សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបស្ដីី�ពីី

សន្ធិិ�សញ្ញាាស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ

និិងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ

ខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១

តើើការវិិនិិយោគដោយផ្ទាា�ល់់ពីីបរទេេស (FDI) គឺឺជាអ្វីី�? ការវិិនិិយោ�គដោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរទេ�សកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លរូូបវន្តតបុុគ្គគលម្នាាក់់ ឬសាជីីវកម្មមក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយ (រដ្ឋឋ
កំំណើ�ើត) បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ឬទិិញផ្នែ�ែកទាំំងអស់់ ឬផ្នែ�ែកជាក់់លាក់់មួួយនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយ ដែ�លមានប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៅ�ប្រ�ទេ�សមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត (រដ្ឋឋម្ចាាស់់ផ្ទះះ�)។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ទាំំងឡាយ ដែ�លវិិនិិយោ�គនៅ�បរទេ�ស ដើ�ើម្្បីីទទួួលបានធនធានពីីដីីធ្លីី� រួួមមាន រ៉ែែ�, កម្លាំំ�ងពលកម្មមតម្លៃ�ៃទាប ដូូចជា វិិស័័យកម្មមន្តតសាល, និិងទីីផ្្សារថ្មីី� ក៏៏ដូូចជាមូូលហេ�តុុ
ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ ប្រ�ទេ�សជាច្រើ��ើនស្វែ�ែងរកការទាក់់ទាញ

ការវិិនិិយោ�គដោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរទេ�ស ដើ�ើម្្បីីឲ្្យដឹឹងពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ មានទម្រ�ង់់ជាប្រា�ក់់សារពើ�ើពន្ធធ, ការផ្ទេ�េរ

បច្ចេ�េកវិិទ្្យា, ការបង្កើ�ើ�តការងារ, និិងទំំនាក់់ទំំនងផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ រូូបភាពខាងក្រោ��មបង្ហាាញអំំពីីគោ�លគំំនិិតសំំខាន់់នៃ�ការវិិនិិយោ�គដោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរទេ�ស
ក៏៏ដូូចជាវិិស័័យខ្លះះ� និិងឧស្្សាហកម្មមដែ�លទទួួលបានការវិិនិិយោ�គនេះ�ះ។

រដ្ឋាាភិិបាល, អង្គគការអន្តតររដ្ឋាាភិិបាល, និិងបណ្ដាាញផ្្សព្វវផ្្សាយរាយការណ៍៍អំំពីីទិិន្ននន័័យការវិិនិិយោ�គដោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរទេ�សប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�--រដ្ឋាាភិិបាលទទួួលបានប៉ុុ�ន្មាាន និិង
និិន្នាាការទូូទៅ�ជាដើ�ើម។ គួួរកត់់សម្គាាល់់ថាមានចំំណុុចខ្លះះ�មិិនច្្បាស់់លាស់់នៅ�ក្នុុ�ងទិិន្ននន័័យបែ�បនេះ�ះ។ របាយការណ៍៍របស់់មូូលនិិធិិរូូបិិយវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិឆ្នាំំ� ២០១៩ បាន
កត់់សម្គាាល់់ថាស្ទើ�ើ�រតែ� ៤០% នៃ�ការវិិនិិយោ�គដោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរទេ�សនៅ�លើ�ើសកលលោ�ក អាចជា "ការវិិនិិយោ�គខ្មោ�ោច" ឬជាការវិិនិិយោ�គលើ�ើ "សំំបកសាជីីវកម្មម" ដោ�យ
"មិិនមានមូូលដ្ឋាាន និិងមិិនមាននទំំនាក់់ទំំនងពិិតប្រា�កដទៅ�នឹឹងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច" ។ វិិនិិយោ�គនេះ�ះ បានលាបពណ៌៌ទៅ�ជារូូបផ្សេ�េ�ងអំំពីីលំំហូូរនៃ�ការវិិនិិយោ�គដោ�យផ្ទាាល់់ពីី
បរទេ�សលើ�ើសកលលោ�ក ជាងអ្វីី�ដែ�លអាចមាននៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ភាគច្រើ��ើន។

រូូបភាពបង្ហាាញនៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបរៀ�ៀងឡើ�ើងដោ�យសហការជាមួួយអង្គគការរូូបភាពសិិទ្ធិិ�មនុុស្្ស និិងមានសម្រា�ប់់ប្រើ��ើប្រា�ស់់ស្ថិិ�ត
ក្រោ��មអាជ្ញាាប័័ណ្ណណរបស់់ Creative Commons លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ picturehumanrights.org/isds.
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សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិ និងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

តើើសន្ធិិ�សញ្ញាា�ស្តីី�ពីីការវិិនិិយោគអន្តតរជាតិិគឺឺជាអ្វីី�? សន្ធិិ�សញ្ញាានេះ�ះ (គេ�ក៏៏ហៅ�ថាជាកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ ឬ IIAs) គឺឺជាសន្ធិិ�សញ្ញាាទ្វេ�េភាគីី ឬពហុុភាគីី
ដែ�លរដ្ឋឋជាភាគីីប្ដេ�េជ្ញាាចិិត្តតខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងអនុុវត្តតបទដ្ឋាានជាក់់លាក់់ចំំពោះ�ះវិិនិិយោ�គិិនបរទេ�សដែ�លមកពីីរដ្ឋឋភាគីីម្ខាាងទៀ�ៀត។

សន្ធិិ�សញ្ញាាទាំំងនេះ�ះផ្ដដល់់ឲ្្យវិិនិិយោ�គិិន

បរទេ�សនូូវការការពារ និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ជាក់់លាក់់ រួួមទាំំង ជំំនួួយក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ផងដែ�រ។ កិិច្ចច
ព្រ�មព្រៀ��ៀងបែ�បនេះ�ះមានចំំនួួនជាង ៣.៣០០ ត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក។

ហេេតុុអ្វីី�បានជាប្ររទេេសនានាចុះះ�ហត្ថថលេេខាលើើសន្ធិិ�សញ្ញាា�ស្តីី�ពីីការវិិនិិយោគអន្តតរជាតិិ? ជារឿ�ឿយៗ រដ្ឋឋផ្សេ�េ�ងៗចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើសន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ
ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការសន្មមតថា (១) មានការការពារលើ�ើការវិិនិិយោ�គ និិងអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�ដែ�លនឹឹងមានការលើ�ើកស្ទួួ�យលំំហូូរនៃ�ការវិិនិិយោ�គ, (២) លំំហូូរនៃ�ការវិិនិិយោ�គ
ទាំំងនោះ�ះនឹឹងជួួយលើ�ើកស្ទួួ�យការអភិិវឌ្្ឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចប្រ�កបដោ�យចិិរភាព,

និិង

(៣)

បង្កើ�ើ�តអត្ថថយោ�ជន៍៍មកពីីសន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិច្រើ��ើនជាងការ

ចំំណាយរបស់់រដ្ឋឋ និិងប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរបស់់ខ្លួួ�ន។ អ្ននកគាំំទ្រ�សន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ ក៏៏បានអះះអាងថាសន្ធិិ�សញ្ញាាទាំំងនេះ�ះ រួួមទាំំងយន្តតការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទ
បានរារាំំងវិិវាទផ្សេ�េ�ងៗរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ និិងរវាងរដ្ឋឋ និិងរដ្ឋឋជាភាគីី ឲ្្យក្លាាយទៅ�ជាមិិនមែ�នរឿ�ឿងនយោ�បាយ និិងលើ�ើកស្ទួួ�យនីីតិិរដ្ឋឋ។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា ភស្តុុ�តាងតាមបទពិិសោ�ធន៍៍ មិិនបានបញ្ជាាក់់ថាសន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិពិិតជាបានជំំរុុញការវិិនិិ យោ�គទុុនថ្មីី�ៗនោះ�ះទេ� កុំំ�ថាឡើ�ើយ
បានបង្ហាាញថាការវិិនិិយោ�គទាំំងនោះ�ះពិិតជាផ្ដដល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់ប្រ�ទេ�សដែ�លជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ� (ឬប្រ�ទេ�សកំំណើ�ើត) ឬថាតើ�ើ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ការវិិនិិយោ�គថ្មីី�ណាមួួយ
មានច្រើ��ើនជាងការចំំណាយ ដែ�លអាចពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គនេះ�ះ (ដូូចជា នៅ�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់បាត់់បង់់លំំហបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត ការចំំណាយលើ�ើការ
ការពារវិិវាទ និិងការចំំណាយប្រា�ក់់លើ�ើសេ�វាចេ�ញមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យផ្សេ�េ�ង)។ ការវិិភាគលើ�ើលទ្ធធផលនៃ�ការសិិក្្សាជាក់់ស្ដែ�ែងចំំនួួន ៧៤ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ បានរកឃើ�ើញថាប្រ�
សិិទិ្ធធ�ភាពនៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការ

វិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិលើ�ើការវិិនិិយោ�គដោ�យផ្ទាាល់់ពីីបរទេ�សគឺឺ "មានតិិចតួួចដែ�លចាត់់ថា ដូូចស្មើ�ើ�សូូន្្យ។" 1

