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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញេស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះសេេយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

តើើការវិិនិិយោគដោយផ្ទាា�ល់់ពីីបរទេ�ស (FDI) គឺជាអ្វីីី?  ការវិិនិិយោ�គយោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរយោ�សយោ�ើតយោ�ើងយោ�យោពីល់រូបវិនិតបុគគល់ម្នាា�់ ឬសាជីីវិ�ម្មម�ុ�ងប្របយោ�សម្មួយ (រដ្ឋឋ

�ំយោ�ើត) បយោងើើតយោ�ើង ឬ�ិញផ្នែ�ុ�ទាំំងអស់ ឬផ្នែ�ុ�ជា�់លា�់ម្មួយនៃនិប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិម្មួយ ផ្នែដ្ឋល់ម្នានិប្របតិបតតិការយោ�ប្របយោ�សម្មួយយោ�េ�ងយោ�ៀត (រដ្ឋឋម្នាាស់�ះ�)។ ប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិ

ទាំំងឡាយ ផ្នែដ្ឋល់វិិនិិយោ�គយោ�បរយោ�ស យោដ្ឋើម្មេបីី��ួល់បានិធនិធានិពីីដ្ឋីធីី រួម្មម្នានិ ផ្នែរ�, �ម្នាំំងពីល់�ម្មមតនៃម្មីទាំប ដ្ឋូចជា វិិស័យ�ម្មមនិតសាល់, និិង�ី�េសារថ្មីមី �៏ដ្ឋូចជាម្មូល់យោហ៊ុតុ

យោ�េ�ងយោ�ៀត។ ប្របយោ�សជាយោប្រចើនិផ្នែសែងរ�ការទាំ�់ទាំញ   ការវិិនិិយោ�គយោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរយោ�ស យោដ្ឋើម្មេបីីឲ្េយដ្ឋឹងពីីអតថប្របយោ�ជីនិ៍ ម្នានិ�ប្រម្មង់ជាប្របា�់សារយោពីើពីនិធ, ការយោ�ះរ

បយោចេ�វិិ�េយា, ការបយោងើើតការងារ, និិង�ំនា�់�ំនិងផ្នែ�ុ�យោសដ្ឋឋ�ិចេយោ�េ�ងយោ�ៀត។ រូបភាពីខាងយោប្រកាម្មបងាាញអំពីីយោ�ល់គំនិិតសំខានិ់នៃនិការវិិនិិយោ�គយោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរយោ�ស 

�៏ដ្ឋូចជាវិិស័យខ្លះី� និិងឧសេសាហ៊ុ�ម្មមផ្នែដ្ឋល់��ួល់បានិការវិិនិិយោ�គយោនិ�។

រ�ាភិិបាល់, អងគការអនិតររ�ាភិិបាល់, និិងបណ្ដាាញ�េ�ពីែ�េសាយរាយការ�៍អំពីី�ិនិុនិ័យការវិិនិិយោ�គយោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរយោ�សប្របចាំំឆ្នាំាំ--រ�ាភិិបាល់��ួល់បានិបុុនាានិ និិង

និិនាាការ�ូយោ�ជាយោដ្ឋើម្ម។ គួរ�ត់សម្នាាល់់ថាម្នានិចំ�ុចខ្លះី�ម្មិនិចេបាស់លាស់យោ��ុ�ង�ិនិុនិ័យផ្នែបបយោនិ�។ របាយការ�៍របស់ម្មូល់និិធិរូបិយវិតថ�អនិតរជាតិឆ្នាំាំ ២០១៩ បានិ

�ត់សម្នាាល់់ថាយោសះើរផ្នែត ៤០% នៃនិការវិិនិិយោ�គយោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរយោ�សយោ�យោល់ើស�ល់យោលា� អាចជា "ការវិិនិិយោ�គយោខាាច" ឬជាការវិិនិិយោ�គយោល់ើ "សំប�សាជីីវិ�ម្មម" យោ�យ 

"ម្មិនិម្នានិម្មូល់�ានិ និិងម្មិនិម្នានិនិ�ំនា�់�ំនិងពីិតប្របា�ដ្ឋយោ�និឹងយោសដ្ឋឋ�ិចេ" ។ វិិនិិយោ�គយោនិ� បានិលាបពី�៌យោ�ជារូបយោ�េ�ងអំពីីល់ំហ៊ុូរនៃនិការវិិនិិយោ�គយោ�យផ្ទាាល់់ពីី

បរយោ�សយោល់ើស�ល់យោលា� ជាងអែីផ្នែដ្ឋល់អាចម្នានិយោ��ុ�ងរបាយការ�៍ភាគយោប្រចើនិ។ 

សេ�ចក្តីី��សេ�េប�ី�ពី�
�ន្ធិិ��ញ្ញាា�ី�ពី�ការវិ�ន្ធិ�សេ�គអន្ធិីរជាតិ�
ន្ធិ��ការសេ�ះស្រា�យវិ�វាទរវា�វិ�ន្ធិ�សេ�គ�ន្ធិ ន្ធិ��រដ្ឋឋ

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

រូបភាពីបងាាញយោ��ុ�ងយោសច�ីីសយោងេបយោនិ� ប្រតូវិបានិយោរៀបយោរៀងយោ�ើងយោ�យសហ៊ុការជាម្មួយអងគការរូបភាពីសិ�ធិម្មនិុសេ� និិងម្នានិសប្រម្នាប់យោប្របើប្របាស់សថិត
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តើើសនិិិសញ្ញាា�សីីពីីការវិិនិិយោគអ្វីនិីរជាតិិគឺជាអ្វីីី? សនិធិសញ្ញាាយោនិ� (យោគ�៏យោ�ថាជា�ិចេប្រពីម្មយោប្រពីៀងវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ ឬ IIAs) គឺជាសនិធិសញ្ញាាយោ�ែភាគី ឬពីហ៊ុុភាគី

ផ្នែដ្ឋល់រដ្ឋឋជាភាគីយោបីជាាចិតតខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របងអនិុវិតតប��ានិជា�់លា�់ចំយោ��វិិនិិយោ�គិនិបរយោ�សផ្នែដ្ឋល់ម្ម�ពីីរដ្ឋឋភាគីម្នាាងយោ�ៀត។ សនិធិសញ្ញាាទាំំងយោនិ��ីល់់ឲ្េយវិិនិិយោ�គិនិ

បរយោ�សនិូវិការការ�រ និិងអតថប្របយោ�ជីនិ៍ជា�់លា�់ រួម្មទាំំង ជីំនិួយ�ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ យោ�ើតយោ�ើងយោ��ុ�ងរដ្ឋឋជាម្នាាស់�ះ��ងផ្នែដ្ឋរ។ �ិចេ

ប្រពីម្មយោប្រពីៀងផ្នែបបយោនិ�ម្នានិចំនិួនិជាង ៣.៣០០ ប្រតូវិបានិបញ្ចេប់យោ�យោល់ើពីិភិពីយោលា�។

ហេ�តិុអ្វីីីបានិជាប្រ�ទេ�សនានាចុះុ�ហតិថលេ�ខាលេើសនិិិសញ្ញាា�សីីពីីការវិិនិិយោគអ្វីនិីរជាតិិ? ជាយោរឿយៗ រដ្ឋឋយោ�េ�ងៗចុ�ហ៊ុតថយោល់ខាយោល់ើសនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ 

យោ�យផ្នែ�ែ�យោល់ើការសនិមតថា (១) ម្នានិការការ�រយោល់ើការវិិនិិយោ�គ និិងអភិ័យឯ�សិ�ធិផ្នែដ្ឋល់និឹងម្នានិការយោល់ើ�សះ�យល់ំហ៊ុូរនៃនិការវិិនិិយោ�គ, (២) ល់ំហ៊ុូរនៃនិការវិិនិិយោ�គ

ទាំំងយោនា�និឹងជីួយយោល់ើ�សះ�យការអភិិវិឌ្េឍយោសដ្ឋឋ�ិចេប្រប�បយោ�យចិរភាពី, និិង (៣) បយោងើើតអតថយោ�ជីនិ៍ម្ម�ពីីសនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិយោប្រចើនិជាងការ

ចំណ្ដាយរបស់រដ្ឋឋ និិងប្របជាពីល់រដ្ឋឋរបស់ខ្លះី�និ។ អុ��ំប្រ�សនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ �៏បានិអ�អាងថាសនិធិសញ្ញាាទាំំងយោនិ� រួម្មទាំំងយនិតការយោ��ប្រសាយវិិវា�

បានិរារាំងវិិវា�យោ�េ�ងៗរវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ និិងរវាងរដ្ឋឋ និិងរដ្ឋឋជាភាគី ឲ្េយកាំយយោ�ជាម្មិនិផ្នែម្មនិយោរឿងនិយោ�បាយ និិងយោល់ើ�សះ�យនិីតិរដ្ឋឋ។

យោទាំ�ជា�ាងណ្ដា ភិសត�តាងតាម្មប�ពីិយោសាធនិ ៍ ម្មិនិបានិបញ្ញាា�់ថាសនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិពីិតជាបានិជីំរុញការវិិនិិ យោ�គ�ុនិថ្មីមីៗយោនា�យោ� �ុំថាយោ�ើយ

បានិបងាាញថាការវិិនិិយោ�គទាំំងយោនា�ពីិតជា�ីល់់អតថប្របយោ�ជីនិ៍ដ្ឋល់់ប្របយោ�សផ្នែដ្ឋល់ជាម្នាាស់�ះ� (ឬប្របយោ�ស�ំយោ�ើត) ឬថាយោតើ អតថប្របយោ�ជីនិ៍នៃនិការវិិនិិយោ�គថ្មីមីណ្ដាម្មួយ

ម្នានិយោប្រចើនិជាងការចំណ្ដាយ ផ្នែដ្ឋល់អាច��់ពី័និធនិឹងសនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គយោនិ� (ដ្ឋូចជា យោ��ុ�ង�ប្រម្មង់បាត់បង់ល់ំហ៊ុប��ានិគតិយុតត ការចំណ្ដាយយោល់ើការ

ការ�រវិិវា� និិងការចំណ្ដាយប្របា�់យោល់ើយោសវាយោចញម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យយោ�េ�ង)។ ការវិិភាគយោល់ើល់�ធ�ល់នៃនិការសិ�េសាជា�់ផ្នែសីងចំនិួនិ ៧៤ �ុ�ងឆ្នាំាំ ២០២០ បានិរ�យោ�ើញថាប្រប 

សិ�ិធភាពីនៃនិសនិធិសញ្ញាាសតីពីីការ    វិិនិិយោ�គអនិតរជាតិយោល់ើការវិិនិិយោ�គយោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរយោ�សគឺ "ម្នានិតិចតួចផ្នែដ្ឋល់ចាំត់ថា ដ្ឋូចយោសមើសូនិេយ។" 1 

ម្នានិចម្មងល់់ប្រសយោដ្ឋៀង�ាយោនិ� អំពីីការចូល់រួម្មចំផ្នែ��របស់សនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិយោ�យោល់ើយោ�ល់បំ�ងផ្នែដ្ឋល់យោគបានិអ�អាងយោ�េ�ងយោ�ៀត យោ�ថា ការរារាំង

វិិវា�ម្មិនិឲ្េយយោ�ជាយោរឿងនិយោ�បាយ និិងនិីតិរដ្ឋឋ�ំយោនិើប�ម្មម។ ផ្នែ�ែ�តាម្ម សំ�ួរជាយោប្រចើនិថាយោតើ សនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិបានិយោរៀបចំយោ�ើង យោដ្ឋើម្មេបីីសយោប្រម្មចនិូវិ

