ជនបន្តល្មើសដដែលៗ

ការរកស៊ីឈើខុសច្បាប់រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុង
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
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ា ្ថ
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សារនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយមានជំនួយ

ហិរញ្ញវត្ថុពីUKaidនិងភ្នាក់ងារប្រទេសន័រវេសម្រា

ប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវ ឌ្ឍន៍ (NORAD)។ ខ្លឹ
មសារនៃការចេញផ្សាយនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវ

មាតិកា
2.
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3.
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ប្រទេសវៀតណាម

ទាំងស្រុងរបស់ EIA។
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ុ ល
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នេះនិងបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវតែ ស្ថិតនៅក្នុ

16. ការធ្វើនិយ័តកម្មបទល្មើសព្រៃឈើ

លរួម វិភាគទានក្នុងការផលិតនៃរបាយការណ៍
ងអនាមិកភាពដើម្បីហេតុផលសុវត្ថិភាព។
ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

18. សេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងអនុសាសន៍ណែនាំ

© រក្សាសិទ្ធិដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថា
នឆ្នាំ 2017

គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ
EIA លុះត្រាតែត្រូវបានថ្លែងផ្ទុយពីនេះ

ឡាវ

ថៃ

ឡាឡី

ដុងហា

ក្រុងអាតាពើ

រចនា៖www.designsolutions.me.uk

កម្ពុជា
ភ្នំពេញ

បូអ៊ី
អូរតាបក់
ភ្លៃគូ
អូរតាង
ឡេថាញ់

វៀតណាម
ទីក្រុងហូជីមិញ

ទីភ្នាក់ងារ

ស៊ើបអង្កេត
បរិស្ថាន

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន (EIA)

62/63 ផ្លូវ Upper Street, ទីក្រុងឡុងដ៍ N1 ONY,
ចក្រភពអង់គ្លេស
លេខទូរស័ព្ទ៖ +44 (0) 20 7354 7960
អ៊ីមែល៖ ukinfo@eia-international.org
www.eia-international.org
EIA ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រអប់សំបុត្រលេខ 53343
Washington DC 20009 សហរដ្ឋអាមេរិក
លេខទូរស័ព្ទ៖ +1 202 483 6621
អ៊ីមែល៖ usinfo@eia-international.org

គម្របមុខៈ

ឈើដែលត្រូវបានកាប់ដោយខុសច្បាប់នៅតំបន់ការពា

រសហគមន៍អូតាបក់ នៅក្នុងឧទ្យានជាតិវីរជ័យនៅខេត្ត
រតនគីរីប្រទេសកម្ពុជា រង់ចាំការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រ
ទេសវៀតណាម ខែកក្កដា 2017។

គីញ៉ុន

សេចក្តីផ្តើម

ខែនះេ បទ
្រ ស
េ វៀតណាមនិងសហភាពអឺរប
ុ ៉ (EU) នឹងផ្តច
ួ ផ្តម
ើ កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងដើមប្ ធា
ី នា.
ថាមានតែឈដ
ើ ល
ែ បម
្រ ល
ូ ផលនិងជួញដូរដោយសប
្រ ចបា
្ ប់តប
ែ ណ
ុ៉
ះោ្ណ ទើបអាចហូរកា
ត់តាមប្រទស
េ វៀតណាមទៅកាន់ EU និងកន្លង
ែ ផស្ ង
េ លើសពីនះេ ។

ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលភាគីទាំងសងខាងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បី

ជនជាតិកំណើតដើមភាគតិចឡើយនៅក្នុងករណីជា

ប្រាក់សគុណទឹកតែបែបនេះគឺទំនងនឹងមានចំនួនលើ

ម្លាំងសន្តិសុខនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តប្រមូលប្រា

ពុករលួយកម្ពុជានិងមន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រោមការ

2016។ មិនត្រឹមតែមន្ត្រីវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេដែលកំពុ

ទាត់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធសាធពីអ្នករត់ពន្ធឈើធំៗជាថ្នូរ

ជាជាងបដិសេធច្រានចោលនូវព្រៃឈើខុសច្បាប់នេះ

សវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរ ដោយបានហូតពន្ធជាផ្លូវការ

ងផ្តល់ជូននូវកូតាផ្លូវការដើម្បីផ្តល់ដល់វានូវសភាពស្រប

នេះបានយកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពនូវភាគចំណែកនៃពា

យជម្រុញលើកទឹកចិត្តនិងសម្រួលដល់ការកាប់ឈើខុ

ការលួចយកចេញព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាដំ

ពង្រឹងការតាំងចិត្តប្តេជ្ញា មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកងក

ច្រើន - ប៉ុន្តែត្រូវបានជួយឲ្យសម្រេចទៅបានដោយមន្ត្រី

ក់ដាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនឯងរាប់លានដុល ្លារជាការបង់ទូ

បង់ថ្លៃឲ្យដោយឈ្មួញឈើវៀតណាម។

ទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យឈើរាប់សែនម៉ែត្រគូបដែលត្រូវ

បានលួចយកចេញពីឧទ្យានជាតិប្រទេសកម្ពុជាទៅលា
ងជម្រះឲ្យស្របច្បាប់ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឈើរបស់ប្រទេ
សវៀតណាម។

ចន្លោះរវាងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 និងខែមិនា ឆ្នាំ 2017
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ EIA បានវែកមុខការកាប់ឈើ
ខុសច្បាប់នៅក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លា
ប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់សហគម

សពី 13 លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ
ងតែបានផលចំណេញយ៉ាងពុករលួយ ប៉ុន្តែរដ្ឋនៃប្រទេ

រដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមនិងមន្ត្រីសន្តិសុខបានចេញនិ

ទៅលើចរាចរណ៍ខុសច្បាប់នៃកំណាត់ឈើហើយហេតុ

ច្បាប់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម។ កូតាទាំងនេះបានជួ

ណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដែលខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។

សច្បាប់ដ៏សម្បើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅជិតខា
ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនោះនៅពេលដែលប្រទេសនោះ

កំពុងតែស្វះស្វែងជាសាធារណៈបញ្ឈប់រាល់គ្រប់ជំនួញ
ឈើទាំងអស់ជាមួយប្រទេសវៀតណាម។

ណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិដ៏វែងឆ្ងាយនិ
ងបន្តជាប់នៃចោរកម្មឈើដោយមានបំណងចេតនារប
ស់ប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ

2015 ប្រទេសឡាវគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈើធំបំផុតរបស់ប្រ

ន៍ (CPAs) នៅឧទ្យានជាតិវីរជ័យនិងអូរយ៉ាដាវក្នុង

ក្នុងអំឡុងការជួបប្រជុំបង្កប់នៅវៀតណាមក្នុងខែកុម្ភៈ

ទេសវៀតណាមហើយកំណាត់ឈើរាប់សែនម៉ែត្រគូប

កម្ពុជា។

កូតាទាំងនេះ អ្នកស៊ើបអង្កេត EIA បានដឹងពីរបៀបដែ

បម្រាមនាំចេញកំណាត់ឈើរបស់ប្រទេសឡាវ។ ចរាចរ

ទៅឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីបើកតំបន់កាប់ឈើនិងផ្លូវរត់ពន្ធ

ដោយសារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវថ្មីបានហាមឃាត់រាល់

ដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ ក្នុងខេត្តរតនគីរីនៃប្រទេស
ព្រៃឈើទាំងអស់កំពុងត្រូវបានរត់ពន្ធដោយគ្មានទោស

ពៃរ៍ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងលក្ខណៈជាកំណាត់
ឈើ - ដែលជាការបំពានទៅដល់ការហាមឃាត់ការនាំ