មានចម្ងងល់់ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ អំំពីីការចូូលរួួមចំំណែ�ករបស់់សន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិទៅ�លើ�ើគោ�លបំំណងដែ�លគេ�បានអះះអាងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ហៅ�ថា ការរារាំំង
វិិវាទមិិនឲ្្យទៅ�ជារឿ�ឿងនយោ�បាយ និិងនីីតិិរដ្ឋឋទំំនើ�ើបកម្មម។ ផ្អែ�ែកតាម សំំណួួរជាច្រើ��ើនថាតើ�ើ សន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដើ�ើម្្បីីសម្រេ��ចនូូវ
គោ�លដៅ�ដែ�លបានចែ�ងប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព និិងប្រ�សិិទ្ធិិ�ផលដែ�រឬទេ� ហើ�ើយនិិងថាតើ�ើគោ�លដៅ�ទាំំងនោះ�ះដែ�លបានចែ�ងស្រ�បគ្នាានឹឹងគោ�លដៅ�របស់់ប្រ�ទេ�សដែ�រ
ឬទេ� និិងមានការបារម្ភភជាច្រើ��ើនអំំពីកា
ី រចំំណាយដែ�លសន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិអាចនឹឹងដាក់់ទៅ�លើ�ើរដ្ឋឋនានា និិងអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធទាំំងឡាយក្នុុ�ងរដ្ឋឋទាំំងនោះ�ះ។

១ ការវិិភាគតាមបែ�បមេ�តាមួួយទៀ�ៀតនៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ លើ�ើការសិិក្្សាជាក់់ស្តែ�ែងចំំនួួន ៤០ បានប៉ាាន់់ប្រ�មាណថាផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាា IITs លើ�ើកំំណើ�ើន FDI ជាទូូទៅ�គឺឺទាបជាង១% យោ�ងតាម
ឯកសារដែ�លបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយ។
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ
ខណៈៈដែ�លពុំំ�មានភស្តុុ�តាងច្្បាស់់លាស់់បញ្ជាាក់់ថាសន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ ជំំរុុញលំំហូូរវិិនិិយោ�គថ្មីី� អាចមានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពមកពីីរបៀ�ៀបរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ព័័�ន្ធធ
របស់់វិិនិិយោ�គ។ នេះ�ះដោ�យសារតែ�អាជ្ញាាកណ្ដាាលបានបកស្រា�យសន្ធិិ�សញ្ញាា ដោ�យអនុុញ្ញាាតឲ្្យវិិនិិយោ�គិិននាំំយកការទាមទារ តាមរយៈៈក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ និិង
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទិិញភាគហ៊ុុ�នរបស់់ខ្លួួ�នដែ�លមានទីីតាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សភាគីីនៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាា។

តើើអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�អ្វីី�ខ្លះះ�ដែែលសន្ធិិ�សញ្ញាា�ស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោគអន្តតរជាតិិផ្ដដល់់ជូូនវិិនិិយោគិិន? សន្ធិិ�សញ្ញាាស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ ជាធម្មមតាតម្រូ�ូវឲ្្យរដ្ឋឋផ្ដដល់់នូូវបទដ្ឋាាន
គតិិយុុត្តតនៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ជាក់់លាក់់លើ�ើវិិនិិយោ�គិិនបរទេ�ស។ បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ទាំំងនោះ�ះរួួមមាន៖


លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវឲ្្យសងទៅ�វិិនិិយោ�គិិនក្នុុ�ងករណីីមានការដកហូូតយកទ្រ�ព្្យសម្្បត្តិិ�ដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លដោ�យរដ្ឋឋ



ការការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ពីីសំំណាក់់តួួអង្គគរដ្ឋាាភិិបាលដែ�លសាលាក្ដីី�យល់់ថា "មិិនយុុត្តិិ�ធម៌៌" ឬ "មិិនមានសមធម៌៌"

ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�

បកស្រា�យដើ�ើម្្បីីគ្រ�បដណ្ដដប់់លើ�ើ "ក្ដីី�រំំពឹឹងស្រ�បច្្បាប់់" របស់់វិិនិិយោ�គិិនអំំពីីសកម្មមភាពអាជីីវកម្មមនាពេ�លអនាគត និិងទង្វើ�ើ�របស់់រដ្ឋាាភិិបាល និិង


ការការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹង "ការរើើ�សអើ�ើង" ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�បកស្រា�យ ដើ�ើម្្បីីបង្កាារការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ពុំំ�សមហេ�តុុផល ទោះ�ះបីីជាមិិនមានការរើើ�សអើ�ើងផ្អែ�ែកលើ�ើ
ជាតិិសាសន៍៍យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ។

តើើការដោះះស្រាា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោគិិន និិងរដ្ឋឋគឺឺជាអ្វីី�? សន្ធិិ�សញ្ញាាស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ អនុុញ្ញាាតឲ្្យវិិនិិយោ�គិិន (រូូបវន្តតបុុគ្គគលឬក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន)

ក្នុុ�ងការតវ៉ាាលើ�ើ

ការបំំពានលើ�ើសន្ធិិ�សញ្ញាា ដោ�យធ្វើ�ើ�ការប្ដឹឹ�ងរដ្ឋឋនានា ទៅ�អាជ្ញាាកណ្ដាាល។ សាលាក្ដីី�អាជ្ញាាកណ្ដាាលត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង និិងទទួួលបា្រ�ក់់សេ�វាពីីភាគីីវិិវាទម្ខាាង ឬទាំំង
សង្ខាាង។ សាលាក្ដីី�នេះ�ះមិិនភ្ជាាប់់កាតព្វវកិិច្ចចយុុត្តិិ�សាស្រ្ត�តទេ� និិងអាចចេ�ញបញ្ជាាជាសំំណងជួួសជុុល (ជាធម្មមតាជាទម្រ�ង់់សំំណងរូូបិិយវត្ថុុ�) ដល់់វិិនិិយោ�គិិន ប្រ�សិិនបើ�ើ
សាលាក្ដីី�យល់់ឃើ�ើញថា រដ្ឋឋបានបំំពានកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នក្រោ��មសន្ធិិ�សញ្ញាាមែ�ន។ ករណីីភាគច្រើ��ើន វិិនិិយោ�គិិនមិិនតម្រូ�ូវឲ្្យធ្វើ�ើ�ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទ តាមរយៈៈការផ្តតល់់

២

ការដកហូូតទ្រ�ព្្យដោ�យប្រ�យោ�លដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាជាវិិធានការមួួយនៃ�វិិធានការជាស៊េ�េរីីរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលដកហូូតទ្រ�ព្្យដែ�លមានតម្លៃ�ៃច្រើ��ើនពីីការវិិនិិយោ�គរបស់់វិិនិិយោ�គិិន។
វិិនិិយោ�គិិនដែ�លត្រូ�ូវបានការពារ អាចរួួមមិិនត្រឹ�ឹមតែ�សហគ្រា�សចម្រុះ�ះ�ថ្នាាក់់ជាតិិ (MNE) ដែ�លមានទីីស្នាាក់់ការនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋជាភាគីីនៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាានោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធមួួយដែ�ល

៣

បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងភាគីីនៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាា បំំណុុល ឬវិិនិិយោ�គិិនភាគហ៊ុុ�ន អ្ននកមានកម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា ភាគីីទីី៣ជាអ្ននកផ្តតល់់ថវិិកាដាក់់ទុុនវិិនិិយោ�គក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដោ�យសន្មមតថាទទួួលបានឯកសិិទ្ធិិ�លើ�ើ
ប្រ�ព័័ន្ធធ ISDS និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគល និិងនិិតិិបុុគ្គគលផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។
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សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិ និងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

សំំណងតាមយន្តតការដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុកទេ�មុុនពេ�លដាក់់ពាក្្យតវ៉ាាទាមទារទៅ�កាន់់យន្តតការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ។ នេះ�ះគឺឺពិិសេ�ស និិងមិិនធម្មម
តាទេៈ�ៈ ដែ�លផ្ទុុ�យពីីអង្គគការពាណិិជ្ជជកម្មមពិិភពលោ�ក ដែ�លអនុុញ្ញាាតឲ្្យតែ�រដ្ឋឋជាភាគីីនាំំយកការទាមទារទៅ�រដ្ឋឋមួួយផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ហើ�ើយតុុលាការសិិទ្ធិិ�មនុុស្្ស
អន្តតរជាតិិតម្រូ�ូវឲ្្យភាគីីទាមទារប្ដឹឹ�ងតវ៉ាា ដោ�យប្រើ��ើប្រា�ស់់យន្តតការទទួួលពាក្្យបណ្ដឹឹ�ងដោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងស្រុ�ុកឲ្្យអស់់លទ្ធធភាពសិិន មុុននឹឹងនាំំយកវិិវាទនេះ�ះទៅ�កាន់់កម្រិ�ិត
លើ�ើសពីីថ្នាាក់់ជាតិិ។

តើើយន្តតការដោះះស្រាា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោគិិន
គឺឺថា

និិងរដ្ឋឋជះះឥទ្ធិិ�ពលលើើលទ្ធធភាពរបស់់រដ្ឋឋក្នុុ�ងការគ្ររប់់គ្ររងយ៉ាា�ងដូូចម្តេេ�ចខ្លះះ�?