យោ�ល់យោ�ផ្នែដ្ឋល់បានិផ្នែចងប្រប�បយោ�យប្របសិ�ធិភាពី និិងប្របសិ�ធិ�ល់ផ្នែដ្ឋរឬយោ� យោហ៊ុើយនិិងថាយោតើយោ�ល់យោ�ទាំំងយោនា�ផ្នែដ្ឋល់បានិផ្នែចងប្រសប�ានិឹងយោ�ល់យោ�របស់ប្របយោ�សផ្នែដ្ឋរ

ឬយោ� និិងម្នានិការបារម្មភជាយោប្រចើនិអំពីកីារចំណ្ដាយផ្នែដ្ឋល់សនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិអាចនិឹង��់យោ�យោល់ើរដ្ឋឋនានា និិងអុ���់ពី័និធទាំំងឡាយ�ុ�ងរដ្ឋឋទាំំងយោនា�។ 

ការវិិភាគតាម្មផ្នែបបយោម្មតាម្មួយយោ�ៀតយោ�ឆ្នាំាំ២០២០ យោល់ើការសិ�េសាជា�់ផ្នែសតងចំនិួនិ ៤០ បានិបាានិ់ប្របម្នា�ថា�ល់បុ��ល់់នៃនិសនិធិសញ្ញាា IITs យោល់ើ�ំយោ�ើនិ FDI ជា�ូយោ�គឺទាំបជាង១% យោ�ងតាម្ម
ឯ�សារផ្នែដ្ឋល់យោបា�ពីុម្មព�េសាយ។

១

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements
https://www.iisd.org/system/files/publications/assessing-impacts-investment-treaties.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/societal-benefits-and-costs-of-international-investment-agreements_e5f85c3d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/societal-benefits-and-costs-of-international-investment-agreements_e5f85c3d-en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joes.12392
https://ccsi.columbia.edu/news/investor-state-dispute-settlement-what-are-we-trying-achieve-does-isds-get-us-there
https://ccsi.columbia.edu/news/investor-state-dispute-settlement-what-are-we-trying-achieve-does-isds-get-us-there
https://ccsi.columbia.edu/2017/12/11/investor-state-dispute-settlement-what-are-we-trying-to-achieve-does-isds-get-us-there/
https://ccsi.columbia.edu/2017/12/11/investor-state-dispute-settlement-what-are-we-trying-to-achieve-does-isds-get-us-there/
https://ccsi.columbia.edu/content/aligning-investment-treaties-sustainable-development
https://ccsi.columbia.edu/content/aligning-investment-treaties-sustainable-development
https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/our%20focus/Cost-and-Benefits-of-Investment-Treaties-Practical-Considerations-for-States-ENG-mr_0.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-13-5744-2_123-1
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញេស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះសេេយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

ខ្លះ�ៈផ្នែដ្ឋល់ពីុំម្នានិភិសត�តាងចេបាស់លាស់បញ្ញាា�់ថាសនិធិសញ្ញាាសតីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ ជីំរុញល់ំហ៊ុូរវិិនិិយោ�គថ្មីមី អាចម្នានិប្របសិ�ធិភាពីម្ម�ពីីរយោបៀបយោរៀបចំរចនាសម្មព័និធ

របស់វិិនិិយោ�គ។ យោនិ�យោ�យសារផ្នែតអាជាា�ណ្ដាាល់បានិប�ប្រសាយសនិធិសញ្ញាា យោ�យអនិុញ្ញាាតឲ្េយវិិនិិយោ�គិនិនាំយ�ការទាំម្មទាំរ តាម្មរយៈប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិបុប្រតសម្មព័និធ និិង

ប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិ�ិញភាគហ៊ុុុនិរបស់ខ្លះី�និផ្នែដ្ឋល់ម្នានិ�ីតាំងយោ��ុ�ងប្របយោ�សភាគីនៃនិសនិធិសញ្ញាា។

តើើអ្វីភ័័យឯកសិទ្ធិិិអ្វីីីខ្លះះ�ដែ�ល់សនិិិសញ្ញាា�សីីពីីការវិិនិិយោគអ្វីនិីរជាតិិផ្ដីល់់ជូូនិវិិនិិយោគិនិ? សនិធិសញ្ញាាសីីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ ជាធម្មមតាតប្រម្មូវិឲ្េយរដ្ឋឋ�ីល់់និូវិប��ានិ

គតិយុតតនៃនិការប្របប្រពីឹតតិជា�់លា�់យោល់ើវិិនិិយោ�គិនិបរយោ�ស។ ប�បេបីញ្ចញតតិទាំំងយោនា�រួម្មម្នានិ៖

 � ល់�េខ្លះ�ឌតប្រម្មូវិឲ្េយសងយោ�វិិនិិយោ�គិនិ�ុ�ង�រ�ីម្នានិការដ្ឋ�ហ៊ុូតយ�ប្រ�ពីេយសម្មេបីតតិយោ�យផ្ទាាល់់ ឬយោ�យប្របយោ�ល់យោ�យរដ្ឋឋ 

 � ការការ�រប្របឆ្នាំំងនិឹងការប្របប្រពីឹតតិពីីសំណ្ដា�់តួអងគរ�ាភិិបាល់ផ្នែដ្ឋល់សាលា�ីីយល់់ថា "ម្មិនិយុតតិធម្ម៌" ឬ "ម្មិនិម្នានិសម្មធម្ម៌"  ផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិយោគ

ប�ប្រសាយយោដ្ឋើម្មេបីីប្រគបដ្ឋ�ដប់យោល់ើ "�ីីរំពីឹងប្រសបចេបាប"់ របស់វិិនិិយោ�គិនិអំពីីស�ម្មមភាពីអាជីីវិ�ម្មមនាយោពីល់អនាគត និិង�យោងែើរបស់រ�ាភិិបាល់ និិង

 � ការការ�រប្របឆ្នាំំងនិឹង "ការយោរ�សយោអើង" ផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិយោគប�ប្រសាយ យោដ្ឋើម្មេបីីបងាារការប្របប្រពីឹតតិពីុំសម្មយោហ៊ុតុ�ល់ យោទាំ�បីជាម្មិនិម្នានិការយោរ�សយោអើងផ្នែ�ែ�យោល់ើ

ជាតិសាសនិ៍�ាងណ្ដា�៏យោ�យ។

តើើការដោ�ស្រា��យវិិវាទ្ធិរវាងវិិនិិយោគិនិ និិងរដ្ឋឋគឺជាអ្វីីី? សនិធិសញ្ញាាសីីពីីការវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ អនិុញ្ញាាតឲ្េយវិិនិិយោ�គិនិ (រូបវិនិតបុគគល់ឬប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិ)  �ុ�ងការតវាាយោល់ើ

ការបំ�និយោល់ើសនិធិសញ្ញាា យោ�យយោធែើការបីឹងរដ្ឋឋនានា យោ�អាជាា�ណ្ដាាល់។ សាលា�ីីអាជាា�ណ្ដាាល់ប្រតូវិបានិផ្នែតងតាំង និិង��ួល់ប្របា�់យោសវាពីីភាគីវិិវា�ម្នាាង ឬទាំំង

សងាាង។ សាលា�ីីយោនិ�ម្មិនិភាាប់កាតពីែ�ិចេយុតតិសាស្រ្តសតយោ� និិងអាចយោចញបញ្ញាាជាសំ�ងជីួសជីុល់ (ជាធម្មមតាជា�ប្រម្មង់សំ�ងរូបិយវិតថ�) ដ្ឋល់់វិិនិិយោ�គិនិ ប្របសិនិយោបើ 

សាលា�ីីយល់់យោ�ើញថា រដ្ឋឋបានិបំ�និកាតពីែ�ិចេរបស់ខ្លះី�និយោប្រកាម្មសនិធិសញ្ញាាផ្នែម្មនិ។ �រ�ីភាគយោប្រចើនិ វិិនិិយោ�គិនិម្មិនិតប្រម្មូវិឲ្េយយោធែើការយោ��ប្រសាយវិិវា� តាម្មរយៈការ�តល់់

ការដ្ឋ�ហ៊ុូតប្រ�ពីេយយោ�យប្របយោ�ល់ផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិ�ំ�ត់ថាជាវិិធានិការម្មួយនៃនិវិិធានិការជាយោសុរ�របស់រ�ាភិិបាល់ដ្ឋ�ហ៊ុូតប្រ�ពីេយផ្នែដ្ឋល់ម្នានិតនៃម្មីយោប្រចើនិពីីការវិិនិិយោ�គរបស់វិិនិិយោ�គិនិ។

វិិនិិយោ�គិនិផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិការ�រ អាចរួម្មម្មិនិប្រតឹម្មផ្នែតសហ៊ុប្រ�សចប្រម្មុ�ថាា�់ជាតិ (MNE) ផ្នែដ្ឋល់ម្នានិ�ីសាា�់ការយោ��ុ�ងរដ្ឋឋជាភាគីនៃនិសនិធិសញ្ញាាយោនា�យោ� បុុផ្នែនិតផ្នែថ្មីម្មទាំំងជាប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិបុប្រតសម្មព័និធម្មួយផ្នែដ្ឋល់

បានិបយោងើើតយោ�ើងយោ��ុ�ងភាគីនៃនិសនិធិសញ្ញាា បំ�ុល់ ឬវិិនិិយោ�គិនិភាគហ៊ុុុនិ អុ�ម្នានិ�ម្មមសិ�ធិបញ្ញាា ភាគី�ី៣ជាអុ��តល់់ថ្មីវិិកា��់�ុនិវិិនិិយោ�គ�ុ�ងប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិយោ�យសនិមតថា��ួល់បានិឯ�សិ�ធិយោល់ើ

ប្របពី័និធ ISDS និិងរូបវិនិតបុគគល់ និិងនិិតិបុគគល់យោ�េ�ងៗយោ�ៀត។

២

៣

https://www.uclalawreview.org/fundamental-shift-in-power/
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សំ�ងតាម្មយនិតការផ្នែដ្ឋល់ម្នានិយោ��ុ�ងប្រសុ�យោ�ម្មុនិយោពីល់��់��េយតវាាទាំម្មទាំរយោ�កានិ់យនិតការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ។ យោនិ�គឺពីិយោសស និិងម្មិនិធម្មម

តាយោ�ៈ ផ្នែដ្ឋល់�ះ�យពីីអងគការ��ិជីជ�ម្មមពីិភិពីយោលា� ផ្នែដ្ឋល់អនិុញ្ញាាតឲ្េយផ្នែតរដ្ឋឋជាភាគីនាំយ�ការទាំម្មទាំរយោ�រដ្ឋឋម្មួយយោ�េ�ងយោ�ៀតបុុយោណ្ដាះ�� យោហ៊ុើយតុលាការសិ�ធិម្មនិុសេ�

អនិតរជាតិតប្រម្មូវិឲ្េយភាគីទាំម្មទាំរបីឹងតវាា យោ�យយោប្របើប្របាស់យនិតការ��ួល់��េយប�ដឹងយោ��ប្រសាយ�ុ�ងប្រសុ�ឲ្េយអស់ល់�ធភាពីសិនិ ម្មុនិនិឹងនាំយ�វិិវា�យោនិ�យោ�កានិ់�ប្រម្មិត