ឆ្នាំ 2017 ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលផលចំណេញពី

ហូរចូលប្រទេសវៀតណាមរាល់ឆ្នាំដោយបំពានទៅនឹង

លឈ្មួញវៀតណាមបង់លុយរាប់លានដុល្លារជាសំណូក

ណ៍នោះទើបតែបានឈប់នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2016 ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ពះ្រោ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការនាំចេញឈើឆៅទាំងអស់ មិនមែនដោយសារតែការ

គោរពរបស់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះច្បាប់ឬអធិបតេយ្យ

កំណាត់ឈើចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការបិទទាំង

ឈ្មញ
ួ ក៏បក
ើ ទម្លាយផងដែរនូវភាពចាំបាច់តវ្រូ បង់សណ
ំ ូ

ដែលត្រូវបានផ្តើមបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ 2016 ដោយ

ទៅឲ្យមន្ត្រីវៀតណាម រួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការ

ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋនៅក្នុងបទល្មើសឈើ

នជាថ្នូរត្រលប់វិញនៃការផ្តល់ជូននិងការឲ្យកូតាដែលអ

ច្រើនលានដុល្លារអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបា

ស្រុងនូវព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមចំពោះឈើ

គណកម្មាធិការចម្រុះសម្រាប់បង្ការបទល្មើសព្រៃឈើ។
ភាគច្រើននៃព្រៃឈើដែលត្រូវបានរត់ពន្ធគឺត្រូវបានកា

ប់ដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារដែលត្រូវបានផ្ត
ល់ជំនួយមូលនិធិដោយ EU។

ភាពហិនហោចនៃតំបន់ការពារនៃខេត្តរតនគីរីមិនត្រូ

វបានអនុញ្ញាតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា - ឬដោយ

កក្នុងចំនួនច្រើនស្មើនឹង 45 ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រគូប

ភាពប្រទេសឡាវនោះឡើយ។

ប្រជាជនខេត្ត Gia Lai មន្ត្រីគយនិងកងទ័ពប្រចាំព្រំដែ

ឆ្លងប្រទេសដែលមានការរៀបចំទុកដែលមានតម្លៃ

នុញ្ញាតពួកគេឲ្យនាំចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

នដោយសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយហើយមិនត្រូ

ជាមួយនឹងកំណាត់ឈើប្រហែល 300 000 ម3 ដែល

វបានទុកចោលមិនអើពើដោយ EU បានឡើយ។

ត្រូវបានរត់ពន្ធចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យស្រ
បច្បាប់នៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្រោមកូតាទាំងនេះ

កំណាត់ឈើកម្ពុជានៅទីធ្លានៃក្រុមហ៊ុន Son

Dong Companyនៅស្រុក Chuprong ខេត្ត Gia Lai
ប្រទេសវៀតណាម ថ្ងៃទី 1 មិនា ឆ្នាំ 2017។

2

ការរកស៊ីឈើដែលលួចកាប់របស់ប្រទេសវៀតណាម
ខាងលើ៖

ក្បួននៃឡានទ្រុងដឹកកំណាត់ឈើ
លើសពី 60 គ្រឿងបើកបន្តជាជួរ

នៅព្រំដែនឡាវជាមួយប្រទេសវៀ
តណាមនៅឡាឡី ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់

ប្រទេសឡាវ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2015។

ថ្វីបើមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្តោតជាសាកលដែលចេះតែ

ខណៈដែលការនាំចល
ូ ឈើពជា
ី ង 100 ប្រទស
េ

កាល 15 ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្តី ក៏ប្រទេសវៀតណាមបន្តពឹង

ជារួម ប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើការនាំចូលក្នុងចំនួនយ៉ាង

