសុ  ដចូមនែចងកនុងធមមនុញញអងគករសហ្របជជត ិ េសចក្ត ី
្របកសជសកលស្តពីសីទិធមិនសុ  កតកិសញញ  នងិអនសុញញ ទំង យ
ទកទ់ងនងឹសទិធមិនសុ  សទិធ្ិរសី្ត នងិសទិធកិមុរ”។ េ យ រេគលករណ៍
ែណនំេនះឈរេលើ្រគឹះៃនករទទួល គ ល់កតព្វកិចច្រ ប់របស់រដ្ឋនន
កនុងករេគរព ករករពរ នងិករបេំពញសទិធមិនសុ  នងិេសរភីពជមលូ
្ឋ ន។ ដេូចនះ បទ ្ឋ នស្តពីធីរុកចិច នងិសទិធមិនសុ  មនតៃម្លអនវុត្តបន

េ យផទ ល ់ េ យ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈករេប្តជញ ចតិ្តេគរព
មចបបជ់ត ិនងិចបបអ់ន្តរជតរិបសខ់្លួន។ 

 
វសិយ័ ជវីកមម សខំន់ៗ មយួចនំនួទកទ់ងនងឹបរបិទកមពុជ ប៉ែុន្ត

មនិក្រមតិែត្រតមឹេនះ រមួមន៖       កសិ ជវីកមម (មនជ ទិ៍ ចកំរអេំព 

១២ 



 

 

ចកំរេកស៊ ូចកំរដឡូំងម ីនងិចកំរ កសយ) ផលតិកមមឧស ហកមមទំង
េនតបំនទ់្ីរបជុជំន នងិេនតបំនជ់នបទ (ជពេិសសទកទ់ងនងឹេ ងច្រក 
នងិ សមបទនដេីសដ្ឋកចិច) ឧស ហកមមទញយកែរ ៉ (មនជ ទិ៍ ករទញ
យកែរ ៉ េ្របង នងិឧសមន័) េទសចរណ៍ នងិបដសិ ្ឋ រកចិច (មនដចូជ 
ស ្ឋ គរ នងិេភជនយី ្ឋ ន) េហ ថ រចនសមពន័ធ នងិគេំ ងអភវិឌ នន៍ន 
(មនដចូជ ករ ថ បនផ្លូ វជត ិនងិផ្លូ វែដក) េស ករងរ នងិមខុរបរ ( ប់
ទំង ទភីន កេ់្រជើសេរ ើសកមមករបេំរ ើករងរកនុង្រសុក) គេំ ងថមពល (ដចូជ
ទនំប់ ៉ រអីគគសីន ីនងិេ ងច្រកផលតិធយូងថម) នងិសហ្រគសខន តមធយម នងិ
ខន តតចូដៃទេទៀត បទំ់ង ជវីកមមជលកខណៈ្រគួ រ។ 

 
IV. េតើេហតអុ្វបីនជេគលករណ៍ែណនំេនះមន រៈ្របេយជន?៍ 
 
សំ បរ់ ្ឋ ភបិល៖ 

ករធនករពរបងក រកររេំ ភបពំន៖ េគលករណ៍ែណនំេនះ 
ផ្តលក់រែណនំ នងិអនុ សន ៍ សំ បវ់ធិនកររបសរ់ ្ឋ ភបិល 

មរយៈ េគលនេយបយ ចបប ់ បទបញជ  នងិេសចក្តសីេំរច 
ននេដើមបីទប់ ក ត ់កតប់នថយ នងិេ ះ្រ យ ចេំពះកររេំ ភ
បពំនសទិធមិនសុ ។  កតព្វកចិច េ្រកមសនធសិញញ អន្តរជតរិបស ់   
រ ្ឋ ភបិលទំង យ កនុងករករពរ្របឆំងនងឹកររេំ ភបពំន
សទិធមិនសុ េ យភគទីបី ី សថតិេនកនុងរង្វងែ់ដនដ ី នងិ/ឬ ែដន
សមតថកចិចរបសខ់្លួន (កនុងេនះមន េគលករណ៍េលខ១ នងិ េលខ
២)។ េគលករណ៍ែណនំកប៏នផ្តលក់រែណនំផងែដរដលធ់រុកចិច
ននែដលមនរដ្ឋេធ្វើជមច ស ់ឬ្រគប្់រគងេ យរដ្ឋ។ 
 

១៣ 



 

 

េគលនេយបយសុីសង្វ ក់គន ៖ មនេហតុផលខងេគល
នេយបយសំ បរ់ដ្ឋ មុ ី េដើមបីកណំតេ់ យបនចបស់ ស់
អពំកីររពំងឹទកុថ ធរុកចិចទំង យេគរពសទិធមិនសុ េនកនុងរដ្ឋ
របសខ់្លួន នងិេនបរេទស។ េគលករណ៍ែណនំ ផ្តលក់រែណនំ
ដលរ់ ្ឋ ភបិលេ យធនបននវូ េគលនេយបយសុសីង្វ កគ់ន
េនះ (េលខ៨ ដល ់េលខ១០) សំ ប់ ថ បន័ននរបសខ់្លួន នងិភគី
ទបី។ី េគលករណ៍ែណនំ ផ្តលក់រែណនំអពំ ី ករពនិតិយេ យ
្រតមឹ្រតូវេលើសទិ្ឋមិនសុ  (េលខ១៧ ដល ់េលខ២១) រមួទំងករ យ
តៃម្ល នងិករកតប់នថយផលបះ៉ពលស់ំ បេ់ យរដ្ឋនន យកេទ
េ្របើ្របស ់េនេពលចលូពកព់ន័្ឋជមយួធរុកចិច ឬ្រគប្់រគងេមើលេលើ   
គេំ ងេផ ងៗ។ 
 
ករកត់បនថយ និភ័យ៖ រ ្ឋ ភិបលទំង យមិនគួរសនមត់ថ 
ខ្លួនកពំងុជយួដលធ់រុកចិច មរយៈករមនិ កឲ់យពកួេគទទលួខសុ
្រតូវេនះេឡើយ ផទុយេទវញិ ធរុកចិចទំង យែដលមនិមនករ 
ធនករពរែផនកចបប ់ និងនតីវិធិសីម្រសបេទវញិេទ ែដល្រតូវ
្របឈមនងឹ នភិយ័ខពស ់ ែដល ចបះ៉ពលដ់លេ់ករ ្តិ៍េឈម ះរបស់
ខ្លួន ថ នភពគតយិតុ្ត នងិផលកៃ្រម (េលខ៣)។ បែនថមពេីលើេនះ
េទៀត ធរុកចិចជេ្រចើនកប៏នងកេទរករ ្ឋ ភបិល េដើមបីទទលួបន
នវូ េយបល ់ ករែណនំ នងិេសចក្តរីពំងឹទកុចបស់ ស ់ សំ ប់
ករ្រប្រពឹត្តេទៃនធុរកិចចរបស់ខ្លួន។ ចំេពះធុរកិចចែដលរដ្ឋេធ្វើជ
មច ស ់ឬ្រគប្់រគងេ យរដ្ឋ (េលខ៤) េគលករណ៍ែណនំេនះផ្តល់
មេធយបយ េដើមបី្រគប់្រគងេ យបនកន់ែត្របេសើរេឡើងេលើ   
េករ ្តិ៍េឈម ះ នងិ នភិយ័ផ្លូ វចបប ់  ែដលនងឹ្រតូវ្របឈមមខុេ យ

១៤ 



 

 

ធរុកចិចទំងេនះ។ មយ៉ងវញិេទៀត ឥរយិបទរបសធ់រុកចិចេនបរេទស
ចនងឹជះឥទធពិលេទរដ្ឋ មុវីញិ។   

 
ករទទលួបនពត័ម៌ន៖ េគលករណ៍ែណនំេនះកណំតអ់ពំរីេបៀប
ែដលរដ្ឋ ចផ្តលព់ត័ម៌នបនកនែ់ត្របេសើរេឡើង នងិទនេ់ពល
េវ  ទកទ់ងនងឹផលបះ៉ពលស់ទិ្ឋមិនសុ  េ យ រសកមមភព
របសធ់រុកចិច (េលខ៣)។ តម្ល ភព នងិករទទលួបនពត័ម៌ន ច
ជយួដលក់រស្រមបស្រមួល កចិចពភិក គន  នងិករចលូពកព់ន័្ឋ
្របកបេ យអតថនយ័រ ងរដ្ឋ ធរុកចិច នងិអនកពកព់ន័្ឋដៃទេទៀត។ េបើ
សនិជមនទនំសេ់កើតេឡើងេនះ ករផ្តល ់នងិទទលួបនពត័ម៌ន
្រគប្់រគន ់ នងឹរមួចែំណកដលក់រេ ះ្រ យបញ្ហ នន នងិទប់

ក តទ់នំសព់កីររកី ល ល។ 
 
ករទទលួបនដេំ ះ្រ យ៖ ្របសនិជេកើតមននវូកររេំ ភ
បពំនសទិធមិនសុ ទកទ់ងនងឹសកមមភពរបសធ់រុកចិច រ ្ឋ ភបិល
ទំង យមនកតព្វកចិច្រតូវធនថ បគុគលទំង យែដលរង 
ករបះ៉ពលទ់ទលួបននវូដេំ ះ្រ យ  េហើយេគលករណ៍
ែណនំេនះផ្តល្់រកបខណ័្ឌ មយួ េដើមបីជយួដលរ់ដ្ឋនន (េលខ២៥ 
ដលេ់លខ ៣១)។ រដ្ឋទំង យ ចរេំ ភបពំនកតព្វកចិចចបប់ 
សទិធមិនសុ អន្តរជតរិបសខ់្លួន ្របសនិជកររេំ ភបពំនេនះ
េចញមកពរីដ្ឋខ្លួនឯង ឬ រដ្ឋខកខនមនិបនចតវ់ធិនករសម្រសប
េដើមបីបងក រ េសុើបអេងកត កេ់ទសទណ្ឌ  នងិេ ះ្រ យចេំពះ
អេំពើរេំ ភបពំន្រប្រពតឹ្តេ យធរុកចិច។ េគលករណ៍ែណនំេនះ 
កណំតអ់ពំវីធិនករនន ែដលរដ្ឋ ចចតេ់ឡើង េដើមបីធនេ យ