យោល់ើសពីីថាា�់ជាតិ។

តើើយនិីការដោ�ស្រា��យវិិវាទ្ធិរវាងវិិនិិយោគិនិ និិងរដ្ឋឋជូ�ឥទ្ធិិិពីល់លេើល់ទ្ធិិភាពីរបស់រដ្ឋឋកូ�ងការគ្រ�ប់គ្រ�ងយ៉ាា�ងដ្ឋូចុះម្តេី�ចុះខ្លះះ�? វិិធីម្មុេយាងយោដ្ឋើម្មេបីីគិតអំពីីសនិធិសញ្ញាាយោនា�

គឺថា សនិធិសញ្ញាាទាំំងយោនា��ីល់់និូវិការការ�រ�ាងខាំំងផ្នែដ្ឋល់អាចអនិុវិតតបានិជាអនិតរជាតិ ចំយោ��សិ�ធិ និិងអតថប្របយោ�ជីនិ៍យោសដ្ឋឋ�ិចេរបស់វិិនិិយោ�គិនិផ្នែដ្ឋល់សថិត

យោប្រកាម្មសនិធិសញ្ញាាយោនិ� ផ្នែដ្ឋល់វាប្រសយោដ្ឋៀង�ាយោ�និឹង "ផ្នែបបប�នៃនិរបប�ូចយោ�ុើរ�សឹម្ម (Lochnerism) នៃនិតុលាការ�ំពីូល់របស់សហ៊ុរដ្ឋឋអាយោម្មរិ� រហ៊ុូតដ្ឋល់់�សវិតេ�រ៍

ឆ្នាំាំ ១៩៣០"។ អភិិប្រ�ម្មផ្នែបបយោនិ��ីល់់អភិ័យឯ�សិ�ធិផ្នែ�ុ�យោសដ្ឋឋ�ិចេ និិងអតថប្របយោ�ជីនិ៍ដ្ឋល់់វិិនិិយោ�គិនិអនិតរជាតិ/សហ៊ុប្រ�សពីហ៊ុុប្របយោ�ស យោល់ើការប្រប�ួតប្របផ្នែជីង

អតថប្របយោ�ជីនិ៍ផ្នែ�ុ�យោសដ្ឋឋ�ិចេ និិងម្មិនិផ្នែម្មនិយោសដ្ឋឋ�ិចេរបស់សាាប័និ និិងរូបវិនិតបុគគល់យោ�េ�ងយោ�ៀត។ (យោទាំ�បីជា�ាងយោនិ��ីី ភាពីខ្លះុស�ាពីីផ្នែបបប�របប�ូចយោ�ុើរ�សឹម្ម 

ផ្នែដ្ឋល់តុលាការ�ំពីូល់សហ៊ុរដ្ឋឋអាយោម្មរិ�ម្នានិល់�ធភាពីផ្ទាំស់បីូរ�ិចេការយោ�េ�ងៗ ជាពីិយោសសវាជាការល់ំបា��ុ�ងការផ្ទាំស់បីូរឲ្េយប្រតឹម្មប្រតូវិ យោ�យយោ�យោពីល់ផ្នែដ្ឋល់ចេបាប់សតីពីី

វិិនិិយោ�គអនិតរជាតិម្នានិសភាពីយោ�េ�ង�ា យោហ៊ុើយជាយោរឿយៗម្មិនិប្រតូវិ�ា ផ្នែដ្ឋល់បណ្ដាាល់ម្ម�ពីីខ្លះែ�ការពីិនិិតេយ និិងខ្លះែ�តុល់េយភាពីសម្មរម្មេយ)។ ការប្របប្រពីឹតតិខ្លះុស�ាយោនិ�យោហ៊ុើយ អតថ

ប្របយោ�ជីនិ៍ផ្នែ�ុ�យោសដ្ឋឋ�ិចេផ្នែដ្ឋល់បានិប្របឹងផ្នែប្របងរ� ការចំណ្ដាយយោល់ើការយោរៀបចំល់ិខ្លះិតប��ានិគតិយុតតយោ�ើនិយោ�ើង ដ្ឋូចផ្នែដ្ឋល់អុ�តំណ្ដាង��ិជីជ�ម្មមសហ៊ុរដ្ឋឋអាយោម្មរិ�បានិ

��ួល់សាាល់់ថា យោនិ�អាចបងើឲ្េយបុ��ល់់ដ្ឋល់់�យោងែើយោសាា�ប្រតង់យោដ្ឋើម្មេបីីអតថប្របយោ�ជីនិ៍សាធារ�ៈ។ 

សូម្មយោម្មើល់, ឧទាំហ៊ុរ�៏, សំ�ុំយោរឿង Federal Elektrik Yatirim v. Uzbekistan, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/13/9; សំ�ុំយោរឿង Quiborax v. Bolivia, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/06/2, 

ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យចុ�នៃថ្មីង�ី ១៦ ផ្នែខ្លះ�ញ្ញាា ឆ្នាំាំ២០១៥ Award, នៃថ្មីង�ី ១៦ ផ្នែខ្លះ�ញ្ញាា ឆ្នាំាំ២០១៥។

សូម្មយោម្មើល់, ឧទាំហ៊ុរ�៏, សំ�ុំយោរឿង Glamis Gold Ltd. v. United States, ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យចុ�នៃថ្មីង�ី ០៨ ផ្នែខ្លះម្មិថ្មីុនា ឆ្នាំាំ២០០៩, Award; សំ�ុំយោរឿង Lone Pine Resources v. Canada, ICSID 

Case យោល់ខ្លះ No. UNCT/15/2 (UNCITRAL); សំ�ុំយោរឿង Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Germany, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. 

ARB/09/6; សំ�ុំយោរឿង Gabriel Resources v. Romania, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/15/31; សំ�ុំយោរឿង Cl

សូម្មយោម្មើល់, ឧទាំហ៊ុរ�៏, សំ�ុំយោរឿង RWE v. the Netherlands, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/21/4; សំ�ុំយោរឿង Uniper v. the Netherlands, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/21/22; 

៤

៥

http://sites.gsu.edu/us-constipedia/west-coast-hotel-v-parrish-1937/
http://sites.gsu.edu/us-constipedia/west-coast-hotel-v-parrish-1937/
https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/publications/Inconsistencies_ISDS_Briefing-Note_11.28.18.pdf
https://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2018/03/brady-lighthizer-isds-exchange.html
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញេស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះសេេយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

ម្នានិ�រ�ីម្មួយចំនិួនិផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិ��់បីឹងតវាាយោ�រដ្ឋឋ រួម្មម្នានិដ្ឋូចជា៖

 � �ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របង�ុ�ងការប្របយុ�ធប្របឆ្នាំំងនិឹងការយោគចពីនិធ និិងការលាងសម្នាាតល់ុយ 

 � �ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របង�ុ�ងការពីប្រងឹងចេបាប់បរិសាានិ និិងការអនិុវិតតចេបាប់យោនិ� 

 � �ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របង�ុ�ងការយោ��ប្រសាយការផ្នែប្របប្របួល់អាកាសធាតុ និិងការ��់�ំហ៊ុិតយោល់ើការបូម្មយោប្របងធម្មមជាតិ 

 � ល់ិខ្លះិតប��ានិគតិយុតតរ�ាភិិបាល់យោល់ើតនៃម្មី និិងគុ�ភាពីយោសវាសាធារ�ៈជាសារវិ័និត ដ្ឋូចជាការ�ីល់់�ឹ�សាាត និិងថាម្មពីល់ 

 � ល់ិខ្លះិតប��ានិគតិយុតតរ�ាភិិបាល់យោល់ើ�ល់ិត�ល់ និិងយោសវា�ម្មមផ្នែថ្មីទាំំសុខ្លះភាពី 

 � �ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របងរបស់រ�ាភិិបាល់�ុ�ងការការ�រ�ម្មមសិ�ធិបញ្ញាាយោ��ប្រម្មិតផ្នែដ្ឋល់រ�េសាតុល់េយភាពីរវាងយោសច�ីីប្រតូវិការឯ�ជីនិ និិងសាធារ�ៈ 

 � �ិចេ�ី�ចយោ�ីើម្មរបស់រ�ាភិិបាល់�ុ�ងការពីេយា�ម្មកាត់បនិថយ�ល់បុ��ល់់នៃនិការយោរ�សយោអើងប្របវិតតិសាស្រ្តសត  និិង

 � �ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របងរបស់រ�ាភិិបាល់�ុ�ងការធានាថាការវិិនិិយោ�គបរយោ�សពីិតជាកាតាល់ី�រជីំរុញការអភិិវិឌ្េឍ�ុ�ងប្រសុ� 

តើើការដោ�ស្រា��យវិិវាទ្ធិរវាងវិិនិិយោគិនិ និិងរដ្ឋឋជូ�ឥទ្ធិិិពីល់លេើសិទ្ធិិិរបស់ភាគីទ្ធិីបីយ៉ាា�ងដ្ឋូចុះម្តេី�ចុះខ្លះះ�? ដ្ឋំយោ�ើរការយនិតការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ 

ជា�ូយោ�ម្នានិភាពីពីុំចេបាស់លាស់, ជាសម្នាាត់, និិង�ច់យោ�យផ្នែ�� យោបើយោប្របៀបយោធៀបយោ�និឹងប្របពី័និធចេបាប់របស់សហ៊ុរដ្ឋឋអាយោម្មរិ� និិងចេបាប់�ុ�ងប្រសុ�យោ�េ�ងយោ�ៀត ផ្នែដ្ឋល់ម្នានិ

តម្នាំភាពីជាង និិងម្នានិយនិតការ�ុ�ងការពីិចាំរណ្ដា និិងការ�រសិ�ធិ និិងអតថប្របយោ�ជីនិ៍របស់ជីនិផ្នែដ្ឋល់ម្មិនិផ្នែម្មនិជាភាគី។ សាលា�ីីយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិង

រដ្ឋឋ ម្នានិឆនាានិុសិ�ធិ�ុ�ងការ��ួល់ ឬម្មិនិ��ួល់យោសច�ីីផ្នែថ្មីីងការ�រ�ីូវិចេបាប់ពីីភាគី�ីបី បុុផ្នែនិតជាញឹ�ញយ យនិតការយោនិ�បដ្ឋិយោសធ (សូម្មចូល់យោម្មើល់ here និិង here) 

ឬម្នានិការ��់�ំរិតជា�់លា�់យោល់ើភាគី�ីប ី យោទាំ�បីជាសិ�ធិ ឬអតថប្របយោ�ជីនិ៍របស់ជីនិម្មិនិផ្នែម្មនិជាភាគ ី រង�ល់បុ��ល់់យោ�យផ្ទាាល់់យោ��ុ�ងការទាំម្មទាំរយោ��ុ�ងការ

យោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ�ាងណ្ដា�ីី។ ខ្លះុសពីីការការ�រផ្នែ�ុ�ចេបាប់�ូយោ� ជីនិម្មិនិផ្នែម្មនិជាភាគីផ្នែដ្ឋល់រង�ល់បុ��ល់់យោនា�អាចចូល់រួម្ម�ុ�ងសំ�ុំយោរឿង

បានិ (ដូ្ឋចជាភាគីយោឆីើយតប ឬអុ���់ពី័និធនិឹងភាគីបតឹងទាំម្មទាំរ) និិង/ឬតប្រម្មូវិឲ្េយម្នានិការប្រចាំនិយោចាំល់ការទាំម្មទាំរ ប្របសិនិយោបើភាគី�ីបី ផ្នែដ្ឋល់រង�ល់បុ��ល់់ម្មិនិ

អាចចូល់រួម្ម�ុ�ងនិីតិវិិធីបានិ, ភាគី�ីបីផ្នែដ្ឋល់រង�ល់បុ��ល់់យោ��ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ ម្មិនិម្នានិល់�ធភាពីចេបាស់លាស់�ុ�ងការយោធែើអនិតរាគម្មនិ៍

យោ��ុ�ងដ្ឋំយោ�ើរការយោ��ប្រសាយវិិវា�ប្រប�បយោ�យប្របសិ�ធភាពី, និិងម្មិនិម្នានិវិិធានិ�ីល់់ឲ្េយការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋប្រតូវិប្រចាំនិយោចាំល់យោ�យោពីល់សំ�ុំយោរឿង

ទាំំងយោនា�គំរាម្ម�ំផ្នែហ៊ុងដ្ឋល់់សិ�ធិរបស់ភាគី�ីបី។ 

សំ�ុំយោរឿង Rockhopper v. Italy, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/17/14; សំ�ុំយោរឿង TransCanada v. USA, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/16/21; សំ�ុំយោរឿង Westmoreland v. 