សន្ធិិ�សញ្ញាាទាំំងនោះ�ះផ្ដដល់់នូូវការការពារយ៉ាាងខ្លាំំ�ងដែ�លអាចអនុុវត្តតបានជាអន្តតរជាតិិ

ចំំពោះ�ះសិិទ្ធិិ�

វិិធីីម៉្្�យាងដើ�ើម្្បីីគិិតអំំពីីសន្ធិិ�សញ្ញាានោះ�ះ

និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់វិិនិិយោ�គិិនដែ�លស្ថិិ�ត

ក្រោ��មសន្ធិិ�សញ្ញាានេះ�ះ ដែ�លវាស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាទៅ�នឹឹង "បែ�បបទនៃ�របបឡូូចឈ្នើ�ើ�រីីសឹឹម (Lochnerism) នៃ�តុុលាការកំំពូូលរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក រហូូតដល់់ទសវត្្សរ៍៍
ឆ្នាំំ�

១៩៣០"។

អភិិក្រ�មបែ�បនេះ�ះផ្ដដល់់អភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដល់់វិិនិិយោ�គិិនអន្តតរជាតិិ/សហគ្រា�សពហុុប្រ�ទេ�ស

លើ�ើការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងមិិនមែ�នសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ស្ថាាប័័ន និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគលផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ (ទោះ�ះបីីជាយ៉ាាងនេះ�ះក្ដីី� ភាពខុុសគ្នាាពីីបែ�បបទរបបឡូូចឈ្នើ�ើ�រីីសឹឹម
ដែ�លតុុលាការកំំពូូលសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកមានលទ្ធធភាពផ្លាាស់់ប្ដូូ�រកិិច្ចចការផ្សេ�េ�ងៗ

ជាពិិសេ�សវាជាការលំំបាកក្នុុ�ងការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រឲ្្យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

ដោ�យនៅ�ពេ�លដែ�លច្្បាប់់ស្តីី�ពីី

វិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិមានសភាពផ្សេ�េ�ងគ្នាា ហើ�ើយជារឿ�ឿយៗមិិនត្រូ�ូវគ្នាា ដែ�លបណ្ដាាលមកពីីខ្វះះ�ការពិិនិិត្្យ និិងខ្វះះ�តុុល្្យភាពសមរម្្យ)។ ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ខុុសគ្នាានេះ�ះហើ�ើយ អត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដែ�លបានប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរក ការចំំណាយលើ�ើការរៀ�ៀបចំំលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតកើ�ើនឡើ�ើង ដូូចដែ�លអ្ននកតំំណាងពាណិិជ្ជជកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកបាន
ទទួួលស្គាាល់់ថា នេះ�ះអាចបង្កកឲ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ទង្វើ�ើ�ស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ដើ�ើម្្បីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ។

៤

សូូមមើ�ើល, ឧទាហរណ៏៏, សំំណុំំ�រឿ�ឿង Federal Elektrik Yatirim v. Uzbekistan, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/13/9; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Quiborax v. Bolivia, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/06/2,
មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៥ Award, ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៥។

៥

សូូមមើ�ើល, ឧទាហរណ៏៏, សំំណុំំ�រឿ�ឿង Glamis Gold Ltd. v. United States, មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ០៨ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០០៩, Award; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Lone Pine Resources v. Canada, ICSID
Case លេ�ខ No. UNCT/15/2 (UNCITRAL); សំំណុំំ�រឿ�ឿង Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Germany, ICSID Case លេ�ខ No.
ARB/09/6; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Gabriel Resources v. Romania, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/15/31; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Cl
សូូមមើ�ើល, ឧទាហរណ៏៏, សំំណុំំ�រឿ�ឿង RWE v. the Netherlands, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/21/4; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Uniper v. the Netherlands, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/21/22;
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

មានករណីីមួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់ប្ដឹឹ�ងតវ៉ាាទៅ�រដ្ឋឋ រួួមមានដូូចជា៖


កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងនឹឹងការគេ�ចពន្ធធ និិងការលាងសម្អាាតលុុយ



កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងក្នុុ�ងការពង្រឹ�ឹងច្្បាប់់បរិិស្ថាាន និិងការអនុុវត្តតច្្បាប់់នេះ�ះ



កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិងការដាក់់កំំហិិតលើ�ើការបូូមប្រេ��ងធម្មមជាតិិ



លិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតរដ្ឋាាភិិបាលលើ�ើតម្លៃ�ៃ និិងគុុណភាពសេ�វាសាធារណៈៈជាសារវ័័ន្តត ដូូចជាការផ្ដដល់់ទឹឹកស្អាាត និិងថាមពល



លិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតរដ្ឋាាភិិបាលលើ�ើផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មមថែ�ទាំំសុុខភាព



កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងការការពារកម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាានៅ�កម្រិ�ិតដែ�លរក្្សាតុុល្្យភាពរវាងសេ�ចក្ដីី�ត្រូ�ូវការឯកជន និិងសាធារណៈៈ



កិិច្ចចផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងការព្្យាយាមកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការរើើ�សអើ�ើងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ និិង



កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងការធានាថាការវិិនិិយោ�គបរទេ�សពិិតជាកាតាលីីករជំំរុុញការអភិិវឌ្្ឍក្នុុ�ងស្រុ�ុក

តើើការដោះះស្រាា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោគិិន និិងរដ្ឋឋជះះឥទ្ធិិ�ពលលើើសិិទ្ធិិ�របស់់ភាគីីទីីបីីយ៉ាា�ងដូូចម្តេេ�ចខ្លះះ�? ដំំណើ�ើរការយន្តតការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ
ជាទូូទៅ�មានភាពពុំំ�ច្្បាស់់លាស់់, ជាសម្ងាាត់់, និិងដាច់់ដោ�យឡែ�ក បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធច្្បាប់់របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងច្្បាប់់ក្នុុ�ងស្រុ�ុកផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ដែ�លមាន
តម្លាាភាពជាង និិងមានយន្តតការក្នុុ�ងការពិិចារណា និិងការពារសិិទ្ធិិ� និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ជនដែ�លមិិនមែ�នជាភាគីី។ សាលាក្ដីី�ដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិង
រដ្ឋឋ មានឆន្ទាានុុសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការទទួួល ឬមិិនទទួួលសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការពារផ្លូូ�វច្្បាប់់ពីីភាគីីទីីបីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាញឹឹកញយ យន្តតការនេះ�ះបដិិសេ�ធ (សូូមចូូលមើ�ើល here និិង here)
ឬមានការដាក់់កំំរិិតជាក់់លាក់់លើ�ើភាគីីទីីបីី

ទោះ�ះបីីជាសិិទ្ធិិ�

ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ជនមិិនមែ�នជាភាគីី

រងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យផ្ទាាល់់នៅ�ក្នុុ�ងការទាមទារនៅ�ក្នុុ�ងការ

ដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋយ៉ាាងណាក្ដីី�។ ខុុសពីីការការពារផ្នែ�ែកច្្បាប់់ទូូទៅ� ជនមិិនមែ�នជាភាគីីដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់នោះ�ះអាចចូូលរួួមក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿង
បាន (ដូូចជាភាគីីឆ្លើ�ើ�យតប ឬអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភាគីីប្តឹឹ�ងទាមទារ) និិង/ឬតម្រូ�ូវឲ្្យមានការច្រា�នចោ�លការទាមទារ ប្រ�សិិនបើ�ើភាគីីទីីបីី ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់មិិន
អាចចូូលរួួមក្នុុ�ងនីីតិិវិិធីីបាន, ភាគីីទីីបីីដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់នៅ�ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ មិិនមានលទ្ធធភាពច្្បាស់់លាស់់ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�អន្តតរាគមន៍៍
នៅ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព, និិងមិិនមានវិិធានផ្ដដល់់ឲ្្យការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋត្រូ�ូវច្រា�នចោ�លនៅ�ពេ�លសំំណុំំ�រឿ�ឿង
ទាំំងនោះ�ះគំំរាមកំំហែ�ងដល់់សិិទ្ធិិ�របស់់ភាគីីទីីបីី។

៦

សំំណុំំ�រឿ�ឿង Rockhopper v. Italy, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/17/14; សំំណុំំ�រឿ�ឿង TransCanada v. USA, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/16/21; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Westmoreland v.
Canada, ICSID Case លេ�ខ No. UNCT/20/3; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Lone Pine v. Canada, ICSID Case លេ�ខ No. UNCT/15/2.