១៥ 



 

 

ជនរងេ្រគះ េទេ្របើ្របស់បនកន់ែត្របេសើរនូវយន្តករ ម
្របព័ន្ឋយុត្តិធម៌ (កនុង្របព័ន្ឋតុ ករ) និងយន្តករេ្រក្របពន័្ឋ 
តុ ករ (េលខ២៧ ដលេ់លខ២៩) មនដចូជ ក្តី ដហកុ 
យន្តករផ ះផ  ថ បន័សទិ្ឋមិនសុ ជត ិ នងិអបំ៊តុ ម ន (អនក
ជនំញ ឯក ជយ ែដលទទលួ ពនិតិយ នងិ ម នករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ងែដល កេ់ យ្របជពលរដ្ឋ)។ 

 
សំ បធ់រុកចិច៖ 

 
បទ ្ឋ នស្រមបក់រ ម នេមើល៖ េគលករណ៍ែណនំេនះ 
្រ យបភំ្លបឺទ ្ឋ នេគល សំ បធ់រុកចិច េនេពលែដល នយិយ
អពំសីទិ្ឋមិនសុ ។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ផ្តលក់រែណនំដលធ់រុ
កចិចនន ឲយយលដ់ងឹអពំបីញ្ហ សទិធមិនសុ េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ធរុកចិច 
នងិបេងកើតេគលនេយបយ នងិយន្តករនន េដើមបីេ ះ្រ យ
ចេំពះ នភិយ័ នងិផលបះ៉ពលស់ទិ្ឋមិនសុ  (េលខ១១ ដល ់
េលខ២១)។ មរយៈករកណំតប់ទ ្ឋ នដចូគន  នងិជ កល   
សំ បធ់រុកចិចទំងអស ់ េនះ ចជយួឲយធរុកចិច ម នេមើលករ
អនវុត្តន្៍រសប មបទ ្ឋ នសទិធមិនសុ របសខ់្លួន។   
 
អតថ្របេយជន៍ខងពណិជជកមម៖ ករមនជេ្រសចនូវេគល
នេយបយសទិធមិនសុ  (េលខ១៦)  ចរមួចែំណកដលក់របេងកើន
េករ ្តិ៍េឈម ះល្អ ែដល ចផ រភជ បេ់ទនងឹកររកបនទផី រ អតថិិ
ជន វនិេិយគនិកនែ់ត្របេសើរេឡើង នងិករលកផ់លតិផលកនុង
បរមិណខពស់ែថមេទៀត។ ករេធ្វើឲយកមមករេពញចិត្ត ចនំឲយ     

១៦ 



 

 

សង្វ កផ់លតិកមមមនសនទុះខ្ល ំង េហើយធរុកចិចមនលទធភពទក់
ទញ នងិរក កមមករ/នេិយជតិរបសខ់្លួន។ សវុតថភិពផ្តតផ់គងជ់
ែខ សង្វ ក់ ចបេងកើតេ យមនសថរិភពដលក់រផលតិ។ ក៏ ច
ជួយផងែដរឲយករចំ យមន្របេយជន៍ទក់ទងនឹងករេ្របើ
្របស្់របកបេ យករទទលួខសុ្រតូវេលើធនធនបរ ិ ថ ន កដ៏ចូជ
ករធនឲយធុរកិចចេ្របើ្របស់្របកបេ យនិរន្តរភពនូវ ធនធន  
ធមមជតែិដលចំបចស់ំ ប្់របតបិត្តកិររបសខ់្លួន។  
 
ករកតប់នថយ នភិយ័៖ ធរុកចិចទំង យមនករទទលួខសុ្រតូវ
កនុងករទប់ ក ត ់ នងិេ ះ្រ យ ផលបះ៉ពលអ់វជិជមននន 
(េលខ២២) ែដលខ្លួនមនជបព់កព់ន័ធ េហើយេគលករណ៍ែណនំ
េនះ ផ្តលជ់េ្រមើសេផ ងៗសំ បធ់រុកចិច េដើមបីចលូរមួេ ះ្រ យ
្របកបេ យ្របសទិធភព (េលខ២៥ ដល ់ េលខ ៣១)។ ធរុកចិច 
ែដលមនិេគរពសទិ្ឋមិនសុ  ឬមនិផ្តលេ់ យមនករេ ះ្រ យ
្របកបេ យ្របសទិ្ឋភិព  មន នភិយ័ខពសេ់ យ្របឈមនងឹ   
បណ្តឹ ងសទិធមិនសុ  កររខំនដល្់របតបិត្តកិរ េ យ រែតទនំស់
នន ឬករផ ព្វផ យពត័ម៌នអវជិជមន េ យ រែតករពកព់ន័្ឋ
ជមយួអេំពើរេំ ភបពំន េហើយែដល ចបះ៉ពលដ់ល្់របកក់ៃំរ 
និងគំ មកំែហងដល់និរន្តរភពៃនធុរកិចចេនះ។ េគលករណ៍
ែណនំជយួសហ្រគសពណិជជកមម ្រគប្់រគង នភិយ័េនះ េ យ
ែណនំអពំកីរេ ះ្រ យ ម្របពន័ធតុ ករ នងិយន្តករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងេន “ថន ក្់របតបិត្តកិរ” (រមួទំង េនថន កម់លូ ្ឋ ន ឬ 
ែបបមនិផ្លូ វករ) ែដល ចជករបេំពញបែនថមដស៏ខំនេ់ទនងឹ
យន្តករេ ះ្រ យរបសរ់ដ្ឋ។  

១៧ 



 

 

ករទទលួបនពត័ម៌ន៖ េគលករណ៍ែណនំេនះកណំតអ់ពំរីេបៀប
ែដលធរុកចិច ចផ្តលព់ត័ម៌ន បនកនែ់ត្របេសើរេឡើង នងិទន់
េពលេវ ទកទ់ងនងឹផលបះ៉ពលស់ទិ្ឋមិនសុ  េ យ រសកមម 
ភពរបសខ់្លួន (េលខ ១៦ និងេលខ ២១)។ តម្ល ភព នងិករទទលួ
បនពត័ម៌ន ចជយួដលក់រស្រមបស្រមួលកចិចពភិក គន  នងិ
ករចលូពកព់ន័្ឋ្របកបេ យអតថនយ័រ ងរដ្ឋ ធរុកចិច និងអនកពក់
ពន័្ឋដៃទេទៀត។ េបើសនិជមនទនំសេ់កើតេឡើង េនះករផ្តលន់ងិ
ទទលួបនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ ចជយួរមួចែំណកដលក់រេ ះ
្រ យបញ្ហ នន ទប់ ក តទ់នំសព់កីររកី ល ល នងិជយួ     
ក ងទនំកុចតិ្តកនុងចេំ មអនកពកព់ន័្ឋ។ 
 

ស្រមបស់ងគមសុវីលិ បគុគល/សហគមនែ៍ដលទទលួរងផលបះ៉ពល ់នងិ   
ថ បន័សទិធមិនសុ ជត៖ិ 

 
ករឃ្ល ំេមើល្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ខ្ល ំង៖ មនករ
សងឃឹមទុកជមុនថ ធុរកិចចននមនរួចជេ្រសចនូវ េគល
នេយបយ នងិនតីវិធិនីន េដើមបីធនដលក់រេគរពសទិធមិនសុ
េន្រគប្់របតបិត្តកិរទំងអសរ់បសខ់្លួន។ េ យមនកចិចសហករ
ជមយួឯកត្តបគុគល នងិសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល ់ អងគករ
សងគមសុវីលិនន េដើរតនួទដីស៏ខំនក់នុងករ មឃ្ល ំេមើលេលើ
សកមមភពៃនករពនិតិយដ្៏រតមឹ្រតូវេលើសទិ្ឋមិនសុ   នងិករេ ះ
្រ យ (ករ យតៃំលេលើផលបះ៉ពល ់ នងិករេឆ្លើយតប) របស់
សហ្រគសពណិជជកមម ្រពមទំងៃដគរូបសរ់ ្ឋ ភបិល ឬៃដគូ
អភិវឌ ន៍របស់ពួកេគ ែដលជនិចចកល េធ្វើករជៃដគូជមួយ      

១៨ 



 

 

ថ បន័សទិធមិនសុ ជតនិន។ េគលករណ៍ែណនំ ែចងអពំី
្រកបខណ័្ឌ ៃនករយកចតិ្តទកុ កខ់្ល ំងេលើសទិ្ឋមិនសុ  (េលខ ១៦ 
ដលេ់លខ ២១) ្រពមទំងែចងពចីណុំចេយងរមួមយួ ស្រមបេ់ធ្វើជ
បទ ្ឋ នៃនករ យតៃំលេលើផលបះ៉ពល ់ ែដល ចគំ្រទដលក់ចិច
សហ្របតបិត្តកិរកនុងចេំ មអនកពកព់ន័ធេផ ងៗគន ។ េគល
ករណ៍ទំងេនះកេ៏លើកទកឹចតិ្តេ យ មនករឃ្ល ំេមើលជ្របចំ
េលើ នភិយ័ខងសទិធមិនសុ  នងិករេឆ្លើយតប ( ម ន) ករ
ទទលួបនពត័ម៌ន (ករទកទ់ងផ្តលព់ត័ម៌នគន េទវញិេទមក) 
នងិករពេិ្រគះេយបល្់របកបេ យអតថនយ័េ យធរុកចិច ជមយួ
នងឹ្រកុមែដលរងផលបះ៉ពលជ់សក្ត នពុល។ 
 