Canada, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. UNCT/20/3; សំ�ុំយោរឿង Lone Pine v. Canada, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. UNCT/15/2.

សូម្មយោម្មើល់, ឧទាំហ៊ុរ�៏, សំ�ុំយោរឿង United Utilities (Tallinn) B.V. and Aktsiaselts Tallinna Vesi v. Estonia, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/14/24; សំ�ុំយោរឿង Suez, Sociedad 

General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. Argentina, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB/03/19, ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យចុ�នៃថ្មីង�ី៩ ផ្នែខ្លះយោម្មសា ឆ្នាំាំ២០១៥ Award, 9 

April 2015; សំ�ុំយោរឿង TECO Guatemala Holdings, LLC v. Guatemala, ICSID Case No. ARB

សូម្មចូល់អានិ Achmea B.V. v. The Slovak Republic, PCA Case No. 2013-12 (UNCITRAL); HICEE B.V. v. The Slovak Republic, PCA Case No. 2009-11

(UNCITRAL), Final Award, 17 October 2011; Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America, ICSID Case No. ARB/AF/12/1, Award, 25

August 2014.

៦

៧

៨

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0170.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1043.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7339.pdf
https://pubs.iied.org/17638iied?s=IIEDBRIEF
https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/our%20focus/extractive%20industries/uncitral-submission-third-party-participation-en.pdf
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រ�ាភិិបាល់នានា ថ្មីមីៗយោនិ�បានិបញ្ញាា�់ថា �ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របង�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ជាអនិតរជាតិ គួរយោ��ប្រសាយ�ីី�ងែល់់ផ្នែដ្ឋល់ថា សិ�ធិ ឬអតថប្របយោ�ជីនិ៍របស់ភាគី�ីបីអាចរង

�ល់បុ��ល់់ យោ�យយនិតការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ។ បុុផ្នែនិតយោ�ពីុំទាំនិ់ម្នានិផ្នែ�និការចេបាស់លាស់�ុ�ងការអនិុវិតត ឬជីំរុញ�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ទាំំងយោនា�យោ�ើយ។

តើើធ្លាា�ប់មានិស�ណុំំ�រឿឿងបុុនាា�និ? រហ៊ុូតដ្ឋល់់ចុងឆ្នាំាំ ២០១៨ �ាងយោ�ចណ្ដាស់�៏ម្នានិសំ�ុំយោរឿងចំនិួនិ ១១០៤ បានិ��់បតឹង។  ចំនិួនិសំ�ុំយោរឿងបានិយោ�ើនិយោ�ើង�ាង

ឆ្នាំប់រហ៊ុ័ស�ុ�ងបុុនាានិឆ្នាំាំថ្មីមីៗយោនិ� ខ្លះ�ៈផ្នែដ្ឋល់�រ�ីវិិវា�ដ្ឋំបូងបំ�ុតគឺម្នានិយោ��ុ�ងឆ្នាំាំ ១៩៨៧ យោហ៊ុើយផ្នែដ្ឋល់ជាង��់�ណ្ដាាល់នៃនិសំ�ុំយោរឿងទាំំងអស់រហ៊ុូតម្ម�ដ្ឋល់់

បចេ�បេបីនិុ គឺបានិ��់បីឹងយោ�ចយោនាំ�ឆ្នាំាំ ២០១៣ និិង ២០២១។

តើើជាធ្នូម្មមតានិរណាជាអ្វីូកនា�វិិវាទ្ធិរវាងវិិនិិយោគិនិ និិងរដ្ឋឋបី�ងទៅរកការដោ�ស្រា��យវិិវាទ្ធិរវាងវិិនិិយោគិនិ និិងរដ្ឋឋ? ហេើយជាធ្នូម្មមតាភាគីណាជាភាគីឆ្លើះើយតិប? 

សំ�ងទាំម្មទាំរផ្នែដ្ឋល់យោជាគជី័យគឺ ជាយោរឿយៗនាំយ�ប�ដឹងយោ�យសាជីីវិ�ម្មមពីហ៊ុុប្របយោ�សយោប្រចើនិ៖ ប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិផ្នែដ្ឋល់ម្នានិចំ�ូល់ប្របចាំំឆ្នាំាំជាងម្មួយ�និ់លានិដ្ឋុលាំរ

អាយោម្មរិ� និិងរូបវិនិតបុគគល់ផ្នែដ្ឋល់ម្នានិប្រ�ពីេយយោល់ើសពីីម្មួយរយលានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ� ធាំប់��ួល់បានិម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យយោ�យផ្នែ�ុ� ឲ្េយយោ�ះរហ៊ុិរញ្ចញវិតថ��ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាង

វិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ ប្របម្នា� ៩៤,៥% (៩៣,៥% ប្របសិនិយោបើម្នានិការ��់បញ្ចេូល់ទាំំងកាប្របា�់ ម្មុនិនិឹងយោចញម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យ)។ វិិនិិយោ�គិនិផ្នែដ្ឋល់ជាភាគីបតឹងទាំម្មទាំរ 

ភាគយោប្រចើនិយោល់ើសល់ុប (៨៦%) គឺម្ម�ពីីបណ្ដាាប្របយោ�សម្នានិចំ�ូល់ខ្លះពស់ យោហ៊ុើយសំ�ុំយោរឿងភាគយោប្រចើនិ (៦៦%) គឺជាប�ដឹងត�ល់់និឹងបណ្ដាាប្របយោ�សផ្នែដ្ឋល់ម្នានិ

ចំ�ូល់ទាំប និិងម្មធេយម្ម។ ជាពីិយោសស �ុ�ងបណ្ដាាប្របយោ�សផ្នែដ្ឋល់ម្នានិចំ�ូល់ទាំប ការចាំញ់�ីី�ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ អាចជី�ឥ�ធិពីល់យោល់ើ

យោសដ្ឋឋ�ិចេ�ាងខាំំង (សូម្មយោម្មើល់ here និិង here)។

សូម្មយោម្មើល់, ឧទាំហ៊ុរ�៏, សំ�ុំយោរឿង Eli Lilly and Company v. Canada, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. UNCT/14/2 (UNCITRAL), ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យសាាពីរ ចុ�នៃថ្មីង�ី១៦ ផ្នែខ្លះម្មីនា ឆ្នាំាំ២០១៧។

សូម្មយោម្មើល់, ឧទាំហ៊ុរ�៏, សំ�ុំយោរឿង Piero Foresti, Laura de Carli & Others v. South Africa, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB(AF)/07/1, ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យ ចុ�នៃថ្មីង�ី៤ ផ្នែខ្លះសី� ឆ្នាំាំ២០១០។

សូម្មយោម្មើល់, ឧទាំហ៊ុរ�៏, សំ�ុំយោរឿង Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil Corporation v. Canada, ICSID Case យោល់ខ្លះ No. ARB(AF)/07/4.

យោទាំ�ជា�ាងណ្ដា�៏យោ�យម្មិនិផ្នែម្មនិប្រគប់សំ�ុំយោរឿង ឬ��េយប�ដឹងទាំំងអស់សុ�ធផ្នែតជាសាធារ�ៈយោ�ពីីយោប្រ��វិិធានិទាំំងឡាយផ្នែដ្ឋល់តប្រម្មូវិឲ្េយម្នានិតម្នាំភាពីម្មិនិប្រតូវិបានិអនិុម្ម័ត ឬអនិុវិតតដ្ឋូច�ាយោនា�យោ�។ 

ភាគីវិិវា� និិង/ឬម្មជីេឈតត�រយោ�ផ្នែតអាចយោធែើយោសច�តីសយោប្រម្មច យោ�យពីេយា�ម្មរ�េសាអាជាា�ណ្ដាាល់យោ�យផ្នែ�ុ� ឬទាំំងប្រសុងជាការសម្នាាត់ យោទាំ�បីជា�ុ�ង�រ�ីផ្នែបបយោនិ� អុ�សារពី័ត៌ម្នានិ និិងអុ�ដ្ឋនៃ�យោ�ៀតអាច

ពីេយា�ម្មយោប្របើយោសរ�ភាពីនៃនិចេបាប់សតីពីីសារពី័ត៌ម្នានិ យោដ្ឋើម្មេបីីពីេយា�ម្ម��ួល់បានិពី័ត៌ម្នានិផ្នែដ្ឋល់��់ពី័និធ

៩

១០
១១

១២

https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
https://ccsi.columbia.edu/content/access-justice
https://ccsi.columbia.edu/content/access-justice
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1136&context=olsrps
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3233704
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3233704
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3233704
https://ccsi.columbia.edu/news/uncitral-working-group-iii-work-plan-locking-broken-system
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញេស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះសេេយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

តើើនិរណាជាអ្វីូកធ្វើីើសម្រេ��ចុះលេើស�ណុំំ�រឿឿង? ជាធម្មមតាយោរឿងវិិវា�យោ��ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ យោធែើយោសច�តីសយោប្រម្មចយោ�យអាជាា�ណ្ដាាល់ចំនិួនិ 

៣ រូប ផ្នែដ្ឋល់ផ្នែតងតាំង និិងចំណ្ដាយយោ�យវិិនិិយោ�គិនិ និិងផ្នែតងតាំងយោ�យរដ្ឋឋផ្នែដ្ឋល់��់ពី័និធ (ជាធម្មមតាអាជាា�ណ្ដាាល់១រូប យោប្រជីើសយោរ�សយោ�យភាគីនិីម្មួយៗ យោហ៊ុើយ

ម្នាា�់យោ�ៀតយោប្រជីើសយោរ�សរួម្ម�ា)។ ការយោប្រជីើសយោរ�សអាជាា�ណ្ដាាល់ ជា�ូយោ�ម្មិនិសថិតយោ�យោប្រកាម្មល់�េខ្លះ�ឌតប្រម្មូវិការយោល់ើគុ�វិុឌ្េឍិអែីយោ�ើយ (ដ្ឋូចជា ម្មិនិ��់ពី័និធនិឹងជីំនាញ

ឯ�យោ�សជាយោដ្ឋើម្ម) យោហ៊ុើយ�៏ម្មិនិម្នានិការធានាអំពីីឯ�រាជីេយភាពីឲ្េយបានិល់ែប្របយោសើរយោ�ើយ។ ម្នានិប្រ�ុម្មអាជាា�ណ្ដាាល់ចំនិួនិតូចម្មួយផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិផ្នែតងតាំង និិងប្រតូវិ