៧

សូូមមើ�ើល, ឧទាហរណ៏៏, សំំណុំំ�រឿ�ឿង United Utilities (Tallinn) B.V. and Aktsiaselts Tallinna Vesi v. Estonia, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/14/24; សំំណុំំ�រឿ�ឿង Suez, Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. Argentina, ICSID Case លេ�ខ No. ARB/03/19, មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០១៥ Award, 9
April 2015; សំំណុំំ�រឿ�ឿង TECO Guatemala Holdings, LLC v. Guatemala, ICSID Case No. ARB

៨

សូូមចូូលអាន 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.
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សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិ និងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

រដ្ឋាាភិិបាលនានា ថ្មីី�ៗនេះ�ះបានបញ្ជាាក់់ថា កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងកំំណែ�ទម្រ�ង់់ជាអន្តតរជាតិិ គួួរដោះ�ះស្រា�យក្ដីី�កង្វវល់់ដែ�លថា សិិទ្ធិិ� ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ភាគីីទីីបីីអាចរង
ផលប៉ះះ�ពាល់់ ដោ�យយន្តតការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ពុំំ�ទាន់់មានផែ�នការច្្បាស់់លាស់់ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត ឬជំំរុុញកំំណែ�ទម្រ�ង់់ទាំំងនោះ�ះឡើ�ើយ។

តើើធ្លាា�ប់់មានសំំណុំំ�រឿឿងប៉ុុ�ន្មាា�ន? រហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំ� ២០១៨ យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ក៏៏មានសំំណុំំ�រឿ�ឿងចំំនួួន ១១០៤ បានដាក់់ប្តឹឹ�ង។ ចំំនួួនសំំណុំំ�រឿ�ឿងបានកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាាង
ឆាប់់រហ័័សក្នុុ�ងប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ខណៈៈដែ�លករណីីវិិវាទដំំបូូងបំំផុុតគឺឺមាននៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៨៧ ហើ�ើយដែ�លជាងពាក់់កណ្ដាាលនៃ�សំំណុំំ�រឿ�ឿងទាំំងអស់់រហូូតមកដល់់
បច្ចុុ�ប្្បន្នន គឺឺបានដាក់់ប្ដឹឹ�ងនៅ�ចន្លោះ�ះ�ឆ្នាំំ� ២០១៣ និិង ២០២១។
តើើជាធម្មមតានរណាជាអ្ននកនាំំវិិវាទរវាងវិិនិិយោគិិន
សំំណងទាមទារដែ�លជោ�គជ័័យគឺឺ

និិងរដ្ឋឋប្ដឹឹ�ងទៅរកការដោះះស្រាា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោគិិន

ជារឿ�ឿយៗនាំំយកបណ្តឹឹ�ងដោ�យសាជីីវកម្មមពហុុប្រ�ទេ�សច្រើ��ើន៖

និិងរដ្ឋឋ?

ហើើយជាធម្មមតាភាគីីណាជាភាគីីឆ្លើើ�យតប?

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លមានចំំណូូលប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ជាងមួួយពាន់់លានដុុល្លាារ

អាមេ�រិិក និិងរូូបវន្តតបុុគ្គគលដែ�លមានទ្រ�ព្្យលើ�ើសពីីមួួយរយលានដុុល្លាារអាមេ�រិិក ធ្លាាប់់ទទួួលបានមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យដោ�យផ្នែ�ែក ឲ្្យផ្ទេ�េរហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាង
វិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ ប្រ�មាណ ៩៤,៥% (៩៣,៥% ប្រ�សិិនបើ�ើមានការដាក់់បញ្ចូូ�លទាំំងកាប្រា�ក់់ មុុននឹឹងចេ�ញមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យ)។ វិិនិិយោ�គិិនដែ�លជាភាគីីប្តឹឹ�ងទាមទារ
ភាគច្រើ��ើនលើ�ើសលុុប (៨៦%) គឺឺមកពីីបណ្ដាាប្រ�ទេ�សមានចំំណូូលខ្ពពស់់ ហើ�ើយសំំណុំំ�រឿ�ឿងភាគច្រើ��ើន (៦៦%) គឺឺជាបណ្តឹឹ�ងតទល់់នឹឹងបណ្ដាាប្រ�ទេ�សដែ�លមាន
ចំំណូូលទាប និិងមធ្្យម។ ជាពិិសេ�ស ក្នុុ�ងបណ្ដាាប្រ�ទេ�សដែ�លមានចំំណូូលទាប ការចាញ់់ក្ដីី�ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ អាចជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចយ៉ាាងខ្លាំំ�ង (សូូមមើ�ើល here និិង here)។

៩

សូូមមើ�ើល, ឧទាហរណ៏៏, សំំណុំំ�រឿ�ឿង Eli Lilly and Company v. Canada, ICSID Case លេ�ខ No. UNCT/14/2 (UNCITRAL), មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យស្ថាាពរ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០១៧។

១០

សូូមមើ�ើល, ឧទាហរណ៏៏, សំំណុំំ�រឿ�ឿង Piero Foresti, Laura de Carli & Others v. South Africa, ICSID Case លេ�ខ No. ARB(AF)/07/1, មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១០។

១១

សូូមមើ�ើល, ឧទាហរណ៏៏, សំំណុំំ�រឿ�ឿង Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil Corporation v. Canada, ICSID Case លេ�ខ No. ARB(AF)/07/4.

១២

ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យមិិនមែ�នគ្រ�ប់់សំំណុំំ�រឿ�ឿង ឬពាក្្យបណ្តឹឹ�ងទាំំងអស់់សុុទ្ធធតែ�ជាសាធារណៈៈទេ�ពីីព្រោះ��ះវិិធានទាំំងឡាយដែ�លតម្រូ�ូវឲ្្យមានតម្លាាភាពមិិនត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត ឬអនុុវត្តតដូូចគ្នាានោះ�ះទេ�។
ភាគីីវិិវាទ និិង/ឬមជ្្ឈត្តតករនៅ�តែ�អាចធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ច ដោ�យព្្យាយាមរក្្សាអាជ្ញាាកណ្តាាលដោ�យផ្នែ�ែក ឬទាំំងស្រុ�ុងជាការសម្ងាាត់់ ទោះ�ះបីីជាក្នុុ�ងករណីីបែ�បនេះ�ះ អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន និិងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតអាច
ព្្យាយាមប្រើ��ើសេ�រីីភាពនៃ�ច្្បាប់់ស្តីី�ពីីសារព័័ត៌៌មាន ដើ�ើម្្បីីព្្យាយាមទទួួលបានព័័ត៌៌មានដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

តើើនរណាជាអ្ននកធ្វើើ�សម្រេេ�ចលើើសំំណុំំ�រឿឿង? ជាធម្មមតារឿ�ឿងវិិវាទនៅ�ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ ធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចដោ�យអាជ្ញាាកណ្ដាាលចំំនួួន
៣ រូូប ដែ�លតែ�ងតាំំង និិងចំំណាយដោ�យវិិនិិយោ�គិិន និិងតែ�ងតាំំងដោ�យរដ្ឋឋដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ (ជាធម្មមតាអាជ្ញាាកណ្ដាាល១រូូប ជ្រើ��ើសរើើ�សដោ�យភាគីីនីីមួួយៗ ហើ�ើយ
ម្នាាក់់ទៀ�ៀតជ្រើ��ើសរើើ�សរួួមគ្នាា)។ ការជ្រើ��ើសរើើ�សអាជ្ញាាកណ្ដាាល ជាទូូទៅ�មិិនស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវការលើ�ើគុុណវុុឌ្្ឍិិអ្វីី�ឡើ�ើយ (ដូូចជា មិិនពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងជំំនាញ
ឯកទេ�សជាដើ�ើម)

ហើ�ើយក៏៏មិិនមានការធានាអំំពីីឯករាជ្្យភាពឲ្្យបានល្អអប្រ�សើ�ើរឡើ�ើយ។

មានក្រុ�ុមអាជ្ញាាកណ្ដាាលចំំនួួនតូូចមួួយដែ�លត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង

និិងត្រូ�ូវ

តែ�ងតាំំងឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងភាគច្រើ��ើនលើ�ើសលុុប។ អាជ្ញាាកណ្ដាាលមួួយចំំនួួនក៏៏ "ពាក់់មួួកពីីរ" ដោ�យតំំណាងឲ្្យភាគីីប្ដឹឹ�ងទាមទារក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងវិិវាទផង ក្នុុ�ង
ខណៈៈដែ�លខ្លួួ�នដែ�លជាអាជ្ញាាកណ្ដាាលនៅ�ក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតផង។ នេះ�ះអាច និិងធ្លាាប់់នាំំឲ្្យមានសេ�ណារីីយ៉ូូ� ដែ�លមេ�ធាវីីបានប្រើ��ើប្រា�ស់់មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យដែ�ល
ខ្លួួ�នជាអាជ្ញាាកណ្ដាាល ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�គោ�លជំំហផ្លូូ�វច្្បាប់់របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងពេ�លជជែ�កតវ៉ាានៅ�ក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងផ្សេ�េ�ងជាមេ�ធាវីីតំំណាងដោ�យអាណត្តតរបស់់ភាគីី។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
មេ�ធាវីី និិងអាជ្ញាាកណ្ដាាលខ្លះះ� ទទួួលបានប្រា�ក់់សេ�វាជាអ្ននកជំំនាញការនៅ�ក្នុុ�ងរឿ�ឿងវិិវាទផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ឬជាទីីប្រឹ�ឹក្្សាឲ្្យម្ចាាស់់មូូលនិិធិិភាគីីទីីបីីនៅ�ក្នុុ�ងការទាមទារសំំណង
ផងដែ�រ។ (ដូូចមានការកត់់សម្គាាល់់ខាងក្រោ��ម បច្ចុុ�ប្្បន្នននេះ�ះសហភាពអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បកំំពុុងតែ�ឈានមុុខគេ�ក្នុុ�ងការព្្យាយាមជំំនួួសអាជ្ញាាកណ្ដាាលដែ�លតែ�ងតាំំង និិងទទួួលប្រា�ក់់
សេ�វាពីីភាគីី មកពីីស្ថាាប័័នល្្បីីឈ្មោះ�ះ� ឬជាក្រុ�ុមអាជ្ញាាកណ្តាាលនៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�។ ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ក៏៏មានកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងខ្លះះ�ទៀ�ៀតក្នុុ�ងការកាត់់បន្ថថយ "ការពាក់់មួួកពីីរ" នៅ�ក្នុុ�ង
សន្ធិិ�សញ្ញាា ដែ�លកំំពុុងតែ�មានការចរចា និិងតាមរយៈៈដំំណើ�ើរការកំំណែ�ទម្រ�ង់់ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋដែ�លកំំពុុងតែ�អនុុវត្តត នៅ�គណៈៈកម្មមការ
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីច្្បាប់់ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ។

ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា

ខ្លឹឹ�មសារ

និិងលទ្ធធផលនៃ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់ទាំំងនោះ�ះនៅ�តែ�មានភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជា

នៅ�ឡើ�ើយ។

តើើអាជ្ញាា�កណ្ដាា�លពិិចារណាលើើអ្វីី�ខ្លះះ� ដើើម្្បីីធ្វើើ�សេេចក្តីី�សម្រេេ�ចនៅក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿឿង? ទីី១ និិងដំំបូូងបំំផុុត បទប្្បញ្ញញត្តិិ�ពាក់់ព័័ន្ធធរបស់់សន្ធិិ�សញ្ញាាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�
សម្រេ��ចនៅ�ក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងនានា ថាតើ�ើទង្វើ�ើ�សកម្មម (ឬទង្វើ�ើ�អកម្មម) របស់់រដ្ឋាាភិិបាលដែ�លត្រូ�ូវបានជជែ�កតវ៉ាាមាន សង្គគតិិភាពទៅ�នឹឹងច្្បាប់់ក្នុុ�ងស្រុ�ុក ឬវិិស័័យផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត
នៃ�ច្្បាប់់អន្តតរជាតិិ (ដូូចជាអនុុសញ្ញាាក្រ�បខណ្ឌឌអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្ដីី�ពីីការប្រែ��ប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ និិងក្រ�បខណ្ឌឌសិិទ្ធិិ�មនុុស្្សជាដើ�ើម) ជាទូូទៅ�មិិនត្រូ�ូវបានយកមក
ពិិចារណាធ្វើ�ើ�ជាការការពារទៅ�នឹឹងបណ្ដឹឹ�ងទាមទារ ឬជាការទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្រោ��មសន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិឡើ�ើយ (ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាការបំំពានលើ�ើប្រ�ភពច្្បាប់់ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត
អាចជាការបំំពានលើ�ើសន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ)។ ផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ ដោ�យសារសន្ធិិ�សញ្ញាា ដែ�លស្ទើ�ើ�រតែ�ទូូទាំំងសកលលោ�ក ដាក់់កាតព្វវកិិច្ចចដែ�លអាចអនុុវត្តតបានតែ�
ទៅ�លើ�ើរដ្ឋឋ មិិនមែ�នលើ�ើវិិនិិយោ�គិិន នោះ�ះមានន័័យថាជាទូូទៅ� រដ្ឋឋអាចមិិនផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មបណ្ដឹឹ�ងទាមទារមុុន ឬមិិនដាក់់បណ្តឹឹ�ងតប នៅ�ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន
និិងរដ្ឋឋឡើ�ើយ វិិនិិយោ�គិិនអាចឈ្នះះ�រឿ�ឿងក្ដីី� បើ�ើទោះ�ះបីីជាខ្លួួ�នបានបំំពានលើ�ើច្្បាប់់ក្នុុ�ងស្រុ�ុក ឬបទដ្ឋាានសិិទ្ធិិ�មនុុស្្ស ឬបទដ្ឋាានបរិិស្ថាានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់ខ្លួួ�ន
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សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិ និងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

ក្នុុ�ងការវិិនិិយោ�គក៏៏ដោ�យ។ ដើ�ើម្្បីីមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើការបកស្រា�យសន្ធិិ�សញ្ញាានេះ�ះ រដ្ឋឋការពារខ្លួួ�នឯង ក៏៏ដូូចជាការពារភាគីីរដ្ឋឋផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត ឬភាគីីហត្ថថលេ�ខីីនៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាា
(រួួមទាំំងរដ្ឋឋកំំណើ�ើតរបស់់វិិនិិយោ�គិិនផងដែ�រ) រដ្ឋឋអាចផ្ដដល់់ ការបកស្រា�យបទប្្បញ្ញញត្តិិ�សន្ធិិ�សញ្ញាារួួមគ្នាា (និិងជាទ្វេ�េភាគីី) ដើ�ើម្្បីីបញ្ជាាក់់នូូវអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លបទប្្បញ្ញញត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ង
សន្ធិិ�សញ្ញាានោះ�ះមានអត្ថថន័័យ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្វីី�ដែ�លរដ្ឋឋជាភាគីីឆ្លើ�ើ�យតបថ្លែ�ែងអំំពីីអត្ថថន័័យរបស់់សន្ធិិ�សញ្ញាា គឺឺជារឿ�ឿយៗត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធដោ�យសាលាក្ដីី�អាជ្ញាាកណ្ដាាល។ ពិិត
ណាស់់ ទោះ�ះបីីជានៅ�ពេ�លដែ�លភាគីីសន្ធិិ�សញ្ញាាទាំំងអស់់យល់់ស្រ�បលើ�ើការបកស្រា�យសមហេ�តុុផលណាមួួយនៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏សាលាក្ដីី�អាចប
កស្រា�យផ្សេ�េ�ងទៅ�តាមអ្វីី�ដែ�លខ្លួួ�នចង់់បាន។ សាលាក្ដីី�អាច ហើ�ើយនិិងតែ�ងតែ�ធ្វើ�ើ� គឺឺការទាញ ឬយោ�ងលើ�ើមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យសំំណុំំ�រឿ�ឿងដោះ�ះស្រា�យវិិវាទមុុនៗនៅ�ក្នុុ�ងការ
ដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យទាំំងនោះ�ះពុំំ�មានការចងកាតព្វវកិិច្ចចយុុត្តិិ�សាស្ត្រ�រឡើ�ើយ។

តើើមានអ្វីី�កើើតឡើើងនៅពេេលវិិនិិយោគិិនឈ្នះះ�ក្ដីី�? ជាទូូទៅ� សាលាក្ដីី�ដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ ពុំំ�មានអាណត្តិិ�បំំពេ�ញលទ្ធធផលការងារជាក់់លាក់់អ្វីី�
ឡើ�ើយ នោះ�ះគឺឺថា អាជ្ញាាកណ្ដាាលមិិនកែ�ប្រែ�� ឬតម្រូ�ូវឲ្្យមានការអនុុវត្តតឡើ�ើងវិិញនូូវទង្វើ�ើ�របស់់រដ្ឋឋឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ ជាធម្មមតាអាជ្ញាាកណ្តាាលចេ�ញមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យលើ�ើ
សំំណងរូូបិិយវត្ថុុ�ដល់់វិិនិិយោ�គិិន (ទោះ�ះបីីជាក្នុុ�ងករណីីដែ�លសំំណងរូូបិិយវត្ថុុ�ពុំំ�អាចអនុុវត្តតបាននៅ�ក្នុុ�ងច្្បាប់់រដ្ឋឋយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ដូូចជាករណីីមានទោ�សទណ្ឌឌ ឬ
អាចមានដំំណោះ�ះស្រា�យផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀតដែ�លអនុុវត្តតបាន)។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ខ្សែ�ែ�បន្ទាាត់់រវាងដំំណោះ�ះស្រា�យជាក់់លាក់់ និិងសំំណងរូូបិិយវត្ថុុ�បានក្លាាយទៅ�ជាកាន់់តែ�ស្រ�ពិិចស្រ�ពិិល
ឡើ�ើង។ ជាក់់ស្ដែ�ែង សាលាក្ដីី�បានចេ�ញបញ្ជាារក្្សាការពារទាមទារសំំណងពីីរដ្ឋឋ (ដូូចជា ការប្រា�ប់់ឲ្្យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអនុុវត្តតផ្អាាកការបង់់ពន្ធធ, បញ្្ឈប់់នីីតិិវិិធីីព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ, រារាំំង
ដល់់ការអនុុវត្តតសាលដីីកាតុុលាការក្នុុ�ងស្រុ�ុក) ហើ�ើយបន្ទាាប់់មកបានរកឃើ�ើញថា រដ្ឋាាភិិបាលសម្រេ��ចមិិនអនុុវត្តតតាមបញ្ជាាទាំំងឡាយរបស់់សាលាក្ដីី� (ឧ. សូូមចូូល
អាន here)។ មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យទៅ�រដ្ឋឋ ជាធម្មមតាកើ�ើនឡើ�ើងពីីរាប់់រយលានដុុល្លាារអាមេ�រិិករហូូត ឈានដល់់រាប់់ពាន់់លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក។ គិិតត្រឹ�ឹមខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១
នេះ�ះ ចំំនួួនជាមធ្្យមដែ�លវិិនិិយោ�គិិនបានប្ដឹឹ�ងទាមទារនៅ�ក្នុុ�ងបណ្តឹឹ�ងទាមទារក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ គឺឺចំំនួួន ១,១៦ ពាន់់លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក។
ចំំនួួនប្រា�ក់់ជាមធ្្យមដែ�លបានបញ្ជាាឲ្្យសងគឺឺចំំនួួន ៤៣៧,៥ លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក។ ការសិិក្្សាដដែ�លក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ក៏៏បានរកឃើ�ើញថា បើ�ើសិិនជាដកសំំណង
ទាមទារពីីរ៉ុុ�ស្្ស៊ីី�ចេ�ញ ទាំំងចំំនួួនមធ្្យមដែ�លបានទាមទារ និិងចំំនូូនមធ្្យមដែ�លបានចេ�ញមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យ សុុទ្ធធតែ�មានការកើ�ើនឡើ�ើង។ ពិិតណាស់់ រវាងឆ្នាំំ� ២០១៧
និិង ២០២០ នេះ�ះ សាលាក្ដីី�អាជ្ញាាកណ្ដាាលបានចេ�ញមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យឲ្្យរដ្ឋាាភិិបាលបង់់ប្រា�ក់់សងជាមធ្្យមចំំនួួន ៣១៥,៥ លានដុុល្លាារអាមេ�រិិករាល់់ពេ�លដែ�លវិិនិិយោ�គិិន
ឈ្នះះ�ក្ដីី�ម្ដដងៗ។

