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ប្រជាជនកម្ព ុជាស្វែ ងរកការជួយពីប្កមុ្ហ ៊ុនកូកា-

កូឡាកន ុងវំណ៊ុ ំររឿងប្រឆំងនឹងប្កមុ្ហ ៊ុនផ្គត់ផ្គងវ់ក រធជំាងរេរៅអាវ៊ុី 

 

(Atlanta, GA. – ថ្ងៃអង្គគ រ ទី១៦ ខែធន  ូ ឆ្ន ាំ២០២១) – ថ្ងៃលនេះ 
ល ើមរណ្ត ឹង្តាំណាង្ឱ្យពលរ ឋរារ់រយប្រួសារខ លប្តូវបានជលមលៀសលេញលោយហិង្ាល ើមប ីាំលណ្ើរការឧសាហ
កមមេមាា រអាំលៅលៅកមព ុជា 
បានោក់ញតត ិសុាំឱ្យតុោការសហរ ឋអាលមរកិលៅប្សកុភារខាង្លជើង្ថ្នរ ឋGeorgia 
ជួយពួកគាត់ទទួលបានភសត ុតាង្ពីប្កមុហ ុនកូកា-កូឡា។ ភ័សត ុតាង្នឹង្ប្តូវលប្រើល ើមបីគាាំប្ទសាំណុ្ាំលរឿង្
សាំខាន់ររសពួ់កគាត់ប្រឆ្ាំង្នឹង្ប្កមុហ ុនសា រសថ្ងល ម្ េះ មីប្តផល (Mitr Phol Sugar Co.) ខ លប្តូវបាន
លរលោទប្រកាន់ថាពាក់ពន័ ធ្នឹង្ការរលណ្ត ញលេញ។ 

 
មីប្តផល(Mitr Phol) ជាប្កមុហ ុនសា រសធាំជាង្លរលៅអាសុ ី
និង្ធាំជាង្លរទីប្បាាំកន ុង្ពិភពលោកខ លជាប្កមុហ ុនផគត់ផគង់្សា រ លម់ា៉ា កយីលោលបីៗមួយេាំនួនខ លមាន
អនកទិញពីមុន និង្រេច ុរបនន រមួមាន Pepsi, Nestle, Mars Wrigley, Corbion និង្ Coca-Cola។  

 
លោកប្ស ី Sarah Jaffe ជាំនួយការជាន់ែពស់ខផនកេារ់ និង្លគាលនលោបាយលៅអង្គការអាយឌីអាយ 
មានប្រសាសន៍ថា 
“លោយវាជារណ្ដ ឹង្សមូហភាពឆ្លង្ខ នលលើក ាំរូង្លៅអាសុលីលើការរំលោភរាំពានសិទធិមនុសស 
ករណ្ីលនេះកាំពុង្រលង្ា ើតមូលោឋ នប្រឹេះងមីសប្មារ់ប្រជាជនទូទាំង្តាំរន់ខ លទទួលរង្ផលរ៉ាេះពាល់លោយការ
 លណ្ដ ើម ីធល ី និង្ការរំលោភរាំពានលផសង្ៗលទៀត”។ “ប្កមុហ ុនកូកា-កូឡា 
មានព័ត៌មានអាំពីសកមមភាពររស់ប្កមុហ ុនមីប្តផល លហើយល ើមរណ្ត ឹង្ និង្តុោការថ្ង 
សមនឹង្ទទួលបានឱ្កាសល ើមបីពិនិតយសកមមភាពល េះ។ 
ជាសេចភាពលយើង្មិនរួរទុកឲ្យសាជីវកមមោក់បាាំង្ពត៌័មានរំលោភសិទធិមនុសសលទ 
ជាពិលសសលៅលពលខ លរញ្ហា រំលោភសិទធិមនុសសធៃន់ធៃរកាំពុង្សថ ិតកន ុង្វវិាទខររលនេះ”។ 

 
កន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៨ ល ើមរណ្ត ឹង្បានោក់ពាកយរត ឹង្លៅតុោការថ្ងលោយលោទប្រកាន់ប្កមុហ ុនមីប្តផល 
ពីរទសមរាំនិតកន ុង្ការរលណ្ត ញប្រជាជនជាង្ ៧០០ 
ប្រួសារលោយហិង្ាលៅលែតតឧតតរមានជ័យភារភារលជើង្ថ្នប្រលទស កមព ុជាេល ល េះឆ្ន ាំ ២០០៨ និង្ ២០០៩ 
។  ីធល ី ររស់ពួកគាត់ប្តូវបានលរ រ បរអូស  ាំណាាំប្តូវបានលរលួេ  រឯីផទេះររសពួ់កគាត់ប្តូវបានកលមទេ និង្
 ុតរាំផ្លល ញលោល។ លៅកន ុង្ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
រណ្ៈកមាម ធិការសិទធិមនុសសជាតិថ្ងបានរកល ើញពីការទទួលែុសប្តូវររស់ប្កមុហ ុនមីប្តផល 
លោយអាំពាវ វឱ្យប្កមុហ ុន "ខកតប្មូវ និង្លោេះប្សាយផលរ៉ាេះពាល់" 
រ៉ាុខនត ល ើមរណ្ត ឹង្លៅមិនទន់ទទួលបានសាំណ្ង្ពីការែូេខាតររស់ពួកលរលៅល ើយលទ។ 