ផ្នែតងតាំងយោ�ើងវិិញ�ុ�ងសំ�ុំយោរឿងភាគយោប្រចើនិយោល់ើសល់ុប។ អាជាា�ណ្ដាាល់ម្មួយចំនិួនិ�៏ "��់ម្មួ�ពីីរ" យោ�យតំណ្ដាងឲ្េយភាគីបីឹងទាំម្មទាំរ�ុ�ងសំ�ុំយោរឿងវិិវា��ង �ុ�ង

ខ្លះ�ៈផ្នែដ្ឋល់ខ្លះី�និផ្នែដ្ឋល់ជាអាជាា�ណ្ដាាល់យោ��ុ�ងសំ�ុំយោរឿងយោ�េ�ងយោ�ៀត�ង។ យោនិ�អាច និិងធាំប់នាំឲ្េយម្នានិយោសណ្ដារ�យុូ ផ្នែដ្ឋល់យោម្មធាវិ�បានិយោប្របើប្របាស់ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យផ្នែដ្ឋល់

ខ្លះី�និជាអាជាា�ណ្ដាាល់ យោដ្ឋើម្មេបីី�ំប្រ�យោ�ល់ជីំហ៊ុ�ីូវិចេបាប់របស់ពីួ�យោគ�ុ�ងយោពីល់ជីផ្នែជី�តវាាយោ��ុ�ងសំ�ុំយោរឿងយោ�េ�ងជាយោម្មធាវិ�តំណ្ដាងយោ�យអា�តតរបស់ភាគី។ យោល់ើសពីីយោនិ� 

យោម្មធាវិ� និិងអាជាា�ណ្ដាាល់ខ្លះី� ��ួល់បានិប្របា�់យោសវាជាអុ�ជីំនាញការយោ��ុ�ងយោរឿងវិិវា�យោ�េ�ងយោ�ៀត ឬជា�ីប្របឹ�េសាឲ្េយម្នាាស់ម្មូល់និិធិភាគី�ីបីយោ��ុ�ងការទាំម្មទាំរសំ�ង

�ងផ្នែដ្ឋរ។ (ដ្ឋូចម្នានិការ�ត់សម្នាាល់់ខាងយោប្រកាម្ម បចេ�បេបីនិុយោនិ�សហ៊ុភាពីអុ�រ�ុប�ំពីុងផ្នែតឈានិម្មុខ្លះយោគ�ុ�ងការពីេយា�ម្មជីំនិួសអាជាា�ណ្ដាាល់ផ្នែដ្ឋល់ផ្នែតងតាំង និិង��ួល់ប្របា�់

យោសវាពីីភាគី ម្ម�ពីីសាាប័និល់េបីីយោឈាា� ឬជាប្រ�ុម្មអាជាា�ណ្ដាាល់យោ��ុ�ងបញ្ចជី។ ថ្មីមីៗយោនិ� �៏ម្នានិ�ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របងខ្លះី�យោ�ៀត�ុ�ងការកាត់បនិថយ "ការ��់ម្មួ�ពីីរ" យោ��ុ�ង

សនិធិសញ្ញាា ផ្នែដ្ឋល់�ំពីុងផ្នែតម្នានិការចរចាំ និិងតាម្មរយៈដ្ឋំយោ�ើរការ�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋផ្នែដ្ឋល់�ំពីុងផ្នែតអនិុវិតត យោ�គ�ៈ�ម្មមការ

អងគការសហ៊ុប្របជាជាតិសតីពីីចេបាប់��ិជីជ�ម្មមអនិតរជាត។ិ យោទាំ�ជា�ាងណ្ដា ខ្លះីឹម្មសារ និិងល់�ធ�ល់នៃនិ�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ទាំំងយោនា�យោ�ផ្នែតម្នានិភាពីម្មិនិប្របា�ដ្ឋប្របជា

យោ�យោ�ើយ។

តើើអាជាា�កណាា�ល់ពីិចារណាលេើអ្វីីីខ្លះះ� ដើើម្ម�បីីធ្វើីើសេ�ចុះកីីសម្រេ��ចុះនៅកូ�ងស�ណុំំ�រឿឿង? �ី១ និិងដ្ឋំបូងបំ�ុត ប�បេបីញ្ចញតតិ��់ពី័និធរបស់សនិធិសញ្ញាា�ុ�ងការយោធែើយោសច�តី

សយោប្រម្មចយោ��ុ�ងសំ�ុំយោរឿងនានា ថាយោតើ�យោងែើស�ម្មម (ឬ�យោងែើអ�ម្មម) របស់រ�ាភិិបាល់ផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិជីផ្នែជី�តវាាម្នានិ សងគតិភាពីយោ�និឹងចេបាប់�ុ�ងប្រសុ� ឬវិិស័យយោ�េ�ងយោ�ៀត

នៃនិចេបាប់អនិតរជាតិ (ដ្ឋូចជាអនិុសញ្ញាាប្រ�បខ្លះ�ឌអងគការសហ៊ុប្របជាជាតិសីីពីីការផ្នែប្របប្របួល់អាកាសធាតុ និិងប្រ�បខ្លះ�ឌសិ�ធិម្មនិុសេ�ជាយោដ្ឋើម្ម) ជា�ូយោ�ម្មិនិប្រតូវិបានិយ�ម្ម�

ពីិចាំរណ្ដាយោធែើជាការការ�រយោ�និឹងប�ដឹងទាំម្មទាំរ ឬជាការ��ួល់ខ្លះុសប្រតូវិយោប្រកាម្មសនិធិសញ្ញាាវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិយោ�ើយ (បុុផ្នែនិតជាការបំ�និយោល់ើប្របភិពីចេបាប់យោ�េ�ងៗយោ�ៀត 

អាចជាការបំ�និយោល់ើសនិធិសញ្ញាាវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ)។ �ះ�យយោ�វិិញ យោ�យសារសនិធិសញ្ញាា ផ្នែដ្ឋល់យោសះើរផ្នែត�ូទាំំងស�ល់យោលា� ��់កាតពីែ�ិចេផ្នែដ្ឋល់អាចអនិុវិតតបានិផ្នែត

យោ�យោល់ើរដ្ឋឋ ម្មិនិផ្នែម្មនិយោល់ើវិិនិិយោ�គិនិ យោនា�ម្នានិនិ័យថាជា�ូយោ� រដ្ឋឋអាចម្មិនិ�ី�ចយោ�ីើម្មប�ដឹងទាំម្មទាំរម្មុនិ ឬម្មិនិ��់ប�ដឹងតប យោ��ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ 

និិងរដ្ឋឋយោ�ើយ វិិនិិយោ�គិនិអាច�ុ�យោរឿង�ីី យោបើយោទាំ�បីជាខ្លះី�និបានិបំ�និយោល់ើចេបាប់�ុ�ងប្រសុ� ឬប��ានិសិ�ធិម្មនិុសេ� ឬប��ានិបរិសាានិ��់ពី័និធនិឹងប្របតិបតតិការរបស់ខ្លះី�និ

https://www.tni.org/en/briefing/profiting-injustice
https://www.tni.org/en/briefing/profiting-injustice
https://esil-sedi.eu/post_name-118/
https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
https://unfccc.int/
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�ុ�ងការវិិនិិយោ�គ�៏យោ�យ។ យោដ្ឋើម្មេបីីម្នានិឥ�ធិពីល់យោល់ើការប�ប្រសាយសនិធិសញ្ញាាយោនិ� រដ្ឋឋការ�រខ្លះី�និឯង �៏ដ្ឋូចជាការ�រភាគីរដ្ឋឋយោ�េ�ងយោ�ៀត ឬភាគីហ៊ុតថយោល់ខ្លះីនៃនិសនិធិសញ្ញាា 

(រួម្មទាំំងរដ្ឋឋ�ំយោ�ើតរបស់វិិនិិយោ�គិនិ�ងផ្នែដ្ឋរ) រដ្ឋឋអាច�ីល់់ ការប�ប្រសាយប�បេបីញ្ចញតតិសនិធិសញ្ញាារួម្ម�ា (និិងជាយោ�ែភាគី) យោដ្ឋើម្មេបីីបញ្ញាា�់និូវិអែីខ្លះី�ផ្នែដ្ឋល់ប�បេបីញ្ចញតតិយោ��ុ�ង

សនិធិសញ្ញាាយោនា�ម្នានិអតថនិ័យ។ បុុផ្នែនិត អែីផ្នែដ្ឋល់រដ្ឋឋជាភាគីយោឆីើយតបផ្នែថ្មីីងអំពីីអតថនិ័យរបស់សនិធិសញ្ញាា គឺជាយោរឿយៗប្រតូវិបានិបដ្ឋិយោសធយោ�យសាលា�ីីអាជាា�ណ្ដាាល់។ ពីិត

ណ្ដាស់ យោទាំ�បីជាយោ�យោពីល់ផ្នែដ្ឋល់ភាគីសនិធិសញ្ញាាទាំំងអស់យល់់ប្រសបយោល់ើការប�ប្រសាយសម្មយោហ៊ុតុ�ល់ណ្ដាម្មួយនៃនិសនិធិសញ្ញាា�ាងណ្ដា�៏យោ�យ �៏សាលា�ីីអាចប

�ប្រសាយយោ�េ�ងយោ�តាម្មអែីផ្នែដ្ឋល់ខ្លះី�និចង់បានិ។ សាលា�ីីអាច យោហ៊ុើយនិិងផ្នែតងផ្នែតយោធែើ គឺការទាំញ ឬយោ�ងយោល់ើម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យសំ�ុំយោរឿងយោ��ប្រសាយវិិវា�ម្មុនិៗយោ��ុ�ងការ

យោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ បុុផ្នែនិតម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យទាំំងយោនា�ពីុំម្នានិការចងកាតពីែ�ិចេយុតតិសាស្រ្តសតយោ�ើយ។

តើើមានិអ្វីីីកើើតិឡើើងនៅពេ�ល់វិិនិិយោគិនិឈ្នះូ�កីី? ជា�ូយោ� សាលា�ីីយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ ពីុំម្នានិអា�តតិបំយោពីញល់�ធ�ល់ការងារជា�់លា�់អែី

យោ�ើយ យោនា�គឺថា អាជាា�ណ្ដាាល់ម្មិនិផ្នែ�ផ្នែប្រប ឬតប្រម្មូវិឲ្េយម្នានិការអនិុវិតតយោ�ើងវិិញនិូវិ�យោងែើរបស់រដ្ឋឋយោ�ើយ។ �ះ�យយោ�វិិញ ជាធម្មមតាអាជាា�ណ្ដាាល់យោចញម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យយោល់ើ

សំ�ងរូបិយវិតថ�ដ្ឋល់់វិិនិិយោ�គិនិ (យោទាំ�បីជា�ុ�ង�រ�ីផ្នែដ្ឋល់សំ�ងរូបិយវិតថ�ពីុំអាចអនិុវិតតបានិយោ��ុ�ងចេបាប់រដ្ឋឋ�ាងណ្ដា�៏យោ�យ ដ្ឋូចជា�រ�ីម្នានិយោទាំស��ឌ ឬ

អាចម្នានិដ្ឋំយោណ្ដា�ប្រសាយយោ�េ�ងយោ�ៀតផ្នែដ្ឋល់អនិុវិតតបានិ)។ បុុផ្នែនិត ផ្នែខ្លះេ�បនាាត់រវាងដ្ឋំយោណ្ដា�ប្រសាយជា�់លា�់ និិងសំ�ងរូបិយវិតថ�បានិកាំយយោ�ជាកានិ់ផ្នែតប្រសពីិចប្រសពីិល់