១៣

ការដកចេ�ញនូូវសំំណុំំ�រឿ�ឿងទាមទារធំំៗ ជាពិិសេ�សរឿ�ឿងប្រ�ឆាំំងនឹឹងប្រ�ទេ�សរុុស្្ស៊ីី�សម្រា�ប់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដប់់ពាន់់លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក ជាមធ្្យមចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លទាមទារនៅ�ក្នុុ�ងករណីីនីីមួួយៗ គឺឺ
៨១៧,៣ លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក។

១៤

ការដកចេ�ញនូូវមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យ ទៅ�លើ�ើប្រ�ទសរុុស្្ស៊ីី� ដែ�លទាមទារដោ�យវិិនិិយោ�គិិនធំំៗនៅ�ខាងក្រៅ�� ឱ្្យរដ្ឋាាភិិបាលទូូទាត់់ប្រា�ក់់ចំំនួួន ៥០ ពាន់់លានដុុល្លាារអាមេ�រិិកទៅ�ឲ្្យវិិនិិយោ�គិិនជាភាគីីទាមទារដោ�យ
ISDS ចេ�ញមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យដែ�លមានចំំនួួនជាមធ្្យមគឺឺ ១៦៩,៥ លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក។
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សេចក្តីសង្ខេបស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

បណ្ដាាប្រ�ទេ�សដែ�លមានចំំណូូលទាប និិងមធ្្យម តែ�ងតែ�ជាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�ការចេ�ញមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យឲ្្យសង ដែ�លមានចំំនួួនធំំ ដែ�លចេ�ញពីីថវិិកាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់ខ្លួួ�ន (ដូូចជា
ធនធានថវិិកាដែ�លអាចយកទៅ�ចំំណាយលើ�ើវិិស័័យសុុខាភិិបាល, អប់់រំំ, និិងអាទិិភាពរបស់់ជាតិិផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត)
តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះបង្ហាាញអំំពីីតម្លៃ�ៃនៃ�មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យដែ�លចេ�ញឲ្្យរដ្ឋឋជាភាគីីឆ្លើ�ើ�យតបចំំនួួន ១០ សងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៥ ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យ ធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងភាគរយ
នៃ� ផ.ស.ស និិងបានបង្ហាាញចំំនួួនប្រា�ក់់នៃ�មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យសងទាំំងនោះ�ះ ធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងការចំំណាយផ្សេ�េ�ងៗរបស់់រដ្ឋឋនៅ�អ៊ីី�រ៉ុុ�ប (ជាភាគរយនៃ� ផ.ស.ស) លើ�ើកម្មមវិិធីី
សាធារណៈៈដទៃ�ទៀ�ៀត។
តម្លៃ�ៃនៃ�ដីីកាដែ�លបានចេ�ញរវាងឆ្នាំំ� ២០១៧ និិង ២០២១ (% នៃ� ផ.ស.ស)
ការចំំណាយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលទូូទៅ�លើ�ើការការពារបរិិស្ថាាន, EU27, ២០១៩ (% នៃ� ផ.ស.ស)
ការចំំណាយរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលទូូទៅ�លើ�ើតុុលាការ, EU27, ២០១៩ (% នៃ� ផ.ស.ស)

ប្រ�ភព៖ ការគណនារបស់់អ្ននកនិិពន្ធធដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យបានមកពីី UNCTADs ISDS Navigator និិង data.europa.eu
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ៤ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០២១

១5

ជាក់់ស្ដែ�ែង បន្ទាាប់់ពីីប្រ�ទេ�សអាហ្្សង់់ទីីនខកខានពុំំ�បានគោ�រពទៅ�តាមដីីកាមួួយចំំនួួនដែ�លចេ�ញដោ�យវិិនិិយោ�គិិនសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ក្នុុ�ងរវាងឆ្នាំំ� ២០០០ និិង ២០០៨ មក រដ្ឋាាភិិបាលអាមេ�រិិកបានដកអត្ថថ

១6

ប្រ�យោ�ជន៍៍ពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លអនុុញ្ញាាតឲ្្យអាហ្្សង់់ទីីនក្នុុ�ងនាមជាប្រ�ទេ�សកំំពុុងអភិិវឌ្្ឍទទួួលផល ចេ�ញពីីប្រ�ព័័ន្ធធអនុុគ្រោះ��ះពន្ធធ ហើ�ើយបានបោះ�ះឆ្នោ�ោតមិិនឲ្្យមានការពង្រី�ីកការផ្ដដល់់កម្ចីី�ដល់់ប្រ�ទេ�សនេះ�ះ
ពីីសំំណាក់់ធនាគារពិិភពលោ�ក និិងធនាគារអភិិវឌ្្ឍអន្តតរអមេ�រិិក។ Emmanuel Gaillard, Ilija Mitrev Penushliski, ‘State Compliance with Investment Awards,’ (2021) ICSID Review
– Foreign Investment Law Journal.

១៧

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

មជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យឲ្្យសងមានការអនុុវត្តតខ្ពពស់់ និិងមិិនអាចប្ដឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍បាន ទោះ�ះបីីជាសាលាក្ដីី�ដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ មានកំំហុុសក្នុុ�ងការបកស្រា�យ
ឬអនុុវត្តតច្្បាប់់ ឬយល់់ដឹឹងពីីអង្គគហេ�តុុយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ។ ប្រ�សិិនបើ�ើរដ្ឋឋមិិនបានបង់់ប្រា�ក់់សំំណងទៅ�តាមមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងវិិនិិយោ�គិិនជួួបប្រ�ទះះផលលំំបាកក្នុុ�ង
ការអនុុវត្តតមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យ តាមរយៈៈ ដូូចជា ការរឹឹបអូូសទ្រ�ព្្យសកម្មមរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល វិិនិិយោ�គិិនអាចនឹឹងព្្យាយាមឲ្្យរដ្ឋឋ "ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�" របស់់ខ្លួួ�នដាក់់សម្ពាាធការទូូត ឬ
ដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើរដ្ឋាាភិិបាលម្ចាាស់់ផ្ទះះ�។
តើើមានការចំំណាយអ្វីី�ខ្លះះ�ចំំពោះះរដ្ឋឋជាភាគីីឆ្លើើ�យតបទៅនឹឹងបណ្ដឹឹ�ងទាមទារទាំំងនេះះ�?