កើនឡើងចំពោះបញ្ហានៃការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងរយៈ

ផ្អែកលើការនាំចូលនៃឈើខុសច្បាប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់វិស័យកែច្ឆៃ ហោចណាស់ 80 ភាគរយនៃវត្ថុធាតុដើមប្រើប្រាស់ដោយរោង
ព្រៃឈើដែលកំពុងតែចម្រើនដុះដាលរបស់ខ្លួនដដែល ជាពិ ចក្ររបស់ខ្លួន។ ការវិភាគនៃការនាំចូលរបស់វៀតណាមតាមប្រ
សេសនាំចូលមកពីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រ ទេសប្រភពបានចង្អុលបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ 2013 18 ភាគរយត្រូវ
ទេសជិតខាង។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007 មក EIA បានចុះកំណ បានគេវិនិច្ឆ័យថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃភាពខុសច្បាប់។6

ត់ឯកសារម្តងហើយម្តងទៀតនូវលំហូរកំណាត់ឈើខុសច្បាប់
កាត់តាមព្រំដែនគោករវាងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមហើយ
កាន់តែថ្មីៗនេះ ពីប្រទេសកម្ពុជា។ 1

ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើ
ម្បីបង្កើនគម្របព្រៃឈើរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ រួមមានការគ្រប់គ្រ

ងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើការកាប់ព្រៃឈើធម្មជាតិ។
ក្នុងឆ្នាំ 2016 បម្រាមទាំងស្រុងទៅលើការកាប់ព្រៃឈើធម្ម
ជាតិត្រូវបានប្រកាស។ 2 នៅត្រឹមឆ្នាំ 2015 គម្របព្រៃឈើ

នៃប្រទេសនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ 14.7 ហិចតា (44.6
ភាគរយនៃផ្ទៃដីសរុប) ធៀបជាមួយនឹងប្រាំបួនលានហិចតា
នៅក្នុងឆ្នាំ 1990។3

នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានលើ

កស្ទួយការពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិស័យកែច្ឆៃព្រៃឈើដែ

“ប្រទេសវៀតណាមប

លផ្តោតលើការនាំចូល ដែលបានប្រែក្លាយជាវិស័យធំបំផុត
ទីប្រាំមួយក្នុងលោក។ ក្នុងឆ្នាំ 2017 ការនាំចេញផលិតផល

ន្តពឹងផ្អែកលើការនាំចូ

ព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថាមានតម្

ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់វិស័យកែ

ឧស្សាហកម្មកែច្ឆៃព្រៃឈើរបស់វៀតណាមពឹងផ្អែកយ៉ាងធ្ងន់

លឈើមិនស្របច្បាប់

ឆ្នៃព្រៃឈើដែលកំពុង

ចម្រើនដុះលូតលាស់រ
បស់ខ្លួន”
3

តំបន់បភ
្រ ពដ៏ធប
ំ ផ
ំ ត
ុ គឺទប
ី ្វ អាស៊ី ជាពិសស
េ បទ
្រ ស
េ ឡាវនិងកម្ពុជា។5

គឺប្រទេសជិតខាងដែលទទួលរងនូវបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នៃជំនួញខុ

សច្បាប់នេះ។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ 2015 ប្រទេសឡាវ - ដែល

មានបម្រាមហាមឃាត់ការនាំចេញកំណាត់ឈើ - គឺជាអ្នកផ្គ
ត់ផ្គង់ធំបំផុតតែឯងនៃឈើទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបើគិ
តតាមតម្លៃ។ ដោយសារតែឆន្ទៈនយោបាយកាន់តែខ្លាំងក្លា

ឡើងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្ក្រាបការកាប់ឈើខុសច្បាប់ ពេ

លនេះវាត្រូវបានដាក់ជំនួសដោយប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាប្រ

ទេសជិតខាងមួយផ្សេងទៀតដែលហាមឃាត់ការនាំចេញនៃ
ឈើឆៅ។ ក្នុងឆ្នាំ 2015 ប្រទេសវៀតណាមបាននាំចូលឈើ
ដែលមានតម្លៃ 386 លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសកម្ពុជា

ដែលជាកំនើនចំនួន 52 ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន និង 360

លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសឡាវ។7. រួមផ្សំបញ្ចូលគ្នា ប្រទេស
ទាំងពីរនេះបានផ្តល់ដល់ប្រទេសវៀតណាមនូវឈើខុសច្បាប់

ដែលមានតម្លៃស្ទើរតែស្មើនឹងបីភាគបួននៃប៊ីលានដុល្លារនៅក្នុង
រយៈពេលតែមួយឆ្នាំ។

ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការស្វែងរកពីប្រភពផ្សេងនេះត្រូវរុញច្រាន

លៃ 8 ប៊ីលានដុល្លារធៀបទៅនឹង 7.3 ប៊ីលានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ ទាំងស្រុងដោយវិធានការខាងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់។ជាជាងកែលម្អកា
រគ្រប់គ្រងនិយ័តកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅលើកា
2016។ 4
ធ្ងរទៅលើការនាំចូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម ជាចម្បង

នោះគឺកំណាត់ឈើមូលនិងឈើអាររួច។ ការនាំចូលបានកំ

ពុងរីកលូតលាស់នៅក្នុងកម្រិតប្រមាណ10 ភាគក្នុងមួយឆ្នាំ
ដែលឈានដល់ 4.79 លានម3 ក្នុងឆ្នាំ 2015។

រនាំចូលនៃឈើខុសច្បាប់ វៀតណាមពិតជាបានណែនាំដាក់ប

ញ្ចូលនូវវិធានការដើម្បីសម្រួលដល់លំហូរនៃឈើពីប្រទេសកម្ពុ

ជាដោយបង្ហាញជាថ្មីម្តងទៀតនូវការមិនគោរពយ៉ាងច្បាស់ជាក់
ស្តែងចំពោះច្បាប់ព្រៃឈើនៃប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន។

ការបែកធ្លាយពីប្រទេសឡាវ
ថ្វីបើមានការដាក់បម្រាមហាមលើការនាំចេញកំណាត់ឈើ
របស់ប្រទេសឡាវតាំងពីយូរយាកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ 1999
និងជំនន់ជន់ជោរនៃនិយ័តកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ 2002 2004

2008 និង 2015 ក្តី - ការនាំចេញកំណាត់ឈើដែលត្រូវបា
នដាក់កំហិតទាំងអស់លើកលែងតែ “ករណីពិសេស” ឬ

“ករណីជាក់លាក់” - ក្នុងទសវត្សរ៍កន្លងមក កំណាត់ឈើមូ

លគឺជាផលិតផលព្រៃឈើចម្បងដែលត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុ
ងប្រទេសវៀតណាមពីប្រទេសឡាវ។

នៅត្រម
ឹ ឆ្នំា 2012 “ករណីពស
ិ ស
េ ” ដែលគេសន
ា្ម យកដូចះេ្ន ទាំង
នេះនៃការនាំចញ
េ កំណាត់ឈបា
ើ នក្លាយជារឿងធម្មតាហើយឧ
ស្សាហកម្មផលិតផលពឈ
្រៃ រើ បស់បទ
្រ ស
េ ឡាវត្រវូ បានធ្វឲ
ើ យ្ អ

ស់វត្ថធា
ុ តុដម
ើ ។សឹងតែគប
្រ ឈ
់ ទា
ើ ង
ំ អស់ដល
ែ ត្រវូ បានប្រមល
ូ ផ

លនៅប្រទស
េ ឡាវត្រវូ បាននាំចញ
េ ជាកំណាត់ឈឆៅ
ើ ទៅកាន់ប្រ
ទេសវៀតណាមដែលនៅក្បរែ ខាងនិងកាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើងៗទៅកា
ន់បទ
្រ ស
េ ចិន។

ទំហំទ្រង់ទ្រាយខូចខាតនៃភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងវិស័យព្រៃ