ករទទលួបនដេំ ះ្រ យ៖ េគលករណ៍ែណនំេនះផ្តលក់រ
យកចតិ្តទកុ កជ់ពេិសសចេំពះកររកដេំ ះ្រ យជនូ (េលខ 
២៥ ដលេ់លខ ៣១) ជនរងេ្រគះៃនអេំពើរេំ ភបពំនសទិ្ឋមិនសុ
ទកទ់ងនងឹធរុកចិច។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ចជយួធនថ 
េនេពលមនអនក ទទលួរងពយសនកមមពសីកមមភពរបសធ់រុកចិច 
េនេពលេនះ្រតូវមនទំងករទទួលខុស្រតូវ្រគប់្រគន់ និង
ដេំ ះ្រ យយ៉ងមន្របសទិធភព ( ម្របពន័ធយតុ្តធិម ៌ នងិ
េ្រក្របព័នធយុត្តិធម៌)។ េគលករណ៍ែណនំទំងេនះក៏ផ្តល់      
អនុ សន ៍ (េលខ ២៦) សំ បជ់យួកតប់នថយបនទុកៃនករេ្របើ
្របស់យន្តករេ ះ្រ យ មផ្លូ វតុ កររបស់រដ្ឋ (កនុងរង្វង់
្របពន័្ឋតុ ករ)។ េគលករណ៍ែណនំកេ៏លើកទកឹចតិ្តផងែដរដល់
ករេ្របើ្របសយ់ន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទ “ថន ក្់របតបិត្តកិរ”   (ថន ក់
មលូ ្ឋ ន ឬែបបមនិផ្លូ វករ)  ( េលខ២៧ ដលេ់លខ២៩) ជជេ្រមើស

១៩ 



 

 

េផ ង ជនំួសឲយយន្តករេ ះ្រ យននរបសរ់ដ្ឋ មនដចូជ 
ក្តី ដហកុ យន្តករផ ះផ  ថ បន័សទិ្ឋមិនសុ ជត ិ នងិអំ

ប៊តុ ម ន។ េគលករណ៍ែណនំេនះ ផ្តលន់វូលកខខណ័្ឌ សំ បយ់ន្ត
ករេ ះ្រ យេ្រក្របព័នធតុ ករ េ យអនុេ មេទ ម
បទ ្ឋ នសទិ្ឋមិនសុ អន្តរជត ិ(េលខ ៣១)។  
 
ករតស៊ូមតិ និងជំនួយបេចចកេទស៖ េគលករណ៍ែណនំេនះ
កណំតប់ទ ្ឋ នរមួ ស្រមបក់រ្រប្រពតឹ្តរបសធ់រុកចិច ្រពមទំងបេងកើត
នវូេវទកិសកលមយួ ស្រមបក់រចលូរមួៃនអនកពកព់ន័ធនន។ 
េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ ជចណុំចេយងែដល្រតូវបនទទលួ

គ លជ់អន្តរជត ិ ស្រមបក់រេធ្វើកចិចសហ្របតបិត្តកិររ ង សងគម
សុវីលិ ថ បន័សទិធមិនសុ ជតនិន ្រពមទំងបគុគល នងិ សហគម
នែ៍ដលរងផលបះ៉ពលជ់មយួរដ្ឋ នងិធរុកចិច។ េគលករណ៍
ែណនំទំងេនះ ចផ្តលជ់មលូ ្ឋ នស្រមបក់រឃ្ល ំេមើល នងិ
យករណ៍ពកីរអនវុត្តនៃ៍នធរុកចិច កដ៏ចូជេដើរតជួេវទកិសំ ប ់ 

ផ្តលក់រ្របកឹ បេចចកេទស។ េ យ រមនធរុកចិចជេ្រចើន ងក
េទរករ ្ឋ ភបិលេដើមបីទទលួបននវូ េយបល ់ ករែណនំ នងិ  
េសចក្តរីពំងឹទកុចបស់ សស់ំ បក់រ្រប្រពតឹ្តេទៃនធរុកចិច របស់
ខ្លួន ដេូចនះសងគមសុវីលិ បគុគល/សហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល ់ នងិ  

ថ បន័សទិ្ឋមិនសុ ជត ិ ចេដើរតនួទគំី្រទដលែ់ផនកេនះ។ 
 
ស្រមបម់ច សជ់នំយួ នងិៃដគអូភវិឌ ន៖៍ 

 
មច ស់ជំនួយ និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន រួមទំង ថ ប័នហិរញញវតថុ         

២០ 



 

 

ពហភុគ ី គជឺប ្ត ញនំយកករគំ្រទជនំយួ នងិករឧបតថមភចលូ
មកកនុង្របេទសែដលពកួេគេធ្វើ្របតបិត្តកិរ។ ៃដគរូបសព់កួេគមន   

ថ បន័រដ្ឋ សងគមសុវីលិ សហគមន ៍ ឯកត្តបគុគល នងិភគទីបី ី    
េផ ងៗេទៀត។ ជនចិចកល ពកួេគជលួ្រកុមហ៊នុពេិ្រគះេយបល់
ឯកជន នងិទីភន កង់រមកពខីងេ្រក េដើមបីជយួអនវុត្តករងររបស ់
ពកួេគ េនេពលែដលពកួេគ្រតូវករជនំញ នងិកំ ំងពលកមម 
បែនថម។ មច សជ់នំយួ នងិៃដគអូភវិឌ ន ៍ មនគណេនយយភព
ចេំពះចបបៃ់នរដ្ឋ មុេីរៀងៗខ្លួនរបសព់កួេគ ែដល្របកនខ់ជ បន់វូ 
បទ ្ឋ នសទិធមិនសុ អន្តរជត។ិ ពកួេគក្៏របតបិត្ត ិ េ្រកមករ ៉បរ់ង
របសរ់ដ្ឋែដលទទលួពកួេគផងែដរ ែដលរដ្ឋទំងេនះក្៏រតូវែត្របកន់
ខជ បន់វូបទ ្ឋ នសទិធមិនសុ អន្តរជតផិងែដរ។ សរបុមក ពកួេគគជឺ 
ភគទីបីែីដលសថតិេ្រកម្រកបខណ័្ឌ អន្តរជតរិបសធ់រុកចិច នងិសទិធិ
មនសុ  េហើយពកួេគ ចទទលួខសុ្រតូវ មចបប ់្របសនិេបើពកួេគ
បំេពញទំនួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនមិនបន្រតឹម្រតូវ។ ពួកេគគួរែត   
អនវុត្តករ្រតួតពនិតិយេមើលេលើៃដគរូបសខ់្លួន នងិេលើកទកឹចតិ្តដល់
ៃដគូ ធរណៈ នងិៃដគឯូកជន េ យយកចតិ្តទកុ កខ់ពសេ់លើ
សទិ្ឋមិនសុ  ។ េលើសពេីនះេទៀត ពកួេគមនករទទលួខសុ្រតូវ 
ចំេពះករមិនេធ្វើេ យចះុេខ យដល់លទ្ឋភពបំេពញករទទួល
ខុស្រតូវរបស់អនកែដលទទួលបនផល្របេយជន៍េនះែដរ ។  
បែនថមពេីលើករបេំពញេទ មបទ ្ឋ នទំងអស ់ ែដលមនេនកនុង
េគល ករណ៍ែណនំេនះ ក៏ ចជតនួទរីបសព់កួេគផងែដរកនុង
ករជួយដល់អនកពក់ព័នធនន អនុវត្តេគលករណ៍ែណនំេនះ 
(េលខ១០) ។ 

 

២១ 



 

 

V. ពត័ម៌នបែនថម 
 
េគលករណ៍ែណនំ មនេនកនុងឧបសមពន័្ឋភជ បេ់ទនងឹរបយករណ៍

ឆន ំ២០១១ របស់អនកតំ ងពិេសស ក់ជូន្រកុម្របឹក សិទ្ឋិមនុស        
(A/HRC/17/31) ែដល ចរកបនេន៖ 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/17session/A.HRC.17.31_en.pdf  

   
របយករណ៍េផ ងៗេទៀតមកពអីនកតំ ងពេិសសៃនអគគេលខធ ិ

ករសហ្របជជតសិ្តពីបីញ្ហ  សទិធមិនសុ  នងិ ជវីកមមឆ្លងែដន នងិសហ
្រគសពណិជជកមមេផ ងៗេទៀត ចរកបនេន៖  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalCorporations/
Pages/Reports.aspx 
 
របយករណ៍មយួចនំនួែដលមននវូ្របវត្តទិកទ់ងនងឹេគលករណ៍

ែណនំ រមួមន៖ 
ករករពរ ករេគរព នងិដេំ ះ្រ យ៖ ្រកបខណ្ឌ ស្រមប់

ធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ  (A/HRC/8/5)  
 
របយករណ៍របសអ់នកតំ ងពេិសស កជ់នូ្រកុម្របកឹ សទិ្ឋិ

មនសុ  ឆន ំ២០១០ (A/HRC/14/27) 
 
របយករណ៍របសអ់នកតំ ងពេិសស កជ់នូ្រកុម្របកឹ សទិ្ឋិ

មនសុ  ឆន ំ២០០៩ (A/HRC/11/13) 
 

២២ 



 