ការចំំណាយលើ�ើដំំណើ�ើរដោះ�ះស្រា�យវិិវាទនៅ�ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទវិិនិិយោ�គិិន

និិងរដ្ឋឋ ជាមធ្្យម គឹឹប្រ�មាណ ១៣ លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក សម្រា�ប់់ការចំំណាយទាំំងភាគីីប្ដឹឹ�ងទាមទារ និិងភាគីីឆ្លើ�ើ�យតប រួួមទាំំងការចំំណាយលើ�ើសាលាក្ដីី�ផងដែ�រ។
សំំណុំំ�រឿ�ឿងដែ�លស្មុុ�គ្រ�ស្មាាញ និិងមានចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ធំំអាចចំំណាយកាន់់តែ�ច្រើ��ើន។ ឧទាហរណ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដឹឹ�ងទាមទាររវាងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ធីីស៊ីី�ស៊ីី� ប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាាន
ឧទាហរណ៍៍ ប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាានបានចំំណាយសេ�វាផ្លូូ�វច្្បាប់់ជិិត ២៥,៥ លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក។ ត្រូ�ូវបានបង្គាាប់់ឲ្្យបង់់ប្រា�ក់់សំំណងជាង ៥៩,៥ លានដុុល្លាារអាមេ�រិិក ជា
សំំណងលើ�ើការចំំណាយសេ�វាផ្លូូ�វច្្បាប់់ដែ�លបានចំំណាយដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នភាគីីប្តឹឹ�ងទាមទារ ក៏៏ជាការចំំណាយទាំំងស្រុ�ុងលើ�ើថ្លៃ�ៃសេ�វាអាជ្ញាាកណ្ដាាលជាង ៣,៧ លាន
ដុុល្លាារអាមេ�រិិក។ សម្រា�ប់់រដ្ឋឋជាច្រើ��ើនដែ�លជាភាគីីឆ្លើ�ើ�យតប នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ថ្លៃ�ៃសេ�វាទាំំងនេះ�ះអាចបន្ថែ�ែមកាន់់តែ�ច្រើ��ើន -- សូូមពិិចារណាសំំណុំំ�រឿ�ឿងប្រ�ទេ�សកូូឡុំំ�ប៊ីី�
ដែ�លមាន ១៧ សំំណុំំ�រឿ�ឿង (និិងរាប់់) បានដាក់់បណ្តឹឹ�ង ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០១៦ មក។
តើើ "ភាគីីទីីបីីផ្ដដល់់ថវិិកា" លើើអ្វីី�ខ្លះះ�? តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�វាមានសារៈ�សំំខាន់់? ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្ដដល់់ថវិិកាកាន់់តែ�ច្រើ��ើន និិងជ្រើ��ើសរើើ�សវិិនិិយោ�គិិនឲ្្យដាក់់បណ្តឹឹ�ងទាមទារ
សំំណងទៅ�ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ ដោ�យចេ�ញការចំំណាយផ្លូូ�វច្្បាប់់របស់់ភាគីីប្តឹឹ�ងទាមទារ ដើ�ើម្្បីីទទួួលបានមកវិិញនូូវមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យលើ�ើសំំណង
ដ៏៏ច្រើ��ើនលើ�ើសលប់់ជាសក្តាានុុពល។ នេះ�ះបង្កើ�ើ�តឲ្្យមានលើ�ើកជាសំំណួួរជាច្រើ��ើន រួួមទាំំង ថាតើ�ើការអនុុញ្ញាាតឲ្្យមានការណែ�នាំំភាគីីទីីបីីដែ�លផ្តតល់់ថវិិកា ជំំរុុញឲ្្យមានការ
កើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ចំំនួួនបណ្ដឹឹ�ងទាមទារ ឬចំំនួួនប្រា�ក់់សំំណងទាមទារ, ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ការទាមទារប្រា�ក់់សំំណង "ដែ�លលើ�ើសលប់់", ការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រផលធៀ�ៀបនៃ�ការឈ្នះះ�
និិងចាញ់់, ផលជះះលើ�ើលទ្ធធផលផ្លូូ�វច្្បាប់់ និិងការអភិិវឌ្្ឍទូូទៅ�នៃ�ច្្បាប់់, និិងមានផលប៉ះះ�ពាល់់ទូូលំំទូូលាយជាងមុុនលើ�ើលំំហូូរមូូលធនអន្តតរជាតិិ និិងពន្ធធលើ�ើមូូលធន
នោះ�ះដែ�រឬទេ�។ ភាគីីទីីបីីដែ�លផ្ដដល់់ថវិិកា នៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដឹឹ�ងទាមទារប្រា�ក់់សំំណងពីីរដ្ឋាាភិិបាល បច្ចុុ�ប្្បន្ននគឺឺស្ទើ�ើ�រតែ�ពុំំ�មានលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតណាទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ង
អាជ្ញាាកណ្ដាាលវិិនិិយោ�គ។ នេះ�ះផ្ទុុ�យពីីអភិិក្រ�មដែ�លបានអនុុវត្តតយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួននៅ�កម្រិ�ិតប្រ�ទេ�ស ដែ�លមានគោ�លនយោ�បាយពិិចារណា
លើ�ើការដាក់់កំំរិិតលើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់់ថវិិកាពីីភាគីីទីីបីី ក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងទាមទារទៅ�រដ្ឋាាភិិបាល។ នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ឧទាហរណ៍៍ គេ�មានច្្បាប់់ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការតែ�ងតាំំង
បណ្ដឹឹ�ងទាមទារសំំណង

ដែ�លហាមឃាត់់ "ការផ្ទេ�េរ ឬការតែ�ងតាំំងផ្នែ�ែកណាមួួយនៃ�បណ្ដឹឹ�ងទាមទារសំំណងទៅ�រដ្ឋាាភិិបាលសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ឬទទួួលបានអត្ថថ

ប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីបណ្ដឹឹ�ងទាមទារសំំណង" និិង"អំំណាចក្នុុ�ងការទទួួលការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ពីីផ្នែ�ែកណាមួួយនៃ�បណ្ដឹឹ�ងទាមទារ"។ មានការលើ�ើកលែ�ងខ្លះះ� ដូូចជា អនុុញ្ញាាតឲ្្យ
ផ្ទេ�េរកាប្រា�ក់់ជូូន បន្ទាាប់់ពីី បណ្ដឹឹ�ងទាមទារសំំណងទាំំងនោះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�កំំណត់់ថាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិង បន្ទាាប់់ពីី មានមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យលើ�ើចំំនួួនប្រា�ក់់ដែ�លជំំពាក់់។
ការប្រ�ឆាំំងនឹឹងការតែ�ងតាំំង ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងសម្រេ��ចគោ�លដៅ�គោ�លនយោ�បាយជាច្រើ��ើន៖
ទីី១, ដើ�ើម្្បីីទប់់ស្កាាត់់ជនដែ�លមានឥទ្ធិិ�ពលមិិនឲ្្យទិិញបណ្ដឹឹ�ងទាមទារ ដែ�លអាចដាក់់សម្ពាាធលើ�ើមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាាភិិបាលដោ�យមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ទីី២, ដើ�ើម្្បីីទប់់ស្កាាត់់ការបង់់ប្រា�ក់់
លើ�ើការទាមទារសំំណងច្រើ��ើនដែ�លអាចកើ�ើតមាន និិងបញ្ចៀ�ៀ�សការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតលើ�ើការតែ�ងតាំំងមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយអនុុញ្ញាាតឲ្្យរដ្ឋាាភិិបាលធ្វើ�ើ�ការតែ�ជាមួួយភាគីីប្តឹឹ�ង
ទាមទារដើ�ើមតែ�ប៉ុំំ��ណ្ណោះ�ះ�� និិងទីី៣, ដើ�ើម្្បីីទុុកឲ្្យរដ្ឋាាភិិបាលការពារខ្លួួ�ន និិងប្ដឹឹ�ងតប ដែ�លអាចមិិនមានអ្ននកតែ�ងតាំំង។
គោ�លដៅ�នៃ�គោ�លនយោ�បាយទាំំងនោះ�ះ មិិនទទួួលបានការការពារសិិទ្ធិិ�ក្រោ��មអភិិក្រ�មសេ�រីីភាពក្នុុ�ងវិិស័័យឯកជន (Laissez-faire) បច្ចុុ�ប្្បន្នន ចំំពោះ�ះភាគីីទីីបីីដែ�ល
ផ្តតល់់ថវិិកានៅ�ក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋទេ�។

១៧

31 USC § 3727

១៨

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

តើើបច្ចុុ�ប្្បន្ននយ៉ាា�ងដូូចម្ដេេ�ច? អភិិក្ររមចំំពោះះកំំណែែទម្ររង់់៖ រដ្ឋឋមួួយចំំនួួនកំំពុុងតែ�ពិិចារណាលើ�ើកំំណែ�ទម្រ�ង់់ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ និិងទម្រ�ង់់គំំរូូ
សន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិថ្មីី� និិងកំំពុុងតែ�តាក់់តែ�ងសន្ធិិ�សញ្ញាាថ្មីី�ដែ�លមានគោ�លបំំណងយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាដែ�លធ្លាាប់់ជួួបប្រ�ទះះ។ អ្វីី�ដែ�លសំំខាន់់
គឺឺថា ក្រុ�ុមការងារទីី៣ នៃ�គណៈៈកម្មមការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីច្្បាប់់ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ (UNCITRAL) -- ដែ�លជាការចរចាស្តីី�ការវិិនិិយោ�គរវាងពហុុភាគីី
សំំខាន់់ដំំបូូងបំំផុុត និិង ចាប់់តាំំងពីីបរាជ័័យរបស់់អង្គគការដើ�ើម្្បីីសហប្រ�តិិបត្តតការ និិងអភិិវឌ្្ឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច (OECD) នៅ�ពាក់់កណ្តាាលទសវត្្សរ៍៍ឆ្នាំំ� ១៩៩០ ដើ�ើម្្បីីបង្កើ�ើ�ត
កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងពហុុភាគីីស្តីី�ពីីការវិិនិិយោ�គ -- ក៏៏កំំពុុងតែ�អនុុវត្តតកំំណែ�ទម្រ�ង់់ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋផងដែ�រ។
កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងរបស់់គណៈៈកម្មមការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិស្តីី�ពីីច្្បាប់់ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ (UNCITRAL) រួួមមានយ៉ាាងហោ�ចការបន្តតធ្វើ�ើ�ការងារខ្លះះ�លើ�ើ សំំណើ�ើរ
ឲ្្យមានតុុលាការវិិនិិយោ�គពហុុភាគីីរបស់់សហភាពអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប ដែ�លស្នើ�ើ�ឲ្្យប្ដូូ�រការតែ�ងតាំំង និិងការបង់់ប្រា�ក់់សេ�វាទៅ�អាជ្ញាាកណ្ដាាលជំំនួួសដោ�យ "ចៅ�ក្រ�ម" ដែ�លទទួួល
ប្រា�ក់់ខែ�អចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍វិិញ ដើ�ើម្្បីីជាមធ្យោ�ោ�បាយដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាមួួយចំំនួួននៃ�យន្ដដការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋដែ�លកំំពុុងមាន។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា នេះ�ះ
នឹឹងមិិនធានាថាអាចដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាយន្ដដការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន

និិងរដ្ឋឋដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើងដ៏៏ច្រើ��ើនដោ�យខ្លួួ�នឯងបានឡើ�ើយ

ដូូចជាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង

វិិសាលភាព និិងបញ្ហាាបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងចំំពោះ�ះសន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ។ ពិិតណាស់់ វាអាចនឹឹងរាំំងស្ទះះ�នឹឹងការបកស្រា�យច្្បាប់់ និិង
ប្រ�ភេ�ទមជ្្ឈត្តតវិិនិិច្ឆ័័�យសំំណងទាមទារលើ�ើការខូូចខាត ដែ�លគំំរាមកំំហែ�ងចំំពោះ�ះការរារាំំងដោ�យគ្មាានកាលកំំណត់់ ឬការបង្កើ�ើ�នការចំំណាយលើ�ើលិិខិិតបទដ្ឋាាគតិិយុុត្តត
ពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់រដ្ឋឋ ឬប្ដូូ�រការចំំណាយទាំំងនោះ�ះទៅ�ជាការចំំណាយសាធារណៈៈដែ�លមិិនត្រូ�ូវគ្នាានឹឹងគោ�លការណ៍៍ "អ្ននកបំំពុុលបរិិស្ថាានបង់់ប្រា�ក់់" ឬការពិិចារណា
យ៉ាាងសមធម៌៌ផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត។ វាក៏៏មានភាពពុំំ�ច្្បាស់់លាស់់ដែ�រថាតើ�ើ សំំណើ�ើឲ្្យមានតុុលាការពហុុភាគីីនឹឹងទាក់់ទាញឲ្្យមានហត្ថថលេ�ខីីគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ឬឲ្្យមានហត្ថថលេ�ខីី
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដើ�ើម្្បីីធ្វើ�ើ�ឲ្្យមានខុុសប្លែ�ែកសម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សជាភាគីីឆ្លើ�ើ�យតបការពារខ្លួួ�នពីីបណ្ដឹឹ�ងទាមទារបាន។
ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ

ស្ទើ�ើ�រគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែក

កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ��ងនៃ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់ទាំំងអស់់បានផ្ដោ�ោតការយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រយន្តតការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាង

វិិនិិយោ�គិិននិិងរដ្ឋឋ បានតិិចតួួច ហើ�ើយមិិនបានពិិចារណាច្រើ��ើនលើ�ើកំំណែ�ទម្រ�ង់់ជាមូូលដ្ឋាាន ដើ�ើម្្បីីផ្លាាស់់ប្ដូូ�រលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធសន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ/ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទ
រវាងវិិនិិយោ�គិិននិិងរដ្ឋឋ ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ថាមិិនមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ដោ�យខ្វះះ�បទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត, មិិនមានចេ�តនា និិងមិិនមានបំំណងប្រើ��ើអភ័័យឯកសិិទិ្ធធ�នៃ�បទដ្ឋាានគតិិ
យុុត្តតឡើ�ើយ។
មជ្្ឈមណ្ឌឌលកូូឡុំំ�ប៊ីី�ស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោ�គប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព យើ�ើងស្នើ�ើ�ថា វាមានសារសំំខាន់់ក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃយ៉ាាងទូូលំំទូូលាយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតលើ�ើការចំំណាយ និិង
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គ និិងយន្តតការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ និិងពិិចារណាឡើ�ើងវិិញអំំពីីតួួនាទីីនៃ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ ថា
វាពិិតជាឧបករណ៍៍ជំំរុុញការអភិិវឌ្្ឍប្រ�កបដោ�យចិិរភាព ដែ�លចេ�ញពីីទស្្សនៈៈរបស់់ប្រ�ទេ�សកំំណើ�ើត និិងប្រ�ទេ�សម្ចាាស់់ផ្ទះះ�។ នេះ�ះមានន័័យថាយើ�ើងត្រូ�ូវមើ�ើលឲ្្យបាន
ស៊ីី�ជម្រៅ��បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតលើ�ើ គោ�លដៅ�ទាំំងឡាយ នៃ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទាំំងនេះ�ះ ហើ�ើយថា តើ�ើសន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិអាចស្រ�បគ្នាាប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងបានយ៉ាាងដូូចម្ដេ�េចខ្លះះ�
ជាមួួយនឹឹងគោ�លដៅ�អភិិវឌ្្ឍប្រ�កបដោ�យចិិរភាព ក៏៏ផងដែ�រ ជម្រើ��ើសរបៀ�ៀបដោះ�ះស្រា�យវិិវាទដែ�លអាចសម្រេ��ចនូូវគោ�លដៅ�បានប្រ�សើ�ើរជាងមុុន។
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សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការវិនិយោគអន្តរជាតិ និងការដោះស្រាយវិវាទរវាងវិនិយោគិន និងរដ្ឋ

ខណៈៈដែ�លកំំពុុងមានការពិិភាក្្សាលើ�ើកំំណែ�ទម្រ�ង់់នានា វិិនិិយោ�គិិននៅ�តែ�បន្តតដាក់់បណ្តឹឹ�ងទាមទារសំំណង ហើ�ើយរដ្ឋឋក៏៏នឹឹងបន្តតការពារខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធដោះ�ះស្រា�យ
វិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ ដែ�លបច្ចុុ�ប្្បន្ននត្រូ�ូវបានគេ�ទទួួលស្គាាល់់យ៉ាាងទូូលំំទូូលាយថាក្ដីី�បារម្ភភដែ�លគេ�ដឹឹង និិងចេ�ញពីីការអនុុវត្តតជាក់់ស្ដែ�ែង ដែ�លនឹឹងទៅ�ជាការ
បញ្ជាាក់់តាមផ្លូូ�វច្្បាប់់កាន់់តែ�ច្្បាស់់។ ដូូច្នេះ�ះ� មជ្្ឈមណ្ឌឌលកូូឡុំំ�ប៊ីី�ស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោ�គកំំពុុងតែ�ស្វែ�ែងរកមធ្យោ�ោ�បាយក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ដើ�ើម្្បីីឲ្្យរដ្ឋឋទាំំងឡាយអាចចាកចេ�ញ
ឬកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់អវិិជ្ជជមាននៃ�សន្ធិិ�សញ្ញាា ជាង ៣៣០០ ដែ�លបានបញ្ចចប់់រហូូតដល់់បច្ចុុ�ប្្បន្នន។ ជម្រើ��ើសមួួយចម្្បងក្នុុ�ងចំំណោ�មជម្រើ��ើសទាំំងនេះ�ះ គឺឺយើ�ើង
បានស្វែ�ែងរកការគាំំទ្រ�ឲ្្យមាន ការបញ្ចចប់់ (ឬដកការយល់់ព្រ�មចូូលរួួមយន្តតការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ ដើ�ើម្្បីីជាដំំណោះ�ះស្រា�យរយៈៈពេ�លខ្លីី�គួួបផ្្សំំ
ជាមួួយនឹឹងគម្រោ��ងរយៈៈពេ�លវែែង។
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ccsi.columbia.edu
មជ្្ឈមណ្ឌឌលកូូឡុំំ�ប៊ីី�ស្ដីី�ពីី

ការវិិនិិយោ�គប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព
Jerome Greene Hall

435 West 116th Street
New York, NY 10027

Phone: +1 (212) 854-1830

សូូមសរសេ�រឯកសារយោ�ងជា៖

មជ្្ឈមណ្ឌឌលកូូឡុំំ�ប៊ីី�ស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោ�គប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព, សេ�ចក្ដីី�សង្ខេ�េបស្ដីី�ពីី

សន្ធិិ�សញ្ញាាវិិនិិយោ�គអន្តតរជាតិិ និិងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទរវាងវិិនិិយោ�គិិន និិងរដ្ឋឋ, ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១
បោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយដោ�យមជ្្ឈមណ្ឌឌលកូូឡុំំ�ប៊ីី�ស្ដីី�ពីីការវិិនិិយោ�គប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព ដែ�លជា

មជ្្ឈមណ្ឌឌលស្រា�វជ្រា�វអនុុវត្តតឈានមុុខ និិងជាវេេទិិកាសម្រា�ប់់ការសិិក្្សាស្រា�វជ្រា�វ, ពិិភាក្្សា, និិង
ការអនុុវត្តតការវិិនិិយោ�គជាអន្តតរជាតិិប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព។
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