ឈើរបស់ប្រទេសឡាវត្រូវបានទម្លាយនៅក្នុងរបាយការណ៍

និងកសាងថ្នលដ
់ ល
ែ កំពង
ុ តវូ្រ បានអនវុ ត្តន៍ដោយកម
្រុ ហ៊ន
ុ ឡាវ

Phonesack Group ដែលជាកម
្រុ ហ៊ន
ុ មួយក្នង
ុ ចំណោមកម
្រុ ហ៊ន
ុ

ដ៏ធប
ំ ផ
ំ ត
ុ ដទទ
ៃ ៀតនៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ នះេ ។ អស់រយៈពល
េ រាប់សប
ិ ឆ្នំា
វាបានបប
ើ្រ ស
្រា ខ
់ ស្ រែ យៈបក
្រ បដោយអភ័យឯកសិទៅ
ិទ្ធ នឹងវរជ

នកាន់អណា
ំ
ចនប
ៃ ទ
្រ ស
េ ឡាវដើមប្ ធា
ី នាឲយ្ បាននូវគម្រោងសា

ងសង់ដល
ែ ផ្តលប
់ ក
្រា ច
់ ណ
ំ ញ
េ យ៉ង
ា ចន
ើ្រ និងកូតាកាប់ឈ។
ើ ក្រុ
មហ៊ន
ុ នះេ ថែមទាំងតវូ្រ បានគេរាយការណ៍ថាបានសាងសង់នវ
ិ េ

សនដ្ឋន
ា ដ៏បណ
្រ ត
ិ សមប
្រា ប
់ ធា
្រ នាធិបតីនាពល
េ នោះគឺឯកឧត្

ខាងលើៈ
កំណាត់ឈើដែលកាប់ដោយក្រុមហ៊ុន
យោធាវៀតណាម COECCO ដោយផ្

សារភ្ជប
ា ពា
់ ក់ពន
័ ្ធជាមួយនឹងគម្រោងថា

តម ChoummalySayasone ថែមទៀតផង។ 10

មពលវារីអគ្គីសនី Xekaman I នៅប្រ

ក្នង
ុ ឆ្នំា 2011 បុគល
្គ ក
ិ Phonesack Group

នៅផែឈុយញ៉ុងប្រទេសវៀតណាម

បានសារភាពចំពោះអ្នកស៊ប
ើ អង្កត
េ EIA ថារោងចក្រផលិ

តគ្រឿងសង្ហរា រឹមនិងផ្ទក
ៃ មល
្រា ដ៏ធម
ំ យ
ួ ដែលកម
្រុ ហ៊ន
ុ បាន

សាងសង់នៅប្រទស
េ ឡាវភាគកណ្តល
ា គឺគន
្រា ត
់ ជា
ែ ខ្សក
ែ ្រវ៉ា
ត់ខ ាងមុខដើមប្ ព
ី ង្រង
ឹ កូតាការកាប់ឈដ
ើ មា
៏ នតម្លៃជាមួយនឹ
ងឈើសង
ឹ ទាំងអស់ដល
ែ ត្រវូ បានរត់ពន្ធកាត់ពដ
ំ្រ ន
ែ ទៅកាន់
បទ
្រ ស
េ វៀតណាមដើមប្ បា
ី នការទូទាត់ជាសាច់បក
្រា  ដោ
់
យ
បនស្ ល់ទក
ុ ឲ្យរោងអារឈើរបស់ខន
ួ្ល វាខ្វះខាតវត្ថុធាតុដម
ើ ថែ
មទៀតផង។

ទេសឡាវដែលត្រូវបានតម្កល់រក្សាទុក
ឆ្នាំ 2012

ខាងក្រោមៈ
ឡានទ្រុងដឹកកំណាត់ឈើធ្វើដំ

ណើរបត់បែនដូចពស់ជុំវិញផ្លូវភ្នំដែ
លនាំទៅដល់ច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែន
ឡាឡីចូលទៅប្រទេសវៀតណាម

ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់ ប្រទេសឡាវ ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ 2015