 

របយករណ៍មនអតថ្របេយជនព៍កព់ន័្ឋមយួចនំនួេទៀតរមួមន៖ 
 
េគលករណ៍ស្រមបក់ចិចសនយែដលមនករទទលួខសុ្រតូវ៖ 

បញចូ លករ្រគប្់រគង នភិយ័សទិធមិនសុ ចលូេទកនុងកចិច
ចរចរេធ្វើកចិចសនយ រ ងរដ្ឋ នងិអនកវនិេិយគ - េគលករណ៍
ែណនំស្រមបក់រចរចរ (A/HRC/17/31/Add.3) 

 
កតព្វកចិចរបសរ់ដ្ឋកនុងករផ្តលេ់ យមននវូករទទលួបន

ដេំ ះ្រ យ ចេំពះ អេំពើរេំ ភបពំនសទិ្ឋមិនសុ ្រប្រពតឹ្ត
េឡើងេ យភគទីបី ីរមួទំង ធរុកចិច (A/HRC/17/31/Add.1) 

 
្របភពេផ ងៗ៖ 
 
ករយិលយ័ឧត្តមសនងករសទិ្ឋមិនសុ អងគករសហ្របជជត ិ- 

បញជ េីឈម ះឧបករណ៍ស្តពី ីធរុកចិច នងិសទិ្ឋមិនសុ ៖ 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.aspx 

 
គ្លូបលកែំផក របសអ់ងគករសហ្របជជត៖ិ េគលករណ៍ដប៖់ 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/

TheTenPrinciples/index.html 
 

មជឈមណ្ឌ លធនធនស្តពី ីធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ ៖ web portal១ ៃន
តំ ងពេិសស៖ 

http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home 
 

១ េនះមិនែមនជវុបិ យរបសអ់ងគករសហ្របជជតិេនះេទ។ 

២៣ 



 

 

ឧបសមពន័ធ៖ ចបប ់នងិបទបបញញត្តមិយួចនំនួរបសក់មពុជែដលអនវុត្តបន
ចេំពះធរុកចិច នងិសទិធមិនសុ ២ 
 
រដ្ឋធមមនញុញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
 
ចបបស់្តពី ីដធី្ល៖ី 

ចបបភ់មូបិល  
 ចបបស់្តពី ីសមបទន  
 អន្ុរកតិយស្តពី ីករ្រគប្់រគងដរីដ្ឋ 
 អន្ុរកតិយស្តពី ីសមបទនដេីសដ្ឋកចិច 
 អន្ុរកតិយស្តពី ីវធិន នងិនតីវិធិសី្តពីកីរេធ្វើអនេុយគៃន្រទពយសមបត្ត ិ      

ធរណៈរបសរ់ដ្ឋ នងិ ថ បន័ ធរណៈ 
 ្របកសរមួស្តពី ីករកណំតស់មតថកចិចរបសត់ុ ករ នងិគណៈកមម

ករសរុេិយដទីកទ់ងនងឹទនំសដ់ធី្ល ី

ចបបស់្តពីៃី្រពេឈើ 

 ចបបស់្តពី ីៃ្រពេឈើ 
 អន្ុរកតិយស្តពី ីករ្រគប្់រគងៃ្រពសមបទន 
 អន្ុរកតិយស្តពី ីករ្រគប្់រគងៃ្រពសហគមន ៍
 អន្ុរកតិយស្តពី ីករបេងកើតនតីវិធិេីធ្វើចំ តថ់ន ក ់នងិចះុបញជ ដីៃី្រព       

អចៃិ្រន្តយ ៍

២ ងេនះមិន្រគបដណ្ត ប់ចបប់ទំងអសេ់នះេទ េហើយ ចផ្ល សប់្តូ រនេពលខងមុខ។ 

២៤ 



 

 

ចបបស់្តពីជីលផល 

 ចបបស់្តពី ីជលផល 
 អន្ុរកតិយស្តពី ីសហគមនេ៍ន ទ ែដលបន កជ់នូទសី្តកីរ     

គណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

ចបបស់្តពីធីនធនទកឹ 

 ចបបស់្តពី ីករ្រគប្់រគងធនធនទកឹេនកមពុជ 

ចបបស់្តពីថីមពល 

 ចបបស់្តពី ីអគគសិនៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ចបបស់្តពីកីរវនិេិយគ 

 ចបបស់្តពី ីវនិេិយគៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 ចបបស់្តពី ីវេិ ធនកមមេលើចបបស់្តពីកីរវនិេិយគៃន             

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 

ចបបស់្តពីធីនធនែរ ៉
 ចបបស់្តពី ីករ្រគប្់រគង នងិករេធ្វើ ជវីកមមធនធនែរ ៉
 អន្ុរកតិយស្តពី ីករកណំតេ់គលករណ៍វនិេិយគៃនធនធនែរ ៉
 

ចបបស់្តពីតីបំនក់រពរ  
 ចបបស់្តពី ីតបំនក់រពរធមមជត ិ
 ្រពះ ជ្រកតិយស្តពី ីតបំនក់រពរធមមជត ិ
 

ចបបស់្តពីបីរ ិ ថ ន  
 ចបបស់្តពី ីកចិចករករពរបរ ិ ថ ន នងិករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 

២៥ 



 

 

 អន្ុរកតិយស្តពី ីកចិចដេំណើ រករ យតៃំលេហតបុះ៉ពលប់រ ិ ថ ន 

ចបបស់្តពីកីរងរ 

 ចបបស់្តពី ីករងរ  

បទបបញញត្តសិ្តពីេី្របងកត 

 បទបបញញត្តេិ្របងកត    
 េសចក្តសីេំរច ស្តពី ីករែកសរំលួបទបញញត្តេិ្របងកត 
 

ចបបស់្តពីពីណិជជកមម 
 ចបបស់្តពី ីសហ្រគសពណិជជកមម 
 ចបបស់្តពី ីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម  
 

ចបបេ់ផ ងៗ 
 ចបបស់្តពី ីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុ-ំសងក ត ់
 ចបបស់្តពី ី្រគឹ ថ នធនគរ នងិហរិញញវតថុ 
 ចបបស់្តពី ី រេពើពនធ 
 ចបបស់្តពី ី្របតបិត្តកិរែដលមនកចិចធន 

 

២៦ 



 

 

េគលករណ៍ែណនំស្តពីធីរុកចិច នងិសទិ្ឋមិនសុ ៖ ៣ 
 

ករអនវុត្ត្រកបខណ័្ឌ អងគករសហ្របជជត ិ 
ស្តពី ី      

“ករករពរ ករេគរព នងិដេំ ះ្រ យ”  
 
េគលករណ៍ទេូទ 
 

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះមនមលូ ្ឋ នេលើករទទលួ គ លថ់៖ 
 
(ក) រដ្ឋមនកតព្វកចិច្រ បក់នុងករេគរព ករពរ នងិអនវុត្តសទិ្ឋិ

មនសុ  នងិេសរភីពជមលូ ្ឋ ននន 
(ខ) សហ្រគសពណិជជកមម ែដលមនតនួទជីអងគភពឯកេទស

កនុងសងគម បេំពញមខុងរឯកេទស ត្រមូវឲយអនវុត្ត្រសប ម
ចបបជ់ធរមន នងិេគរពសទិ្ឋមិនសុ  

(គ) េសចក្ត្ីរតូវករឲយសទិ្ឋ ិ នងិកតព្វកចិច មន្រពមគន ជមយួនងឹ
ករេ ះ្រ យដស៏ម្រសប នងិមន្របសទិ្ឋភិព េនេពល
មនកររេំ ភបពំន។ 

 

៣ករបកែ្របជភ ែខមរៃនេគលករណ៍ែណនំស្តពីី ធុរកិចច និងសទិិធមនុស េនះមិនបន
បញចូ លេសចក្តីអ ថ ធិបបយ 

២៧ 



 

 

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ ្រតូវយកេទអនវុត្តេន្រគបរ់ដ្ឋ នងិសហ
្រគសពណិជជកមមទំងអស ់ ទំង ជវីកមមឆ្លងែដន នងិសហ្រគសេផ ងៗ
េទៀត េ យមនិគតិព ីទំហ ំ វសិយ័ ទី ំង ្របេភទ មច សក់មមសទិ្ឋ ិនងិរចន 
សមពន័្ឋេឡើយ។ 
  

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះគរួ្រតូវបនយលដ់ងឹថ ជេគលករណ៍
មនលកខណៈជកែ់ស្តងទំង្រសុង នងិគរួែត្រតូវបន ន េទះជេ យ    
ឯកឯងក្ត ី នងិជរមួក្ត ី េ យយលព់េីគលបណំងៃនករព្រងងឹបទ ្ឋ ននន 
នងិករអនវុត្តនទ៍កទ់ងនងឹធរុកចិចនងិសទិ្ឋមិនសុ របសេ់គលករណ៍ទំងេនះ 
េដើមបីជ្របេយជនឈ៍នេទសេ្រមចបនលទ្ឋផលជកែ់ស្តងស្រមបប់គុគល 
នងិសហគមនន៍នែដលរងករបះ៉ពល ់ េហើយ ្រសយ័េហតេុនះ នងឹរមួ
ចែំណកផងែដរដលស់កលភវនូយីកមម្របកបេ យនរិន្តរភពខងសងគម។ 
  

គម នចណុំច មយួកនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ ្រតូវបនយលថ់ ជ
ករបេងកើតកតព្វកចិចថមេី្រកមចបបអ់ន្តរជតេិនះេទ ឬជករកហំតិ ឬេធ្វើឲយចះុ
េខ យដលក់តព្វកចិច មចបប ់ ែដលរដ្ឋបន្របកនយ់ក ឬសថតិេ្រកមចបប់
អន្តរជតទិកទ់ងនងឹសទិ្ឋមិនសុ េនះេទ។ 
  