 
ជាង្មួយទសសវតសរ៍រ ទ រ់ពកីារផ្លល ស់ទីលាំលៅ 
ប្រួសារជាលប្េើនលៅខតជួរការលាំបាកកន ុង្ការសាត រជីវភាពល ើង្វញិ 
លហើយជីវភាពររស់ពួកលរធ្លល ក់ប្កីប្កោ៉ា ង្ខាល ាំង្។ កាលរណ្ត ឹង្លៅឆ្ន ាំ២០១៨ លោក ម៉ា  អ ៊ុក រជឿន សមាជកិ
សហរមន៍រង្លប្គាេះនិោយថា “ោរត់ាាំង្ពី មីប្តផល យក ីររស់ែុ្ាំមក ប្រួសារររស់ែុ្ាំ 
និង្ែុ្ាំបានរង្ទុកខោ៉ា ង្ខាល ាំង្។ ផទេះររស់ែុ្ាំប្តូវបានលរ ុតរាំផ្លល ញ។ ែុ្ាំប្តូវបានលរោរែ់ល នួលោយគាម ន
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លហតុផល ខ ល ាំឲ្យប្រួសារែុ្ាំគាម នអវ ីសប្មារ់ររលិភារ លហើយប្តូវរង្ខ ាំេិតតល ើរលរសីលអតោយល ើមបី
េិញ្ច ឹមជីវតិ។ មក លថ់្ងៃលនេះ ែុ្ាំមិនទន់មាន ី ឬផទេះលៅល ើយលទ» ។ 

 
ល ើមរណ្ត ឹង្កាំពុង្ពាោមរង្ខាំឱ្យប្កមុហ ុនមីប្តផលរិតល ើង្វញិនូវតួ ទីររស់ែល នួលៅកន ុង្ការរំលោភរាំ
ពានខ លពួកគាត់បានទទួលរង្ និង្ប្តូវផតល់ការែូេខាត ល់អនកខ លប្តូវបានផ្លល ស់ទីលាំលៅ។ 
លៅខែកកាោ ឆ្ន ាំ ២០២០ ពួកគាត់បានទទួលជ័យជមនេះ ៏សាំខាន់មួយ 
លៅលពលខ លសាោឧទធរណ្៍ថ្ងសលប្មេថារណ្ត ឹង្ររស់ពួកគាត់ 
ជារណ្ត ឹង្សមូហភាពលោយអនុញ្ហា តឱ្យប្រួសារខ លផ្លល ស់ទីលាំលៅអាេ ាំយកសាំណុ្ាំលរឿង្ជាប្កមុ។ សាំណុ្ាំលរឿង្
លនេះកាំពុង្្នលៅ លក់ារជាំនុាំជប្មេះ។ 
ល ើមរណ្ត ឹង្ប្តូវបានការពារលោយប្កមុលមធ្លវថី្ងមកពមូីលនិធិមជឈមណ្ឌ ល ធនធ្លនសហរមន៍ 
និង្សមារមលមធ្លវកីារពារសិទធិប្សរេារ់  តស ូ មតិ និង្ររសិាថ ន 
លោយមានការគាាំប្ទពអីង្គការសមធម៌កមព ុជា និង្អាយឌីអាយ ។ 

 
ករណ្លីនេះអាេជាឱ្កាសមួយសប្មារ់រណ្នីយយភាពសាជីវកមមលៅអាសុអីាលរនយ។៍ 
ជាករណ្ី ាំរូង្ខ លលធវ ើឱ្យប្កមុហ ុនថ្ងទទួលែុសប្តូវេាំលពាេះការរំលោភសិទធិមនុសសលពលមានប្រតិរតត ិការ
លៅលប្ៅប្រលទស។ 
វាមានសកាត នុពលកន ុង្ការកាំណ្ត់ល ើង្វញិនូវសិទធិទទួលបានយុតត ិធម៌សប្មារ់ជនរង្លប្គាេះពីការរំលោភរាំ
ពានលោយសាជីវកមម និង្ប្កមុហ ុនកូកា-កូឡាមានឱ្កាសរមួេាំ ខណ្ក ល់ភាពលជារជ័យររស់ែល នួ។ 