មិនបានចេញផ្សាយមួយដែលបានបែកធ្លាយចេញនៅក្នុងឆ្

នាំ2015។8 របាយការណ៍នោះគឺជាលទ្ធផលនៃគម្រោងឆ្លងដែ

នដែលផ្តត
ោ ទៅលើអាងស្តក
ុ កាបូននិងជីវៈចម្រុះនៅបទ
្រ ស
េ

ឡាវភាគខាងត្បូងនិងវៀតណាមភាគកណ្តាលហើយបាន
ជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់ឡាវ។
គេបានរកឃើញថាប្រទេសឡាវបាននាំចេញឈើចំ
នួន 1.4 លានម3 ទៅកាន់វៀតណាមនិងចិនក្នុងឆ្នាំ

2013 ដែលលើសពី 10 ដងនៃការប្រមូលផលផ្លូវការ

នៃប្រទេសនេះ។ ការនាំចេញច្រើនរហូតដល់ 98 ភាគ

រយនៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងឆ្នាំ 2014

មានដូចជាកំណាត់ឈើនិងឈើអាររួច - ដែលជាផលិតផល

តាមធម្មតាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចេញ។ នៅតំបន់ខ្លះ
អត្រានៃការកាប់ឈើខុសច្បាប់បានឈានដល់កម្រិត 100
ភាគរយដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុត។

ការនាំចញ
េ ឈើខស
ុ ចបា
្ ប់ពប
ី ទ
្រ ស
េ ឡាវទៅកាន់វៀតណាម
ឡើងដល់កព
ំ ល
ូ ក្នង
ុ ឆ្នំា 2015 នៅពេលដែលវៀតណាមនាំ

ចូលកំណាត់ឈក
ើ ង
ុ្ន កមត
ិ្រ ឃ្លង
ី ឃ្លង
ោ ចំនន
ួ 320 000 ម3

និងតម
ឹ្រ តែកម
្រោ 400 000 ម3នៃឈអា
ើ ររួចពីបទ
្រ ស
េ ជិត
ខាងរបស់ខន
ួ្ល តែបណ
ុ៉
ះោ្ណ ។9

ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ EIA បានធ្វើការ

ចុះកំណត់ឯកសារនូវភាពច្រំដែលនៃភាពខុសច្បាប់ព្រៃឈើ
ក្នុងអំឡុងការធ្វើដំណើរចុះមូលដ្ឋានទៅកាន់ប្រទេសឡាវ

ភាគខាងត្បូង។ មានម្តងនោះ ក្បួននៃឡានទ្រុងច្រើនជាង
60 គ្រឿងដែលផ្ទុកលើសចំណុះនូវកំណាត់ឈើត្រូវបា

នគេសង្កេតឃើញនៅតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីចូលទៅប្រទេស

វៀតណាមនៅច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែន ឡាឡី ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់

ប្រទេសឡាវ។ ឡានក្រុងដឹកកំណាត់ឈើថែមទៀតត្រូវបា
នសង្កេតឃើញនៅប៉ុស្តិព្រំដែន បូ អ៊ី នៅក្នុងខេត្តអាតាប៉ឺ

ដែលឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ នៅក្នុងរយៈពេល
ត្រឹមបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ EIA បានអង្កេតឃើញថាយ៉ាងហោចណា
ស់កំណាត់ឈើខុសច្បាប់ចំនួន 3 200 ម3 ត្រូវបានដឹកជញ្ជូ

នឆ្លងកាត់ព្រំដែន។ EIA ក៏បានចុះកំណត់ឯកសារផងដែរ

នូវប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររុករករ៉ដោ
ែ យខុសច្បាប់ដល
ែ ត្រវូ បានគ្របគ
់ ង
្រ

ដោយយោធានៅខាងក្នុងតំបន់ការពារជាតិឌុងអាំផាន។

ការសវ្រា ជវ្រា បានបង្ហាញថាចំនន
ួ ដុលយ៉ង
ា ច្រន
ើ នៃកណា
ំ
ត់ឈើ

ដែលត្រវូ បានឃើញនៅច្រកឆ្លងដែនឡាឡី មកពីគមង
្រោ រុករករ៉ែ

4

ខាងលើៈ
កំណាត់ឈើនៅរោងចក្រគ្រឿងស

ង្ហាររឹមរបស់ក្រុមហ៊ុន Phonesack
Group ក្នុងប្រទេសឡាវខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ 2012