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ គួរែត្រតូវបនអនុវត្តេ យគម នករ
េរ ើសេអើងេ យមនករយកចតិ្តទកុ កជ់ពេិសសេលើសទិ្ឋ ិ នងិេសចក្ត្ីរតូវ
ករ ្រពមទំងឧបសគគែដល្របឈមេ យបគុគល ្រកុម ឬ្រកុម្របជពលរដ្ឋ 
ែដលមនករំតិ នភិយ័ខពសក់នុងករក្ល យខ្លួនេទជជនងយរងេ្រគះ ឬជន
្រតូវេគផតេ់ចញ នងិេ យមនករគតិគរូដ្៏រតមឹ្រតូវដល់ នភិយ័េផ ងៗគន
ែដល្រស្ត ីនងិបរុស ចនងឹ្របឈម។     

២៨ 



 

 

I.   រដ្ឋមនភរកចិចករពរសទិធមិនសុ  
 

ក. េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ ន 
 

១. រដ្ឋ្រតូវែតករពរ្របឆំងនងឹ កររេំ ភសទិធមិនសុ ែដល្រប្រពតឹ្ត
េ យភគទីបី ី បប់ញចូ លទំងសហ្រគសពណិជជកមមេនកនុង
ែដនដ ី នងិ/ឬ ែដនសមតថកចិចរបសខ់្លួន។ កចិចករេនះតរំវូឲយរដ្ឋ
ចតវ់ធិនករសម្រសបនន េដើមបីបងក រ េសុើបអេងកត ក់
ទណ្ឌ កមម នងិេ ះ្រ យចេំពះកររេំ ភែបបេនះ មរយៈ
េគលនេយបយ ចបប ់ បទបញជ  នងិករជនំុជំ្រមះ មផ្លូ វ
តុ ករ ្របកបេ យ្របសទិធភិព។ 

២.  រដ្ឋគរួកណំតក់ររពំងឹទកុឲយជក់ កថ់ សហ្រគសពណិជជ
កមមទំងអស ់ ែដលមនទី ំងេនកនុងែដនដ ី នងិ/ឬ ែដនសមតថ
កចិចរបសខ់្លួន េគរពសទិធមិនសុ េនកនុង្រគប្់របតបិត្តិករទំង
អសរ់បសព់កួេគ។ 

 
ខ. េគលករណ៍្របតបិត្តកិរ 
 
 មខុងរទេូទរបសរ់ដ្ឋកនុងករបេងកើតចបប ់នងិេគលនេយបយ 

 
៣. េដើមបីបេំពញភរកចិចករពររបសខ់្លួន រដ្ឋគរួែត៖ 

(ក) អនវុត្តចបបន់នែដលមនេគលបណំង ឬមនអនភុព 
តរំវូឲយសហ្រគសពណិជជកមមនន េគរពសទិធមិនសុ  
នងិេធ្វើករ យតៃំល មកលកណំតន់វូភព្រគប្់រគនៃ់ន 

២៩ 



 

 

ចបបទំ់ងេនះ្រពមទំងេ ះ្រ យចេំពះបញ្ហ ចេន្ល ះ 
្របេ ង មយួរបសច់បប ់

(ខ) ធនថចបប់ និងេគលនេយបយេផ ងៗ ែដល
្រគប់្រគងករបេងកើត និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនសហ្រគស
ពណិជជកមមនន ដចូជចបប់ ជវីកមមពុបំងកកររតិតបិត 
ប៉ែុន្តផ្តលល់ទធភពដលធ់រុកចិចកនុងករេគរពសទិធមិនសុ  

(គ) ផ្តល់ករែណនំដ៏មន្របសិទធិភពដល់សហ្រគស
ពណិជជកមមននអពំរីេបៀបេគរពសទិធមិនសុ េនកនុង្រគប ់
្របតបិត្តកិរទំងអសរ់បសព់កួេគ 

(ឃ) េលើកទកឹចតិ្ត នងិ្របសនិេបើសម្រសប តរំវូឲយសហ្រគស
ពណិជជកមមនន្រប្រសយ័ទកទ់ងអពំរីេបៀបែដលពកួេគ 
េ ះ្រ យេលើផលបះ៉ពលខ់ងសទិធមិនសុ នន។ 

 
សហ្រគសរដ្ឋ 
 

៤. រដ្ឋនន គរួចតវ់ធិនករបែនថម េដើមបីករពរ្របឆំងនងឹករ
រេំ ភសទិធមិនសុ  េ យសហ្រគសពណិជជកមម ែដលជកមម
សទិធរិបសរ់ដ្ឋ ឬ្រគប្់រគងេ យរដ្ឋ ឬែដលទទលួករគំ្រទ នងិ
េស ជ រវន្តពទីភីន កង់រននរបសរ់ដ្ឋ ដចូជ ្រកុមហ៊នុ
ធន ៉បរ់ងករវនិេិយគ នងិ្រកុមហ៊នុ ឬទភីន កង់រធន ៉បរ់ង
ករវនិេិយគផ្លូវករនន េ យរមួបញចូ ល ្របសនិេបើសម្រសប
នវូករតរំវូឲយេធ្វើករពនិតិយដ្៏រតមឹ្រតូវេលើសទិធមិនសុ ។ 

៥. រដ្ឋគរួែតពនិតិយេមើលឲយ្រគប្់រគន ់ េដើមបីបេំពញកតព្វកចិចសទិធិ
មនសុ អន្តរជតរិបសខ់្លួន េនេពលែដលពកួេគចះុកចិចសនយ

៣០ 



 

 

ជមយួ ឬេធ្វើចបបស់្រមបស់ហ្រគសពណិជជកមម កនុងករផ្តល ់
េស នន ែដល ចបះ៉ពលដ់លក់រេ្របើ្របសស់ទិធមិនសុ  ។ 

៦. រដ្ឋគួរែតជំរុញសហ្រគសពណិជជកមមនន ែដលខ្លួ នេធ្វើ
ពណិជជកមមជមយួ ឲយេគរពសទិធមិនសុ ។  

 
គំ្រទដលធ់រុកចិចកនុងករេគរពសទិធមិនសុ េនកនុងតបំនន់នែដលមនវ ិ ទ 

 
៧. េ យ រែត នភិយ័ៃនកររេំ ភសទិធមិនសុ ធងនធ់ងរមនកំ

រតិខពសេ់នកនុងតបំនន់នែដលមនវ ិ ទ រដ្ឋគរួែតជយួធនថ 
សហ្រគសពណិជជកមមនន ែដលេធ្វើ្របតបិត្តកិរេនកនុង      
បរបិទទំងេនះ មនិពកព់ន័ធនងឹកររេំ ភែបបេនះ រមួមន៖ 

(ក) ចលូរមូជមយួសហ្រគសពណិជជកមម ំងពដីំ ក់
កលដបំងូបផំតុ មែត ចេធ្វើេទបន េដើមបីជយួពកួ
េគកនុងករកណំត ់ បងក រ នងិកតប់នថយ នភិយ័
ទកទ់ងនងឹសទិធមិនសុ  េ យ រសកមមភពរបសព់កួ
េគ នងិទនំកទ់នំងធរុកចិច 

(ខ) ផ្តលជ់នំយួ្រគប្់រគន ់ ដលស់ហ្រគសពណិជជកមម កនុង
ករ យតៃំល នងិេ ះ្រ យចេំពះ នភិយ័ករំតិខពស់
ៃនកររេំ ភបំពន េ យ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ជ
ពេិសសចេំពះ កររេំ ភបពំនខងផ្លូវេភទ នងិករ
រេំ ភែផ្អកេលើេយនឌរ័ 

(គ)  បដេិសធមនិផ្តលក់រគំ្រទ នងិេស ធរណៈនន 
ចេំពះសហ្រគសពណិជជកមមែដលមនជបព់កព់ន័ធនងឹ
កររេំ ភសទិធមិនសុ ធងនធ់ងរ នងិបដេិសធមនិេធ្វើសហ

៣១ 



 

 

្របតបិត្តកិរេនកនុងករេ ះ្រ យ ថ នករណ៍េនះ 
(ឃ) ធនថ េគលនេយបយ ចបប់ បទបញជ  នងិវធិនករ

អនវុត្តនន៍េពលបចចុបបននរបសព់កួេគ មន្របសទិធភិព
កនុងករេ ះ្រ យ នភិយ័ ៃនករជបព់កព់ន័្ឋរបស់
ធរុកចិចេនកនុងកររេំ ភសទិធមិនសុ ធងនធ់ងរ។ 

 
ធនេគលនេយបយមនភពសុសីង្វ កគ់ន   

 
៨. រដ្ឋគរួែតធនថ អងគភព នងិ ទភីន កង់ររបសរ់ ្ឋ ភបិល នងិ

ថ បន័រដ្ឋនន ែដលមនសមតថកចិចេលើករអនវុត្តនរ៍បសធ់រុ
កចិច មនករយលដ់ងឹ នងិ្របកន់ មកតព្វកចិចរបសរ់ដ្ឋកនុង
ករេគរពសទិធមិនសុ  េនេពលែដលបេំពញ ណត្តេិរៀងៗខ្លួន 
របស់ពួកេគ េ យរួមបញចូ លទំងករផ្តល់ដល់ពួកេគនូវ
ពត័ម៌ន ករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិករគំ្រទែដលពកព់ន័ធនន។ 