យោ�ើង។ ជា�់ផ្នែសីង សាលា�ីីបានិយោចញបញ្ញាារ�េសាការ�រទាំម្មទាំរសំ�ងពីីរដ្ឋឋ (ដ្ឋូចជា ការប្របាប់ឲ្េយប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិអនិុវិតតផ្ទាា�ការបង់ពីនិធ, បញ្ចេឈប់និីតិវិិធីប្រពីហ៊ុម��ឌ, រារាំង

ដ្ឋល់់ការអនិុវិតតសាល់ដ្ឋីកាតុលាការ�ុ�ងប្រសុ�) យោហ៊ុើយបនាាប់ម្ម�បានិរ�យោ�ើញថា រ�ាភិិបាល់សយោប្រម្មចម្មិនិអនិុវិតតតាម្មបញ្ញាាទាំំងឡាយរបស់សាលា�ីី (ឧ. សូម្មចូល់

អានិ here)។ ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យយោ�រដ្ឋឋ ជាធម្មមតាយោ�ើនិយោ�ើងពីីរាប់រយលានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�រហ៊ុូត ឈានិដ្ឋល់់រាប់�និ់លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�។ គិតប្រតឹម្មផ្នែខ្លះម្មិថ្មីុនា ឆ្នាំាំ២០២១ 

យោនិ� ចំនិួនិជាម្មធេយម្មផ្នែដ្ឋល់វិិនិិយោ�គិនិបានិបីឹងទាំម្មទាំរយោ��ុ�ងប�ដឹងទាំម្មទាំរ�ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ គឺចំនិួនិ ១,១៦ �និ់លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�។  

ចំនិួនិប្របា�់ជាម្មធេយម្មផ្នែដ្ឋល់បានិបញ្ញាាឲ្េយសងគឺចំនិួនិ ៤៣៧,៥ លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�។  ការសិ�េសាដ្ឋផ្នែដ្ឋល់�ុ�ងឆ្នាំាំ ២០២១ �៏បានិរ�យោ�ើញថា យោបើសិនិជាដ្ឋ�សំ�ង

ទាំម្មទាំរពីីរ�ុសេ��ីយោចញ ទាំំងចំនិួនិម្មធេយម្មផ្នែដ្ឋល់បានិទាំម្មទាំរ និិងចំនិូនិម្មធេយម្មផ្នែដ្ឋល់បានិយោចញម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យ សុ�ធផ្នែតម្នានិការយោ�ើនិយោ�ើង។ ពីិតណ្ដាស់ រវាងឆ្នាំាំ ២០១៧ 

និិង ២០២០ យោនិ� សាលា�ីីអាជាា�ណ្ដាាល់បានិយោចញម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យឲ្េយរ�ាភិិបាល់បង់ប្របា�់សងជាម្មធេយម្មចំនិួនិ ៣១៥,៥ លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�រាល់់យោពីល់ផ្នែដ្ឋល់វិិនិិយោ�គិនិ

�ុ��ីីម្មីងៗ។

ការដ្ឋ�យោចញនិូវិសំ�ុំយោរឿងទាំម្មទាំរធំៗ ជាពីិយោសសយោរឿងប្របឆ្នាំំងនិឹងប្របយោ�សរុសេ��ីសប្រម្នាប់ចំនិួនិ�ឹ�ប្របា�់ដ្ឋប់�និ់លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ� ជាម្មធេយម្មចំនិួនិ�ឹ�ប្របា�់ផ្នែដ្ឋល់ទាំម្មទាំរយោ��ុ�ង�រ�ីនិីម្មួយៗ គឺ 

៨១៧,៣ លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�។

ការដ្ឋ�យោចញនិូវិម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យ យោ�យោល់ើប្រប�សរុសេ��ី ផ្នែដ្ឋល់ទាំម្មទាំរយោ�យវិិនិិយោ�គិនិធំៗយោ�ខាងយោប្រ� ឱ្េយរ�ាភិិបាល់�ូទាំត់ប្របា�់ចំនិួនិ ៥០ �និ់លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�យោ�ឲ្េយវិិនិិយោ�គិនិជាភាគីទាំម្មទាំរយោ�យ 

ISDS យោចញម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យផ្នែដ្ឋល់ម្នានិចំនិួនិជាម្មធេយម្មគឺ ១៦៩,៥ លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�។

១៣

១៤

https://ccsi.columbia.edu/content/state-control-over-interpretation-investment-treaties
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4003.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2020-12/compensation-investment-treaties-en.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2020-12/compensation-investment-treaties-en.pdf
https://www.biicl.org/documents/136_isds-costs-damages-duration_june_2021.pdf
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញេស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះសេេយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

បណ្ដាាប្របយោ�សផ្នែដ្ឋល់ម្នានិចំ�ូល់ទាំប និិងម្មធេយម្ម ផ្នែតងផ្នែតជា�ម្មមវិតថ�នៃនិការយោចញម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យឲ្េយសង ផ្នែដ្ឋល់ម្នានិចំនិួនិធំ ផ្នែដ្ឋល់យោចញពីីថ្មីវិិកាប្របចាំំឆ្នាំាំរបស់ខ្លះី�និ (ដ្ឋូចជា

ធនិធានិថ្មីវិិកាផ្នែដ្ឋល់អាចយ�យោ�ចំណ្ដាយយោល់ើវិិស័យសុខាភិិបាល់, អប់រំ, និិងអា�ិភាពីរបស់ជាតិយោ�េ�ងយោ�ៀត) 

តារាងខាងយោប្រកាម្មយោនិ�បងាាញអំពីីតនៃម្មីនៃនិម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យផ្នែដ្ឋល់យោចញឲ្េយរដ្ឋឋជាភាគីយោឆីើយតបចំនិួនិ ១០ សង�ុ�ងរយៈយោពីល់ ៥ ឆ្នាំាំចុងយោប្រកាយ យោធៀបយោ�និឹងភាគរយ

នៃនិ �.ស.ស និិងបានិបងាាញចំនិួនិប្របា�់នៃនិម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យសងទាំំងយោនា� យោធៀបយោ�និឹងការចំណ្ដាយយោ�េ�ងៗរបស់រដ្ឋឋយោ�អុ�រ�ុប (ជាភាគរយនៃនិ �.ស.ស) យោល់ើ�ម្មមវិិធី

សាធារ�ៈដ្ឋនៃ�យោ�ៀត។

ជា�់ផ្នែសីង បនាាប់ពីីប្របយោ�សអាហ៊ុេ�ង់�ីនិខ្លះ�ខានិពីុំបានិយោ�រពីយោ�តាម្មដ្ឋីកាម្មួយចំនិួនិផ្នែដ្ឋល់យោចញយោ�យវិិនិិយោ�គិនិសហ៊ុរដ្ឋឋអាយោម្មរិ� �ុ�ងរវាងឆ្នាំាំ ២០០០ និិង ២០០៨ ម្ម� រ�ាភិិបាល់អាយោម្មរិ�បានិដ្ឋ�អតថ

ប្របយោ�ជីនិ៍��ិជីជ�ម្មមផ្នែដ្ឋល់អនិុញ្ញាាតឲ្េយអាហ៊ុេ�ង់�ីនិ�ុ�ងនាម្មជាប្របយោ�ស�ំពីុងអភិិវិឌ្េឍ��ួល់�ល់ យោចញពីីប្របពី័និធអនិុយោប្រ��ពីនិធ យោហ៊ុើយបានិយោបា�យោឆ្នាំាតម្មិនិឲ្េយម្នានិការពីប្រងី�ការ�ីល់់�ម្មេីដ្ឋល់់ប្របយោ�សយោនិ�

ពីីសំណ្ដា�់ធនា�រពីិភិពីយោលា� និិងធនា�រអភិិវិឌ្េឍអនិតរអយោម្មរិ�។ Emmanuel Gaillard, Ilija Mitrev Penushliski, ‘State Compliance with Investment Awards,’ (2021) ICSID Review 

– Foreign Investment Law Journal.

Tethyan Copper Company v. Pakistan, ICSID Case No. ARB/12/1, Final Award, 12 July 2019.

១5

១6

១៧

ប្របភិពី៖ ការគ�នារបស់អុ�និិពីនិធយោ�យផ្នែ�ែ�យោល់ើ�ិនិុនិ័យបានិម្ម�ពីី UNCTADs ISDS Navigator និិង data.europa.eu 
គិតប្រតឹម្មនៃថ្មីង�ី ៤ ផ្នែខ្លះឧសភា ឆ្នាំាំ ២០២១ 

  តនៃម្មីនៃនិដ្ឋីកាផ្នែដ្ឋល់បានិយោចញរវាងឆ្នាំាំ ២០១៧ និិង ២០២១ (% នៃនិ �.ស.ស)

  ការចំណ្ដាយរបស់រ�ាភិិបាល់�ូយោ�យោល់ើការការ�របរិសាានិ, EU27, ២០១៩ (% នៃនិ �.ស.ស)

  ការចំណ្ដាយរបស់រ�ាភិិបាល់�ូយោ�យោល់ើតុលាការ, EU27, ២០១៩ (% នៃនិ �.ស.ស)



សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិ និងការដោះសាាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ 
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ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យឲ្េយសងម្នានិការអនិុវិតតខ្លះពស់ និិងម្មិនិអាចបីឹងឧ�ធរ�៍បានិ យោទាំ�បីជាសាលា�ីីយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ ម្នានិ�ំហ៊ុុស�ុ�ងការប�ប្រសាយ 

ឬអនិុវិតតចេបាប់ ឬយល់់ដ្ឋឹងពីីអងគយោហ៊ុតុ�ាងណ្ដា�៏យោ�យ។ ប្របសិនិយោបើរដ្ឋឋម្មិនិបានិបង់ប្របា�់សំ�ងយោ�តាម្មម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យ និិងវិិនិិយោ�គិនិជីួបប្រប���ល់ល់ំបា��ុ�ង

ការអនិុវិតតម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យ តាម្មរយៈ ដ្ឋូចជា ការរឹបអូសប្រ�ពីេយស�ម្មមរបស់រ�ាភិិបាល់ វិិនិិយោ�គិនិអាចនិឹងពីេយា�ម្មឲ្េយរដ្ឋឋ "ម្នាាស់�ះ�" របស់ខ្លះី�និ��់សម្នាាធការ�ូត ឬ

��់��ឌ�ម្មមយោល់ើរ�ាភិិបាល់ម្នាាស់�ះ�។ 

តើើមានិការចុះ�ណាយអ្វីីីខ្លះះ�ចុះ�ពោះ�រដ្ឋឋជាភាគីឆ្លើះើយតិបទៅនិ�ងបណុំឹ�ងទាម្មទារទា�ងនេះ��? ការចំណ្ដាយយោល់ើដ្ឋំយោ�ើរយោ��ប្រសាយវិិវា�យោ�ការយោ��ប្រសាយវិិវា�វិិនិិយោ�គិនិ 

និិងរដ្ឋឋ ជាម្មធេយម្ម គឹប្របម្នា� ១៣ លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ� សប្រម្នាប់ការចំណ្ដាយទាំំងភាគីបីឹងទាំម្មទាំរ និិងភាគីយោឆីើយតប រួម្មទាំំងការចំណ្ដាយយោល់ើសាលា�ីី�ងផ្នែដ្ឋរ។ 

សំ�ុំយោរឿងផ្នែដ្ឋល់សម�ប្រគសាាញ និិងម្នានិចំនិួនិ�ឹ�ប្របា�់ធំអាចចំណ្ដាយកានិ់ផ្នែតយោប្រចើនិ។ ឧទាំហ៊ុរ�៍ យោ��ុ�ងប�ដឹងទាំម្មទាំររវាងប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិ ធីសុីសុី ប្របយោ�សបាាគីសាានិ  