 
លៅខែវេិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ ប្កមុហ ុនកូកា-កូឡាបានោតប្តោង្ថា ប្កមុហ ុនមីប្តផល 
រឺជាអនកផគត់ផគង់្សា រសលអាយែល នួលាំោរ់ទីរីលលើពិភពលោក។ 
ប្កមុហ ុនបានលរតជាា េិតតលៅនឹង្លគាលនលោបាយ "គាម នការអត់ឱ្ន" 
ប្រឆ្ាំង្នឹង្ការរំលោភយក ីលៅកន ុង្ខែសសង្គវ ក់ផគត់ផគង់្ររស់ែល នួ លហើយបានខណ្ ាំ ខផនការសប្មារ ់
អភិវឌឍរទោឋ ន និង្តប្មូវការឲ្យមានសវនកមមសប្មារ់អនកផគត់ផគង់្ររស់ែល នួ។ ប្កមុហ ុន កូកា-
កូឡាក៏បានោត់វធិ្លនការជាក់ោក់ ល ើមបលីសុើរអលង្ាត 
និង្រញ្ហា ក់ពីការលោទប្រកាន់ប្រឆ្ាំង្នឹង្ប្កមុហ ុនមីប្តផល 
ខ លឥ ូវលនេះរលង្ា ើតជាមូលោឋ នប្រឹេះសប្មារ់រណ្ត ឹង្សមូហភាពលៅកន ុង្ប្រលទសថ្ង 
រ៉ាុខនតការរកល ើញទាំង្ល េះមិនខ លប្តូវបានលេញផាយជាសាធ្លរណ្ៈល េះលទ។ 

 
ថ្ងៃលនេះ អង្គការអាយឌអីាយ បានោក់សាំលណ្ើសុាំឱ្យតុោការលៅ Atlanta រញ្ហា ឱ្យប្កមុហ ុន កូកា-កូឡា 
ផតលភ់សត ុតាង្សប្មារ់លប្រើប្បាស់កន ុង្រណ្ត ឹង្ប្កមុហ ុនថ្ង។ 
សាថ រ័នជាំនួយខផនកេារ់ររលទសររស់សហរ ឋអាលមរកិ (FLA) 
អនុញ្ហា តឱ្យតុោការសហរ ឋអាលមរកិជួយ ល់ភារីររលទសកន ុង្ការទទួលបានភសត ុតាង្ពីប្កមុហ ុនខ ល
មានមូលោឋ នលៅកន ុង្សហរ ឋអាលមរកិ។  

លោកប្ស ី Sor.Rattanamanee Polkla 
អនកសប្មរសប្មួលប្រតិរតត ិថ្នមូលនិធិមជឈមណ្ឌ លធនធ្លនសហរមន៍ 
និង្ជាលមធ្លវថី្ងមាន ក់កន ុង្េាំលណាមលមធ្លវរីរស់ល ើមរណ្ត ឹង្បានមានប្រសាសន៍ថា 
“ប្រជាជនរារ់រយ ក់ខ លជីវភាពររស់ពួកលរប្តូវបានរាំផ្លល ញល ើមបីរលប្មើផលប្រលោជន៍ ល់ប្កមុហ ុនមី
ប្តផលឲ្យទទួលបានប្បាក់េាំលណ្ញ ឥ ូវលនេះប្រជាជនទាំង្ល េះកាំពុង្ខសវង្រកយុតត ិធម៌តាមរយៈតុោការ។ 
ករណ្ីលនេះក៏ជាឱ្កាស ស៏ាំខាន់មួយសប្មារ់រណ្លនយយភាពររស់ប្កមុហ ុនថ្ង 
លប្កាមខផនការសកមមភាពជាតិធុរកិេច និង្សិទធិមនុសសររស់ប្រលទសថ្ង” ។ "ព័ត៌មានខ ល ប្កមុហ ុន កូកា-
កូឡា 
ទទួលបានរឺមានសារៈសាំខាន់ល ើមបីគាាំប្ទ លក់ារទទួលបានយុតត ិធម៌សប្មារ់សហរមន៍ខ លរង្ផលរ៉ាេះពា
ល់។" 

 
ព័ត៌មនលម្អ ិតវូម្ច៊ុចរលើតំណរភ្ជា រ់រនេះ៖ 

https://www.inclusivedevelopment.net/cases/cambodia-mitr-phol-sugarcane-land-grab/ 
 