៩. រដ្ឋគរួែតរក បរយិកសេគលនេយបយកនុង្រសុក្រគប្់រគន ់
េដើមបីបេំពញ មកតព្វកចិចសទិធមិនសុ េនេពលែដលអនវុត្ត
េទ មទសិេ នវូេគលនេយបយ ទកទ់ងនងឹធរុកចិច 
ជមយួរដ្ឋ ឬសហ្រគសពណិជជកមមេផ ងៗ ឧទហរណ៍ ម  
រយៈសនធសិញញ  ឬកចិចសនយវនិេិយគនន។ 

 
១០. េនេពលចលូជសមជកិៃន ថ បន័ពហភុគែីដលេ ះ្រ យ 

បញ្ហ ទកទ់ងនងឹធរុកចិច រដ្ឋគរួែត៖ 
(ក) ស្វះែស្វងធនថ ថ បន័ទំងេនះមនិរតិតបិតលទធភព

ៃនរដ្ឋជសមជិករបស់ខ្លួ ន កនុ ងករបំេពញភរកិចច

៣២ 



 

 

ករពរ នងិមនិ ំងសហ្រគសពណិជជកមមនន ពី
ករេគរពសទិធមិនសុ  

(ខ) េលើកទកឹចតិ្ត ថ បន័ទំងេនះ េនកនុងរង្វង់ ណត្ត ិនងិ
សមតថភពេរៀងៗខ្លួនរបសព់កួេគ ឲយជរំញុដលធ់រុកចិច
កនុងករេគរពសទិធមិនសុ  នងិ្របសនិេបើមនករេសនើសុ ំ
ជួយដល់រដ្ឋកនុងករបំេពញភរកិចចករពរ្របឆំងករ
រេំ ភសិទធិមនុស របស់សហ្រគសពណិជជកមម   រួម
បញចូ លទំង មរយៈ ជំនួយបេចចកេទស ករក ង  
សមតថភព នងិេលើកកពំសក់រយលដ់ងឹ 

(គ) ទញេចញពេីគលករណ៍ែណនំទំងេនះ េលើកសទួយ
ករយល់ដឹងទំងអស់គន  និងេលើកសទួយកិចចសហ
្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ កនុងករ្រគប្់រគងធរុកចិច នងិករ
្របឈមខងសទិធមិនសុ ។ 

 

II. ទនំលួខសុ្រតូវរបស់ ជវីកមមកនុងករេគរពសទិធមិនសុ  
 
ក. េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ ន 
 

១១. សហ្រគសពណិជជកមម គរួែតេគរពសទិធមិនសុ ។ េនះមន
នយ័ថ ពកួេគគរួែតេជៀស ងករបពំនេលើសទិធមិនសុ របស់
អនកដៃទ និងគរួែតេ ះ្រ យករបះ៉ពលស់ទិធមិនសុ ធងនធ់ងរ 
ែដលពកួេគមនករពកព់ន័ធ។ 

១២. ទនំលួខសុ្រតូវរបសស់ហ្រគសពណិជជកមម កនុងករេគរពសទិធិ
មនុស  សំេ េលើសិទធិមនុស ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់

៣៣ 



 

 

ជអន្តរជតេិ យ្រតូវយលដ់ងឹជអបបបរមយ៉ងេ ច ស ់
នវូសទិធនិន ដចូមនែចងេនកនុងចបបស់ទិធមិនសុ អន្តរជត ិ
នងិ េគលករណ៍នន ែដលពកព់ន័ធនងឹសទិធជិមលូ ្ឋ ន ដចូ
មនែចងេនកនុងេសចក្ត្ីរបកសរបសអ់ងគករពលកមមអន្តរជត ិ
ស្តពីេីគលករណ៍ នងិសទិធជិមលូ ្ឋ នេនកែន្លងករងរ ។ 

 
១៣. ទំនួលខុស្រតូវកនុងករេគរពសិទធិមនុស តំរូវថ សហ្រគស

ពណិជជកមម៖ 
(ក) េជៀស ងករបងក ឬរមួចែំណកេធ្វើេ យបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរ

ដលស់ទិធមិនសុ  មរយៈសកមមភពផទ លរ់បសព់កួេគ 
នងិេ ះ្រ យករបះ៉ពលទំ់ងេនះ េនេពលែដល
េកើតេឡើង 

(ខ) ស្វះែស្វងបងក រ ឬកតប់នថយករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរដល់
សទិធមិនសុ  ែដលទកទ់ងេ យផទ លន់ងឹ្របតបិត្តកិរ 
ផលតិផល ឬេស របសព់កួេគ ឬេ យទនំកទ់នំង
ខងធុរកិចចរបស់ពួកេគ េទះបីជពួកេគពុំបនរួម
ចែំណកកនុងករបះ៉ពលទំ់ងេនះក្ត។ី 

 
១៤. ទនំលួខសុ្រតូវៃនសហ្រគសពណិជជកមម កនុងករេគរពសទិធិ

មនសុ  អនវុត្ត ចេំពះ្រគបស់ហ្រគសទំងអស ់េ យមនិគតិពី
ទហំ ំ វសិយ័ បរបិទ្របតបិត្តិករ កមមសទិធ នងិរចនសមពន័ធរបស់
ពកួេគ។ េទះជដេូចន ះកេ៏ យ វ ិ លភព នងិភពសមុគ

ម ញៃនវធិី ្រស្តែដលសហ្រគសននេ្របើ្របស ់ េដើមបី
បេំពញករទទលួខសុ្រតូវេនះ ចមនភពខសុៗគន  ្រសយ័
េទ មក ្ត ទហំ ំវសិយ័ បរបិទ ្របតបិត្តកិរ កមមសទិធ នងិរចន

៣៤ 



 

 

សមពន័ធៃនសហ្រគសពណិជជកមម ្រពមទំងជមយួភពធងនធ់ងរ
ៃនករបះ៉ពលស់ទិធមិនសុ របសស់ហ្រគសេនះ។  

 
១៥. េដើមបីបំេពញ មទំនួលខុស្រតូវេគរពសិទធិមនុស របស់ខ្លួន 

សហ្រគសពណិជជកមម គរួេរៀបចបំេងកើតេគលនេយបយ នងិ
ដេំណើ រករ្របតបិត្តកិរសម្រសបេទ មទហំ ំ នងិកលៈេទសៈ 
របសខ់្លួនែដលរមួមន៖ 
(ក) ករេប្តជញ ចតិ្តខងេគលនេយបយកនុងករបេំពញ

ទនំលួខសុ្រតូវ េគរពសទិធមិនសុ របសព់កួេគ 
(ខ) ដំេណើ រករពិនិតយដ្៏រតឹម្រតូវេលើសិទធិមនុស  េដើមបី

កណំត ់ បងក រ កតប់នថយ នងិមនគណេនយយភព
ចេំពះរេបៀបែដលពកួេគេ ះ្រ យ លក់របះ៉ពល់
ននរបសខ់្លួនេលើសទិធមិនសុ  

(គ) ដេំណើ រករផ្តលល់ទធភពដលក់រេ ះ្រ យចេំពះករ
បះ៉ពលធ់ងនធ់ងរេលើសទិធមិនសុ  ែដលពកួេគបងក ឬែដល
ពកួេគបនរមួចែំណក។ 

 
ខ. េគលករណ៍្របតបិត្តកិរ 
 
ករេប្តជញ ចតិ្តខងេគលនេយបយ 
 

១៦.   ជមលូ ្ឋ នស្រមប្់របកនខ់ជ បទ់នំលួខសុ្រតូវកនុងករេគរពសទិធិ
មនុស របស់ខ្លួន សហ្រគសពណិជជកមមគួរែតបង្ហ ញនូវករ    
េប្តជញ របសខ់្លួន កនុងករបេំពញ មទនំលួខសុ្រតូវេនះ មរយៈ
េសចក្តែីថ្លងករណ៍ៃនេគលនេយបយែដល៖ 

៣៥ 



 

 

(ក) ្រតូវបនឯកភពេ យថន កដ់កឹនំករំតិខពសប់ផំតុៃនសហ
្រគសពណិជជកមម 

(ខ) ្រតូវបនជនូដណឹំងេ យអនកជនំញករៃផទកនុង នងិ/ឬពខីង
េ្រក ែដលពកព់ន័ធនន 

(គ) ែចងអំពីកររពំឹងទុកៃនករេគរពសិទធិមនុស របស់       
សហ្រគសស្រមបប់គុគលកិ ៃដគធូរុកចិច នងិភគទីបីេីផ ងៗ
េទៀតែដលជប់ទក់ទងេ យផទ ល់េទនឹង ្របតិបត្តិករ     
ផលតិផល ឬេស របសខ់្លួន 

(ឃ) ចរកបនជ ធរណៈ នងិ្រតូវបនផ ព្វផ យទំងខង
កនុង នងិខងេ្រកេទដលប់គុគលកិ ៃដគធូរុកចិច នងិភគទីបីី
ែដលពកព់ន័ធទំងអស ់

(ង) ្រតូវបនឆ្លុ ះបញច ំងេនកនុ ងេគលនេយបយ និងនីតិវធិី
្របតិបត្តិករ ែដលចំបច់េដើមបីប្រញជ បេសចក្តីែថ្លងករណ៍
េនះេនទទំូងសហ្រគសពណិជជកមម។ 

 
ករពនិតិយដ្៏រតមឹ្រតូវេលើសទិធមិនសុ  
 

១៧. េដើមបីកំណត ់ បងក រ កតប់នថយ នងិមនគណេនយយភពចេំពះ
រេបៀប ែដលពកួេគេ ះ្រ យចេំពះករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរេលើសទិធិ
មនសុ  សហ្រគសពណិជជកមមទំងអស ់ គរួែតេធ្វើករពនិតិយដ៏
្រតមឹ្រតូវេលើសទិិធមនសុ ។ ដេំណើ រករេនះគរួែត រមួបញចូ លករ
យតៃំលអពំផីលបះ៉ពលជ់កែ់ស្តង នងិជសក្ត នពុលេលើសទិធិ