ឧទាំហ៊ុរ�៍ ប្របយោ�សបាាគីសាានិបានិចំណ្ដាយយោសវា�ីូវិចេបាប់ជីិត ២៥,៥ លានិដុ្ឋលាំរអាយោម្មរិ�។ ប្រតូវិបានិបងាាប់ឲ្េយបង់ប្របា�់សំ�ងជាង ៥៩,៥ លានិដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ� ជា

សំ�ងយោល់ើការចំណ្ដាយយោសវា�ីូវិចេបាប់ផ្នែដ្ឋល់បានិចំណ្ដាយយោ�យប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិភាគីបតឹងទាំម្មទាំរ �៏ជាការចំណ្ដាយទាំំងប្រសុងយោល់ើនៃថ្មីីយោសវាអាជាា�ណ្ដាាល់ជាង ៣,៧ លានិ

ដ្ឋុលាំរអាយោម្មរិ�។ សប្រម្នាប់រដ្ឋឋជាយោប្រចើនិផ្នែដ្ឋល់ជាភាគីយោឆីើយតប យោ��ុ�ងរយៈយោពីល់ខ្លះីី នៃថ្មីីយោសវាទាំំងយោនិ�អាចបផ្នែនិថម្មកានិ់ផ្នែតយោប្រចើនិ -- សូម្មពីិចាំរណ្ដាសំ�ុំយោរឿងប្របយោ�ស�ូ��ំបុ� 

ផ្នែដ្ឋល់ម្នានិ ១៧ សំ�ុំយោរឿង (និិងរាប់) បានិ��់ប�ដឹង ចាំប់តាំងពីីឆ្នាំាំ ២០១៦ ម្ម�។

តើើ "ភាគីទ្ធិីបីផ្ដីល់់ថវិិកា" លេើអ្វីីីខ្លះះ�? យោតើយោហ៊ុតុអែីវាម្នានិសារៈសំខានិ់? ប្រ�ុម្មហ៊ុុុនិហ៊ុិរញ្ចញវិតថ��ីល់់ថ្មីវិិកាកានិ់ផ្នែតយោប្រចើនិ និិងយោប្រជីើសយោរ�សវិិនិិយោ�គិនិឲ្េយ��់ប�ដឹងទាំម្មទាំរ

សំ�ងយោ�ការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ យោ�យយោចញការចំណ្ដាយ�ីូវិចេបាប់របស់ភាគីបតឹងទាំម្មទាំរ យោដ្ឋើម្មេបីី��ួល់បានិម្ម�វិិញនិូវិម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យយោល់ើសំ�ង

ដ្ឋ៏យោប្រចើនិយោល់ើសល់ប់ជាសកាានិុពីល់។ យោនិ�បយោងើើតឲ្េយម្នានិយោល់ើ�ជាសំ�ួរជាយោប្រចើនិ រួម្មទាំំង ថាយោតើការអនិុញ្ញាាតឲ្េយម្នានិការផ្នែ�នាំភាគី�ីបីផ្នែដ្ឋល់�តល់់ថ្មីវិិកា ជីំរុញឲ្េយម្នានិការ

យោ�ើនិយោ�ើងនៃនិចំនិួនិប�ដឹងទាំម្មទាំរ ឬចំនិួនិប្របា�់សំ�ងទាំម្មទាំរ, ការយោ�ើនិយោ�ើងនៃនិការទាំម្មទាំរប្របា�់សំ�ង "ផ្នែដ្ឋល់យោល់ើសល់ប់", ការផ្ទាំស់បីូរ�ល់យោធៀបនៃនិការ�ុ� 

និិងចាំញ់, �ល់ជី�យោល់ើល់�ធ�ល់�ីូវិចេបាប់ និិងការអភិិវិឌ្េឍ�ូយោ�នៃនិចេបាប់, និិងម្នានិ�ល់បុ��ល់់�ូល់ំ�ូលាយជាងម្មុនិយោល់ើល់ំហ៊ុូរម្មូល់ធនិអនិតរជាតិ និិងពីនិធយោល់ើម្មូល់ធនិ

យោនា�ផ្នែដ្ឋរឬយោ�។ ភាគី�ីបីផ្នែដ្ឋល់�ីល់់ថ្មីវិិកា យោ��ុ�ងប�ដឹងទាំម្មទាំរប្របា�់សំ�ងពីីរ�ាភិិបាល់ បចេ�បេបីនិុគឺយោសះើរផ្នែតពីុំម្នានិល់ិខ្លះិតប��ានិគតិយុតតណ្ដាទាំំងអស់យោ��ុ�ង

អាជាា�ណ្ដាាល់វិិនិិយោ�គ។ យោនិ��ះ�យពីីអភិិប្រ�ម្មផ្នែដ្ឋល់បានិអនិុវិតត�ាងយោ�ចណ្ដាស់�ុ�ងប្របយោ�សម្មួយចំនិួនិយោ��ប្រម្មិតប្របយោ�ស ផ្នែដ្ឋល់ម្នានិយោ�ល់និយោ�បាយពីិចាំរណ្ដា

យោល់ើការ��់�ំរិតយោល់ើការយោប្របើប្របាស់ថ្មីវិិកាពីីភាគី�ីបី �ុ�ងសំ�ុំយោរឿងទាំម្មទាំរយោ�រ�ាភិិបាល់។ យោ�សហ៊ុរដ្ឋឋអាយោម្មរិ� ឧទាំហ៊ុរ�៍ យោគម្នានិចេបាប់ប្របឆ្នាំំងនិឹងការផ្នែតងតាំង

ប�ដឹងទាំម្មទាំរសំ�ង  ផ្នែដ្ឋល់�ម្មឃាត់ "ការយោ�ះរ ឬការផ្នែតងតាំងផ្នែ�ុ�ណ្ដាម្មួយនៃនិប�ដឹងទាំម្មទាំរសំ�ងយោ�រ�ាភិិបាល់សហ៊ុរដ្ឋឋអាយោម្មរិ� ឬ��ួល់បានិអតថ

ប្របយោ�ជីនិ៍ពីីប�ដឹងទាំម្មទាំរសំ�ង" និិង"អំណ្ដាច�ុ�ងការ��ួល់ការ�ូទាំត់ប្របា�់ពីីផ្នែ�ុ�ណ្ដាម្មួយនៃនិប�ដឹងទាំម្មទាំរ"។ ម្នានិការយោល់ើ�ផ្នែល់ងខ្លះី� ដ្ឋូចជា អនិុញ្ញាាតឲ្េយ

យោ�ះរកាប្របា�់ជីូនិ បនាាប់ពីី ប�ដឹងទាំម្មទាំរសំ�ងទាំំងយោនា�ប្រតូវិបានិយោគ�ំ�ត់ថាប្រតឹម្មប្រតូវិ និិង បនាាប់ពីី ម្នានិម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យយោល់ើចំនិួនិប្របា�់ផ្នែដ្ឋល់ជីំ��់។ 

ការប្របឆ្នាំំងនិឹងការផ្នែតងតាំង �ុ�ងយោ�ល់បំ�ងសយោប្រម្មចយោ�ល់យោ�យោ�ល់និយោ�បាយជាយោប្រចើនិ៖

�ី១, យោដ្ឋើម្មេបីី�ប់សាាត់ជីនិផ្នែដ្ឋល់ម្នានិឥ�ធិពីល់ម្មិនិឲ្េយ�ិញប�ដឹងទាំម្មទាំរ ផ្នែដ្ឋល់អាច��់សម្នាាធយោល់ើម្មស្រ្តនិតីរ�ាភិិបាល់យោ�យម្មិនិប្រតឹម្មប្រតូវិ។ �ី២, យោដ្ឋើម្មេបីី�ប់សាាត់ការបង់ប្របា�់

យោល់ើការទាំម្មទាំរសំ�ងយោប្រចើនិផ្នែដ្ឋល់អាចយោ�ើតម្នានិ និិងបយោញ្ចេ�សការយោសុើបអយោងើតយោល់ើការផ្នែតងតាំងម្មិនិប្រតឹម្មប្រតូវិ យោហ៊ុើយអនិុញ្ញាាតឲ្េយរ�ាភិិបាល់យោធែើការផ្នែតជាម្មួយភាគីបតឹង

ទាំម្មទាំរយោដ្ឋើម្មផ្នែតបុុ�យោណ្ដាះ�� និិង�ី៣, យោដ្ឋើម្មេបីី�ុ�ឲ្េយរ�ាភិិបាល់ការ�រខ្លះី�និ និិងបីឹងតប ផ្នែដ្ឋល់អាចម្មិនិម្នានិអុ�ផ្នែតងតាំង។ 

យោ�ល់យោ�នៃនិយោ�ល់និយោ�បាយទាំំងយោនា� ម្មិនិ��ួល់បានិការការ�រសិ�ធិយោប្រកាម្មអភិិប្រ�ម្មយោសរ�ភាពី�ុ�ងវិិស័យឯ�ជីនិ (Laissez-faire) បចេ�បេបីនិុ ចំយោ��ភាគី�ីបីផ្នែដ្ឋល់

�តល់់ថ្មីវិិកាយោ��ុ�ងការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋយោ�។

  31 USC § 3727

  Kingsbury v. United States [1977] 563 F.2d 1019, 1024.

១៧

១៨

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3233704
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3233704
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/45/colombia/respondent
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/45/colombia/respondent
https://ccsi.columbia.edu/content/third-party-funding-investor-state-dispute-settlement
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញេស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះសេេយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

តើើបចុះុ�ប�បីនិូយ៉ាា�ងដ្ឋូចុះម្តេី�ចុះ? អ្វីភ័ិក្រ�ម្មចុះ�ពោះ�ក�ណែ�ទ្ធិម្រ�ង់៖ រដ្ឋឋម្មួយចំនិួនិ�ំពីុងផ្នែតពីិចាំរណ្ដាយោល់ើ�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ និិង�ប្រម្មង់គំរូ

សនិធិសញ្ញាាវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិថ្មីមី និិង�ំពីុងផ្នែតតា�់ផ្នែតងសនិធិសញ្ញាាថ្មីមីផ្នែដ្ឋល់ម្នានិយោ�ល់បំ�ង�ាងយោ�ចណ្ដាស់យោ��ប្រសាយបញ្ញាាផ្នែដ្ឋល់ធាំប់ជីួបប្រប��។ អែីផ្នែដ្ឋល់សំខានិ់

គឺថា ប្រ�ុម្មការងារ�ី៣ នៃនិគ�ៈ�ម្មមការអងគការសហ៊ុប្របជាជាតិសតីពីីចេបាប់��ិជីជ�ម្មមអនិតរជាតិ (UNCITRAL) -- ផ្នែដ្ឋល់ជាការចរចាំសតីការវិិនិិយោ�គរវាងពីហ៊ុុភាគី

សំខានិ់ដ្ឋំបូងបំ�ុត និិង ចាំប់តាំងពីីបរាជី័យរបស់អងគការយោដ្ឋើម្មេបីីសហ៊ុប្របតិបតតការ និិងអភិិវិឌ្េឍយោសដ្ឋឋ�ិចេ (OECD) យោ���់�ណ្ដាាល់�សវិតេ�រ៍ឆ្នាំាំ ១៩៩០ យោដ្ឋើម្មេបីីបយោងើើត