អំពីអងគការអាយឌីអាយ 

https://www.washingtonpost.com/business/thai-court-allows-cambodian-class-action-against-thai-firm/2020/07/31/93693ff2-d32f-11ea-826b-cc394d824e35_story.html
https://web.archive.org/web/20131108202354/http:/assets.coca-colacompany.com/6b/65/7f0d386040fcb4872fa136f05c5c/proposal-to-oxfam-on-land-tenure-and-sugar.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2013/nov/08/coca-cola-suppliers-land-grabs
https://english.cambodiadaily.com/news/coca-cola-company-confirms-audit-of-cambodian-suppliers-53328/
https://www.inclusivedevelopment.net/cases/cambodia-mitr-phol-sugarcane-land-grab/


អង្គការអាយឌអីាយលធវ ើការល ើមបជីាំរុញយុតត ិធម៌សង្គម លស ឋកិេច និង្ររសិាថ ន 
លោយគាាំប្ទសហរមន៍ជុាំវញិពិភពលោក ល ើមបកីារពារសិទធិមនុសស និង្ររសិាថ នររស់ពួកលរ 
លៅលពលប្រឈមមុែនឹង្សកមមភាពសាជីវកមមខ លរង្ាលប្គាេះថាន ក់។ តាមរយៈការប្សាវប្ជាវ 
ការង្គរលលើករណ្ ីវវិាទ និង្ការតស ូ មតិលគាលនលោបាយ លយើង្លធវ ើឲ្យសាជីវកមម ប្រឹេះសាថ នហិរញ្ា វតថ ុ 
និង្ភាន ក់ង្គរអភិវឌឍន៍   ទទួលែុសប្តូវេាំលពាេះសិទធិមនុសស និង្ររសិាថ នររស់ពួកលរ 

ទាំនួលែុសប្តូវ និង្លលើកកមពស់ប្រព័នធ លស ឋកិេចអនត រជាតិ ៏ប្តឹមប្តូវ និង្សមធម៌។  

សប្មារ់ព័ត៌មានរខនថម សូមេូលលៅកាន់លរហទាំព័រររស់លយើង្៖ 
https://www.inclusivedevelopment.net 

 
អំពីអងគការវម្ធម្៌កម្ព ុជា 

អង្គការសមធម៌កមព ុជារឺជាសាថ រ័នតស ូ មតិ្នមុែលរលលើសិទធិលាំលៅឋាន  ីធល ី
និង្សិទធិធនធ្លនធមមជាតិកន ុង្ប្រលទសកមព ុជា។ តាមរយៈការប្សាវប្ជាវលគាលនលោបាយ 
ការតស ូ មតិលៅថាន ក់ជាតិ និង្អនតរជាតិ ការកសាង្សមព័នធភាព 
និង្កិេចែិតែាំប្រឹង្ខប្រង្កន ុង្ការលរៀរេាំសហរមន៍ និង្ការរលង្ា ើតរណាត ញ។ 
អង្គការសមធម៌កមព ុជាកាំពុង្ខប្រកាល យរាំរថូ្នការអភិវឌឍជាតិ ឲ្យកាល យលៅការលគារព ការពារ 
និង្រាំលពញនូវសិទធិមនុសស និង្ជីវភាពលស ឋកិេចររស់ប្រជាជនកមព ុជា 
និង្ការប្ររ់ប្រង្ធនធ្លនធមមជាតិប្រករលោយនិរនត រភាព ។  

សប្មារ់ព័ត៌មានរខនថម សូមេូលលៅកាន់លរហទាំព័រររស់លយើង្៖ https://www.equitablecambodia.org 

 
អំពីមូ្លនធិិម្ជឈម្ណឌ លធនធានវហេម្ន ៍

មូលនិធិមជឈមណ្ឌ លធនធ្លនសហរមន៍ រឺជាអង្គការររស់ប្រលទសថ្ង ខ លលរតជាា ការពារ 
និង្លលើកកមពស់សិទធិមនុសស សិទធិសហរមន៍ និង្ររសិាថ ន។ 
មូលនិធិលនេះលធវ ើការល ើមបធី្ល លទធភាពទទួលបានយុតតធិម៌ 
និង្ផតល់ជាំនួយខផនកេារ់ ល់សហរមន៍កន ុង្ប្រលទសថ្ង និង្តាំរន់អាសា ន 
លហើយជាអង្គការឃ្ល ាំលមើលការអនុវតតកាតពវកិេចសិទធិមនុសសលប្កាមកតិកាសញ្ហា អនត រជាតិសត ីពីសិទធិពលរ ឋ 
និង្សិទធិនលោបាយ និង្កតិកាសញ្ហា អនត រជាតិសត ីពីលស ឋកិេច សិទធិសង្គម និង្វរបធម៌។ 