មនសុ  ករបកូបញចូ លនងិចតវ់ធិនករចេំពះកររកេឃើញ ករ
ម នករេឆ្លើយតប និងករ្រប្រស័យទក់ទងេលើរេបៀប    

េ ះ្រ យករបះ៉ពលទំ់ងេនះ។ ករពនិតិយដ្៏រតមឹ្រតូវេលើសទិធិ

៣៦ 



 

 

មនសុ ៖ 
(ក) គួរែត្រគបដណ្ត ប់េលើករប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើសិទធិមនុស  

ែដលសហ្រគសពណិជជកមម ចបងក ឬរួមចំែណកបងក 
មរយៈសកមមភពផទ លរ់បសខ់្លួន ឬ ចមនជបទ់កទ់ង

េ យផទ លន់ងឹ្របតបិត្តកិរ ផលតិផល ឬេស របសខ់្លួន ឬ
េ យទនំកទ់នំងខងធរុកចិចរបសខ់្លួន 

(ខ) នងឹមនលកខណៈខសុៗគន  ្រសយ័េលើភពសមុគ ម ញេទ
មទហំ ំ ៃនសហ្រគសពណិជជកមមេនះ នភិយ័ៃនករ

បះ៉ពលធ់ងនធ់ងរេលើសទិធមិនសុ  ្រពមទំងបរយិកស នងិ  
បរបិទៃន្របតិបត្តកិររបសស់ហ្រគសេនះ 

(គ) គរួែតេធ្វើជបន្តបនទ ប ់ េ យទទលួ គ លថ់ នភិយ័ខង
សទិធមិនសុ  ចែ្រប្របួលពេីពលមយួេទេពលមយួ ខណៈ
ែដល្របតបិត្តកិរ នងិបរបិទ្របតបិត្តកិររបសស់ហ្រគស
ពណិជជកមមេចះែតវវិត្តេទមខុ។ 

 
១៨. េដើមបី សស់ទង់ នភិយ័ខងសទិធមិនសុ  សហ្រគសពណិជជកមម 

គរួែតកណំត ់ នងិ យតៃំលេលើករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរជកែ់ស្តង ឬជ
សក្ត នពុល មយួេលើសទិធមិនសុ  ែដលពកួេគ ចជបព់កព់ន័ធ 

មរយៈសកមមភពផទ លរ់បសព់កួេគ ឬជលទធផលៃនទនំកទ់នំង
ខងធរុកចិចរបសព់កួេគ។ ដេំណើ រករេនះគរួែត៖ 
(ក) យកេចញមកពជីនំញសទិធមិនសុ មនេនៃផទកនុង នងិ/ឬ

មកពខីងេ្រកែដលឯក ជយ 
(ខ) រមួបញចូ លករពេិ្រគះេយបលដ់ម៏នអតថនយ័ ជមយួ្រកុម

ែដលរងករបះ៉ពលជ់សក្ត នពុល នងិអនកពកព់ន័ធេផ ងៗ

៣៧ 



 

 

េទៀត សម្រសបេទ មទំហំៃនសហ្រគសពណិជជកមម
េនះ ្រពមទំង មបរបិទ នងិបរយិកសៃន្របតបិត្តកិរ
របសខ់្លួន។ 

 
១៩. េដើមបីបងក រ នងិកតប់នថយករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរេលើសទិធមិនសុ  សហ

្រគសពណិជជកមមនន គួរែតេធ្វើសមហរណកមមេទកនុ ង្រគប់    
មុខងរ និងដំេណើ រករៃផទកនុ ងែដលពក់ព័នធទំងអស់នូវកររក
េឃើញននបនមកពកីរ យតៃំលផលបះ៉ពលរ់បសខ់្លួន នងិចត់
វធិនករសម្រសប។ 
(ក) ករេធ្វើសមហរណកមមដម៏ន្របសទិធភិពតរំវូថ៖ 

(i) ទនំលួខសុ្រតូវស្រមបេ់ ះ្រ យករបះ៉ពល្់រតូវផ្តល់
ភរកចិចេទឲយករំតិ នងិមុខងរ្របតបិត្តកិរែដលសម
្រសប េនកនុងសហ្រគសពណិជជកមមេនះ 

(ii) ករេធ្វើករសេ្រមចចតិ្តៃផទកនុង ករែបងែចកថវកិ នងិ
ដេំណើ រករ្រតួតពនិតិយេមើល ផ្តលល់ទធភពឲយមនករ
េឆ្លើយតបដម៏ន្របសទិធភិពចេំពះករបះ៉ពលទំ់ងអស់
េនះ។ 

  
(ខ) ចំ តក់រសម្រសបនងឹមនភពខសុៗគន េទ ម៖ 

(i) ថេតើសហ្រគសពណិជជកមមបងក ឬរមួចែំណកបងកឲយ
មនករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរ ឬថេតើសហ្រគសពណិជជកមម
មនជបព់កព់ន័ធទំង្រសុង េ យ រែតករបះ៉ពល់
េនះជប់ទក់ទងេ យផទ ល់េទនឹង ្របតិបត្តិករ 
ផលតិផល ឬេស របសខ់្លួន ឬេ យទនំកទ់នំងខង

៣៨ 



 

 

ធរុកចិចរបសខ់្លួន 
(ii) វ ិ លភពៃនឥទធិពលរបស់សហ្រគសកនុ ងករ      

េ ះ្រ យករប៉ះពល់ធងន់ធងរ។ 
 

២០. េដើមបីបញជ កថ់ េតើករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរេលើសទិធមិនសុ កពំងុ្រតូវបន
េ ះ្រ យ សហ្រគសពណិជជកមមននគរួែត ម ន្របសទិធិ
ភពៃនករេឆ្លើយតបរបសព់កួេគ។ ករ ម នគរួែត៖ 
(ក) ែផ្អកេលើរង្វ ស្់របកបេ យបរមិណ នងិគណុភពសម្រសប 
(ខ) ែផ្អកេលើ្របតកិមមែដលបនមកពទំីង្របភពៃផទកនុង នងិខង

េ្រក រមួទំងអនកពកព់ន័ធែដលរងករបះ៉ពលន់នផងែដរ។ 
 
២១. េដើមបីមនគណេនយយភព ចេំពះរេបៀបែដលពកួេគេ ះ្រ យ

ករបះ៉ពលេ់លើសទិធមិនសុ  សហ្រគសពណិជជកមមនន គរួែត
េរៀបចជំនូដំណឹងអពំបីញ្ហ េនះ េទខងេ្រក ជពេិសសេនេពល
ែដលកង្វលន់ន្រតូវបនេលើកេឡើងេ យអនកពកព់ន័ធែដលរងករ
បះ៉ពល ់ ឬេ យតំ ងរបសព់កួេគ។ សហ្រគសពណិជជកមម 
ែដល្របតបិត្តកិរ ឬបរបិទ្របតបិត្តកិររបសខ់្លួន បងក នភិយ័ឲយ
មនករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរេលើសទិធមិនសុ  គរួែត យករណ៍ជផ្លូ វករ
អពំរីេបៀបែដលខ្លួនេ ះ្រ យករបះ៉ពលទំ់ងេនះ។ េនកនុង្រគប់
្រពតឹ្តកិរណ៍ទំងអស ់ករជនូដណឹំងេនះគរួែត៖ 
(ក) ជទ្រមងម់យួ នងិមនភពញកឹញប ់ែដល ឆ្លុះបញច ំងអពំី

ករប៉ះពល់េលើសិទធិមនុស របស់សហ្រគស ្រពមទំង 
ចផ ព្វផ យបនដល់អនកពក់ព័នធននែដលខ្លួនមន

បណំងផ្តលដ់ណឹំង 

៣៩ 



 

 

(ខ) ផ្តលព់ត័ម៌នែដលមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ េដើមបី យតៃំល
េលើភព្រគប្់រគនៃ់នករេឆ្លើយតបរបសស់ហ្រគសេនះ 
ចេំពះករបះ៉ពលស់ទិធមិនសុ ែដលខ្លួនមនករពកព់ន័ធ 

(គ) ដចូគន ផងែដរ មនិ្រតូវបងក នភិយ័ដលអ់នកពកព់ន័ធែដល
រងករបះ៉ពល ់ បគុគលកិ ឬដលល់កខខណ័្ឌ តរំវូ្រសបចបប់
នន ខងករសមង តរ់បសព់ណិជជកមមេនះេទ។ 
 

ករេ ះ្រ យ 
 
២២. េនេពលែដលសហ្រគសពណិជជកមមនន កណំតប់នថ ពកួេគ

បនបងក ឬរួមចំែណកបងកឲយមនករប៉ះពល់ធងន់ធងរ ពួកេគគួរែត    
ផ្តល់ ឬេធ្វើសហ្របតិបត្តិករ ែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មរយៈ
ដេំណើ រករ្រសបចបបន់ន។ 

 
ក ្ត ននៃនបរបិទ 
 

២៣. េនកនុង្រគបប់របិទទំងអស ់សហ្រគសពណិជជកមមគរួែត៖ 
(ក) អនុេ ម មចបប់ជធរមនទំងអស់ និងេគរពសិទធិ

មនុស ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ េន្រគប់ទី
កែន្លងែដលពួកេគេធ្វើ្របតិបត្តិករ 

(ខ) ស្វះែស្វងរកមេធយបយេដើមបីេលើកកពំសដ់លេ់គលករណ៍
សទិធមិនសុ  ែដល្រតូវបនទទលួ គ លជ់អន្តរជត ិ េនេពល
្របឈមមខុនងឹលកខខណ័្ឌ តរំវូែដលមនវ ិ ទគន  