�ិចេប្រពីម្មយោប្រពីៀងពីហ៊ុុភាគីសតីពីីការវិិនិិយោ�គ -- �៏�ំពីុងផ្នែតអនិុវិតត�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ�ងផ្នែដ្ឋរ។

�ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របងរបស់គ�ៈ�ម្មមការអងគការសហ៊ុប្របជាជាតិសតីពីីចេបាប់��ិជីជ�ម្មមអនិតរជាតិ (UNCITRAL) រួម្មម្នានិ�ាងយោ�ចការបនិតយោធែើការងារខ្លះី�យោល់ើ សំយោ�ើរ

ឲ្េយម្នានិតុលាការវិិនិិយោ�គពីហ៊ុុភាគីរបស់សហ៊ុភាពីអុ�រ�ុប ផ្នែដ្ឋល់យោសុើឲ្េយបីូរការផ្នែតងតាំង និិងការបង់ប្របា�់យោសវាយោ�អាជាា�ណ្ដាាល់ជីំនិួសយោ�យ "យោ�ប្រ�ម្ម" ផ្នែដ្ឋល់��ួល់

ប្របា�់ផ្នែខ្លះអចិនៃស្រ្តនិតយ៍វិិញ យោដ្ឋើម្មេបីីជាម្មយោធេយាបាយយោ��ប្រសាយបញ្ញាាម្មួយចំនិួនិនៃនិយនិីការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋផ្នែដ្ឋល់�ំពីុងម្នានិ។ យោទាំ�ជា�ាងណ្ដា យោនិ�

និឹងម្មិនិធានាថាអាចយោ��ប្រសាយបញ្ញាាយនិីការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋផ្នែដ្ឋល់បានិយោល់ើ�យោ�ើងដ្ឋ៏យោប្រចើនិយោ�យខ្លះី�និឯងបានិយោ�ើយ ដ្ឋូចជា��់ពី័និធនិឹង

វិិសាល់ភាពី និិងបញ្ញាាប��ានិគតិយុតតផ្នែដ្ឋល់អាចយោ�ើតម្នានិយោ�ើងចំយោ��សនិធិសញ្ញាាវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ។ ពីិតណ្ដាស់ វាអាចនិឹងរាំងសះ�និឹងការប�ប្រសាយចេបាប់ និិង

ប្របយោភិ�ម្មជីេឈតតវិិនិិច័័យសំ�ងទាំម្មទាំរយោល់ើការខ្លះូចខាត ផ្នែដ្ឋល់គំរាម្ម�ំផ្នែហ៊ុងចំយោ��ការរារាំងយោ�យ�ានិកាល់�ំ�ត់ ឬការបយោងើើនិការចំណ្ដាយយោល់ើល់ិខ្លះិតប��ាគតិយុតត

ពីីអតថប្របយោ�ជីនិ៍របស់រដ្ឋឋ ឬបីូរការចំណ្ដាយទាំំងយោនា�យោ�ជាការចំណ្ដាយសាធារ�ៈផ្នែដ្ឋល់ម្មិនិប្រតូវិ�ានិឹងយោ�ល់ការ�៍ "អុ�បំពីុល់បរិសាានិបង់ប្របា�់" ឬការពីិចាំរណ្ដា

�ាងសម្មធម្ម៌យោ�េ�ងយោ�ៀត។ វា�៏ម្នានិភាពីពីុំចេបាស់លាស់ផ្នែដ្ឋរថាយោតើ សំយោ�ើឲ្េយម្នានិតុលាការពីហ៊ុុភាគីនិឹងទាំ�់ទាំញឲ្េយម្នានិហ៊ុតថយោល់ខ្លះីប្រគប់ប្រ�និ់ ឬឲ្េយម្នានិហ៊ុតថយោល់ខ្លះី

ប្រតឹម្មប្រតូវិ យោដ្ឋើម្មេបីីយោធែើឲ្េយម្នានិខ្លះុសផ្នែបី�សប្រម្នាប់ប្របយោ�សជាភាគីយោឆីើយតបការ�រខ្លះី�និពីីប�ដឹងទាំម្មទាំរបានិ។

យោទាំ�ជា�ាងណ្ដា�៏យោ�យ យោសះើរប្រគប់ផ្នែ�ុ� �ិចេខ្លះិតខ្លះំប្របឹងផ្នែប្របងនៃនិ�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ទាំំងអស់បានិយោផ្ទាោតការយ�ចិតត�ុ���់យោល់ើការផ្ទាំស់បីូរយនិតការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាង

វិិនិិយោ�គិនិនិិងរដ្ឋឋ បានិតិចតួច យោហ៊ុើយម្មិនិបានិពីិចាំរណ្ដាយោប្រចើនិយោល់ើ�ំផ្នែ��ប្រម្មង់ជាម្មូល់�ានិ យោដ្ឋើម្មេបីីផ្ទាំស់បីូរយោល់ើប្របពី័និធសនិធិសញ្ញាាវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិ/ការយោ��ប្រសាយវិិវា�

រវាងវិិនិិយោ�គិនិនិិងរដ្ឋឋ ផ្នែដ្ឋល់ប្រតូវិបានិយោគចាំត់ថាម្មិនិម្នានិប្របសិ�ធភាពី យោ�យខ្លះែ�ប��ានិគតិយុតត, ម្មិនិម្នានិយោចតនា និិងម្មិនិម្នានិបំ�ងយោប្របើអភិ័យឯ�សិ�ិធនៃនិប��ានិគតិ

យុតតយោ�ើយ។

ម្មជីេឈម្ម�ឌល់�ូ��ំបុ�សីីពីីការវិិនិិយោ�គប្រប�បយោ�យនិិរនិតរភាពី យោយើងយោសុើថា វាម្នានិសារសំខានិ់�ុ�ងការវាយតនៃម្មី�ាង�ូល់ំ�ូលាយបផ្នែនិថម្មយោ�ៀតយោល់ើការចំណ្ដាយ និិង

អតថប្របយោ�ជីនិ៍នៃនិសនិធិសញ្ញាាវិិនិិយោ�គ និិងយនិតការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ និិងពីិចាំរណ្ដាយោ�ើងវិិញអំពីីតួនា�ីនៃនិ�ិចេប្រពីម្មយោប្រពីៀងវិិនិិយោ�គអនិតរជាត ិ ថា

វាពីិតជាឧប�រ�៍ជីំរុញការអភិិវិឌ្េឍប្រប�បយោ�យចិរភាពី ផ្នែដ្ឋល់យោចញពីី�សេ�និៈរបស់ប្របយោ�ស�ំយោ�ើត និិងប្របយោ�សម្នាាស់�ះ�។ យោនិ�ម្នានិនិ័យថាយោយើងប្រតូវិយោម្មើល់ឲ្េយបានិ

សុីជីយោប្រ�បផ្នែនិថម្មយោ�ៀតយោល់ើ យោ�ល់យោ�ទាំំងឡាយ នៃនិ�ិចេប្រពីម្មយោប្រពីៀងទាំំងយោនិ� យោហ៊ុើយថា យោតើសនិធិសញ្ញាាវិិនិិយោ�គអនិតរជាតិអាចប្រសប�ាប្របយោសើរយោ�ើងបានិ�ាងដ្ឋូចយោម្មីចខ្លះី�

ជាម្មួយនិឹងយោ�ល់យោ�អភិិវិឌ្េឍប្រប�បយោ�យចិរភាពី �៏�ងផ្នែដ្ឋរ ជីយោប្រម្មើសរយោបៀបយោ��ប្រសាយវិិវា�ផ្នែដ្ឋល់អាចសយោប្រម្មចនិូវិយោ�ល់យោ�បានិប្របយោសើរជាងម្មុនិ។

https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/our focus/160428-TTIP-Stakeholder-Session-The-Investment-Chapter-Unresolved-Concerns-FINAL.pdf
https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/our focus/160428-TTIP-Stakeholder-Session-The-Investment-Chapter-Unresolved-Concerns-FINAL.pdf
https://www.iied.org/investor-state-arbitration-opportunity-for-real-reform
https://ccsi.columbia.edu/sites/default/files/content/docs/our%20focus/Cost-and-Benefits-of-Investment-Treaties-Practical-Considerations-for-States-ENG-mr_0.pdf
https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=sustainable_investment_books
https://ccsi.columbia.edu/news/investor-state-dispute-settlement-what-are-we-trying-achieve-does-isds-get-us-there
https://ccsi.columbia.edu/content/aligning-investment-treaties-sustainable-development
https://ccsi.columbia.edu/content/exploring-alternatives-isds
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ខ្លះ�ៈផ្នែដ្ឋល់�ំពីុងម្នានិការពីិភា�េសាយោល់ើ�ំផ្នែ��ប្រម្មង់នានា វិិនិិយោ�គិនិយោ�ផ្នែតបនិត��់ប�ដឹងទាំម្មទាំរសំ�ង យោហ៊ុើយរដ្ឋឋ�៏និឹងបនិតការ�រខ្លះី�និយោ��ុ�ងប្របពី័និធយោ��ប្រសាយ

វិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ ផ្នែដ្ឋល់បចេ�បេបីនិុប្រតូវិបានិយោគ��ួល់សាាល់់�ាង�ូល់ំ�ូលាយថា�ីីបារម្មភផ្នែដ្ឋល់យោគដ្ឋឹង និិងយោចញពីីការអនិុវិតតជា�់ផ្នែសីង ផ្នែដ្ឋល់និឹងយោ�ជាការ

បញ្ញាា�់តាម្ម�ីូវិចេបាប់កានិ់ផ្នែតចេបាស់។ ដ្ឋូយោចុ� ម្មជីេឈម្ម�ឌល់�ូ��ំបុ�សីីពីីការវិិនិិយោ�គ�ំពីុងផ្នែតផ្នែសែងរ�ម្មយោធេយាបាយ�ុ�ងរយៈយោពីល់ខ្លះីី យោដ្ឋើម្មេបីីឲ្េយរដ្ឋឋទាំំងឡាយអាចចាំ�យោចញ 

ឬកាត់បនិថយ�ល់បុ��ល់់អវិិជីជម្នានិនៃនិសនិធិសញ្ញាា ជាង ៣៣០០ ផ្នែដ្ឋល់បានិបញ្ចេប់រហ៊ុូតដ្ឋល់់បចេ�បេបីនិុ។ ជីយោប្រម្មើសម្មួយចម្មេបីង�ុ�ងចំយោណ្ដាម្មជីយោប្រម្មើសទាំំងយោនិ� គឺយោយើង

បានិផ្នែសែងរ�ការ�ំប្រ�ឲ្េយម្នានិ ការបញ្ចេប់ (ឬដ្ឋ�ការយល់់ប្រពីម្មចូល់រួម្មយនិតការយោ��ប្រសាយវិិវា�រវាងវិិនិិយោ�គិនិ និិងរដ្ឋឋ យោដ្ឋើម្មេបីីជាដ្ឋំយោណ្ដា�ប្រសាយរយៈយោពីល់ខ្លះីីគួប�េ�ំ

ជាម្មួយនិឹងគយោប្រម្នាងរយៈយោពីល់ផ្នែវិង។

https://ccsi.columbia.edu/content/clearing-path-withdrawal-consent-and-termination-next-steps-reforming-international
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សូម្មសរយោសរឯ�សារយោ�ងជា៖
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យោបា�ពីុម្មព�េសាយយោ�យម្មជីេឈម្ម�ឌល់�ូ��ំបុ�សីីពីីការវិិនិិយោ�គប្រប�បយោ�យនិិរនិតរភាពី ផ្នែដ្ឋល់ជា
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