(គ) ចត់ទុក និភ័យៃនករបងក ឬរួមចំែណកបងកឲយមនករ
រេំ ភសទិធមិនសុ ធងនធ់ងរ ថជបញ្ហ ែដល្រតូវទទលួខសុ្រតូវ

មចបបេ់ន្រគបទ់កីែន្លងែដលពកួេគេធ្វើ្របតបិត្តកិរ។ 

៤០ 



 

 

២៤. េនេពលែដលមនករចំបច ់ េដើមបីចត់ ទភិពេលើចំ តក់រ
ននកនុងករេ ះ្រ យករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរជកែ់ស្តង ឬជសក្ត នុ
ពលេលើសទិធមិនសុ  សហ្រគសពណិជជកមមននគរួែតស្វះែស្វង
បងក រ នងិកតប់នថយករបះ៉ពលន់ន ែដលមនលកខណៈធងនធ់ងរ
ជងេគបផំតុ ឬ្របសនិេបើពនយេពលករេឆ្លើយតប ចនងឹប ្ត ល
ឲយករបះ៉ពលទំ់ងេនះមនិ ចេ ះ្រ យបន។ 

 
III.    ករទទលួបនករេ ះ្រ យ 
 
ក.េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ ន 
 

២៥. ជែផនកមយួៃនភរកចិចរបសព់កួេគ កនុងករករពរ្របឆំងនងឹករ
រេំ ភសទិធមិនសុ ែដលទកទ់ងនងឹធរុកិចច រដ្ឋនន្រតូវែតចត់
វធិនករសម្រសប មរយៈផ្លូ វតុ ករ រដ្ឋបល នតីបិញញត្ត ិ ឬ

មមេធយបយសម្រសបេផ ងៗេទៀត េដើមបីធនថ េនេពល
ែដលមនកររេំ ភែបបេនះេកើតេឡើងេនកនុងែដនដ ីនងិ/ឬែដន 
សមតថកចិចរបសខ់្លួន អនកែដលទទលួរងករបះ៉ពលន់ងឹទទលួបន
ករេ ះ្រ យ ្របកបេ យ្របសទិធភិព។ 

 
ខ.េគលករណ៍្របតបិត្តកិរ 
 
យន្តករេ ះ្រ យ ម្របពន័ធតុ កររបសរ់ដ្ឋ 
 

២៦. រដ្ឋគរួែតចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបីធន្របសទិធភិពៃនយន្តករ
តុ ករកនុង្រសុក េនេពលែដលេ ះ្រ យកររេំ ភសិទធិ

៤១ 



 

 

មនុស ននែដលទក់ទងនឹងធុរកិចច រួមទំងករពិចរ េលើ
មេធយបយនន េដើមបីកត់បនថយករេ្របើ្របស់នីតិវធិី មផ្លូ វ
ចបប ់ ករអនវុត្តនន៍ន នងិរបំងែដលពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតែដល

ចនំឲយ ំងសទះដលក់រទទលួបនករេ ះ្រ យ។ 
 
យន្តករេ ះ្រ យរបសរ់ដ្ឋេ្រក្របពន័ធតុ ករ 
 

២៧. រដ្ឋននគរួែត ផ្តលយ់ន្តករេ ះ្រ យេ្រក្របពន័ធតុ ករដម៏ន
្របសិទធិភព និងសម្រសប ទនទឹមគន នឹងយន្តករ ម្របព័នធ
តុ ករ ែដលជែផនកមួយៃន្របព័នធេ ះ្រ យដទ៏ូលំទូ យ
របស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វើករេ ះ្រ យកររេំ ភសិទធិមនុស
ទក់ទងនឹងធុរកិចច។ 

 
យន្តករេ ះ្រ យមនិែមនរបសរ់ដ្ឋ  
 

២៨. រដ្ឋននគរួែតពចិរ រកមេធយបយស្រមបស់្រមបស្រមួល
ដលក់រទទលួបននវូយន្តករេ ះ្រ យមនិែមនរបសរ់ដ្ឋដម៏ន
្របសទិធភិព េដើមបីេ ះ្រ យពយសនកមមននខងសទិធមិនសុ
ែដលទកទ់ងនងឹធរុកចិច។ 

២៩. េដើមបីបងកភពងយ្រសយួស្រមបក់រេ ះ្រ យឲយបនឆប់
រហស័ នងិេ យផទ ល ់ សហ្រគសពណិជជកមមននគរួែតបេងកើត 
ឬចលូរមួេនកនុងយន្តករេ ះ្រ យកំរតិ្របតិបត្តិករដម៏ន
្របសិទធិភព ស្រមបប់គុគល នងិសហគមនន៍នែដល ចទទលួ
រងករបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរ។ 

៤២ 



 

 

៣០. ឧស ហកមម អនកពក់ព័នធពហុភគី និងកិចចផ្តួចេផ្តើមកិចចសហ
្របតិបត្តិករេផ ងៗេទៀត ែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករែផ្អកេលើករេគរព
បទ ្ឋ នសិទធិមនុស  គួរែតធនឲយមននូវយន្តករេ ះ្រ យ
្របកបេ យ្របសិទធិភព។ 

 
លកខណៈវនិចិឆយ័ដម៏ន្របសទិធភិពស្រមបយ់ន្តករេ ះ្រ យេ្រក្របពន័ធ
តុ ករ 
 

៣១. េដើមបីធនដល្់របសទិធភិពៃនយន្តករេ ះ្រ យេ្រក្របពន័ធ
តុ ករទំងរបសរ់ដ្ឋ នងិមនិែមនរបសរ់ដ្ឋ យន្តករទំងេនះគរួែត៖ 
(ក) ្រសបចបប់៖ ទទួលបនទំនុកចិត្តពី្រកុមអនកពក់ព័នធនន 

ែដលជ កមមវតថុ ៃនយន្តករទំងេនះ ្រពមទំងមនគណេនយយ
ភពចំេពះករ្រប្រពឹត្តេ យយុត្តិធម៌េលើដំេណើ រករ          
េ ះ្រ យនន 

(ខ) ចេ្របើ្របសប់ន៖ ្រតូវបនយលដ់ងឹកនុងចេំ ម្រកុមអនក
ពកព់ន័ធទំងអស ់ ែដលជកមមវតថុ ៃនយន្តករទំងេនះ ្រពម
ទំងផ្តលជ់នំយួឧបតថមភ្រគប្់រគនដ់លអ់នក ែដល ច្របឈម
មខុនងឹរបំងេ យែឡក មយួ ែដល ំងមនិឲយពកួេគ 
េ្របើ្របសយ់ន្តករទំងេនះបន 

(គ) ចពយករណ៍បន៖ ផ្តលន់តីវិធិចីបស់ ស ់ នងិងយ្រសលួ
យល ់ អមជមយួនងឹ ងេពលេវ ស្រមបដ់ំ កក់ល
េ ះ្រ យនិមួយៗ េហើយពនយល់យ៉ងចបស់ ស់អំពី 
្របេភទៃនដំេណើ រករ និងលទធផលែដលមន្រពមទំងវធិី    

្រស្ត មឃ្ល ំេមើលករអនតុ្តន ៍

៤៣ 



 

 

(ឃ) សមធម៖៌ ស្វះែស្វងធនថ ភគរីងេ្រគះននទទលួបន
ពត័ម៌ន ករ្របកឹ  នងិជនំញករសម្រសបែដលចំបច់
ស្រមបច់លូរមូកនុងដេំណើ រករេ ះ្រ យែដលមនលកខណៈ
យតុ្តធិម ៌មនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់នងិេ យករេគរព 

(ង) តម្ល ភព៖ ភគីននៃនយន្តករេនះ្រតូវទទួលបនករជូន
ដណឹំង ជបជ់នចិចអពំកីរវវិត្តេទមខុៃននតីវិធិ ី ្រពមទំងផ្តល់
ព័ត៌មន្រគប់្រគន់អំពីករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករេនះ េដើមបី     
ក ងទំនុកចិត្តេលើ្របសិទធិភពៃនយន្តករ និងករពរផល
្របេយជន៍ ធរណៈ មួយ ែដល្របឈមមុខនឹង        

និភ័យ 
(ច) សទិធជិនរិន្ត៖ ធនថ លទធផលនងិករេ ះ្រ យអនេុ ម

មសទិធមិនសុ ែដល្រតូវបនទទលួ គ លជ់អន្តរជត ិ
(ឆ) ្របភពៃនករសកិ ជបន្ត៖ ្រសងេ់ចញពវីធិនករពកព់ន័ធ

នន កណំតយ់កេមេរៀន េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដលយ់ន្ត
ករេនះ ្រពមទំង បងក រវ ិ ទ នងិពយសនកមមនេពលអនគត 

 
យន្តករករំតិ្របតបិត្តកិរកគ៏រួែតមនលកខណៈដចូខងេ្រកមផងែដរ៖ 
 

(ជ) ែផ្អកេលើករចលូរមូ នងិករសនទន៖ ពេិ្រគះេយបលជ់មយួ
្រកុមអនកពកព់ន័ធននែដលជកមមវតថុ ៃនយន្តករទំងេនះ អពំី
ករេរៀបច ំ នងិករ្រប្រពតឹ្តេទៃនយន្តករទំងេនះ  ្រពមទំង
េផ្ត តករយកចតិ្តទកុ កេ់លើករសនទន េធ្វើជវធិី ្រស្តកនុង
ករេ ះ្រ យវ ិ ទ។  

 

៤៤ 



 

 

 

  