ខាងក្រោមៈ
ប្រជាជនភាគតិចកំណើតដើមឡាវ
គឺគ្រាន់តែជាអ្នកឈរមើលតែប៉ុណ្

ណោះនៅពេលដែលធនធានប្រទស
េ រ

បស់គេត្រូវបាននាំចេញលក់ដុំដោ

យខស
ុ ចបា
្ ប់ទៅកាន់បទ
្រ ស
េ វៀតណា

មនៅច្រកឡាឡី ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់

ប្រទេសឡាវ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2015។

ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក៏បានចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរនៅ

វិសាលភាពពេញលេញនៃភាពជាប់បទល្មើសរបស់

គ្រាសដែលកាន់កាប់ដោយយោធាដែលមានឈ្មោះថា

នៅពេលដែលការវិភាគរូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថា 71

ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2011 អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ EIA

CO ជាការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនប់ចន្លោះរវាងឆ្នាំ 2007-14 តា

បស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងវិញ ប្រទេសវៀតណាម។ វា

ពីតំបន់ទឹកជំនន់ទៅទៀត។11

ក្នុងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅប្រទេសឡាវ រួមមានសហ

COECCO នៅប្រទេសឡាវត្រូវបានបើកបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ 2015

ក្រុមហ៊ុនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច(្ច COECCO)។

ភាគរយនៃការកាប់ឈើដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយCOEC

ជួបជាមួយបុគ្គលិក COECCO នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរ

មពិតទៅបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ការពារដែលហួសផុត

ត្រូវបានគេអះអាងថាជាប្រតិបត្តិការកាប់ឈើធំបំផុតក្នុ

ក្នុងឆ្នាំ 2015 អ្នកស៊ើបអង្កេត EIA បានផ្សារភ្ជាប់កំណាត់

ងប្រទេសឡាវ ដោយមានកូតាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 100 000
ម3 នៃព្រៃឈើដែលបានកាប់នៅក្នុងតំបន់ជោរជន់ដែល

បានគ្រោងទុកមុននៅជុំវិញទំនប់ថាមពលវារីអគ្គីសនី

Xe Kaman 1 នៅអាតាប៉ឺ។ បន្ទាប់មកទៀត EIA បានតា
មដានកំណាត់ឈើដែលត្រូវបានកាប់ដោយ COECCO

ទៅកាន់ផែQuyNhonនិង Danangប្រទេសវៀតណាម។

ឈើមកពីប្រតិបត្តិការគម្រោងខុសច្បាប់ Xe Kaman 1

របស់ COECCO ទៅនឹងផលិតផលព្រៃឈើដែលនាំចូល

ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីចំនួនពីរ គឺក្រុមហ៊ុន

Andrea Olivieroនិង MagazziniCosmadi Cosa Olivie
roបានទិញគ្រឿងសង្ហាររឹមសម្រាប់ដាក់ក្រៅផ្ទះធ្វើពីឈើផ្ចឹក
ពីក្រុមហ៊ុនផលិតវៀតណាមឈ្មោះ Thanh Thuy Co Ltd

ដោយកំណាត់ឈើមានប្រភពមកពីប្រតិបត្តិការកាប់ឈើរប
ស់ COECCO នៅក្នុងតំបន់ Xe Kaman 1។

ដោយប្រឈមមុខនឹងការហិនហោចអស់ពឈ
្រៃ ន
ើ ង
ិ កង្វល់
ជាសាធារណៈនៅលើភាពពុករលួយដែលទ្រទង
្រ ់គាំទ្រការ

កាប់ឈន
ើ ង
ិ ការរត់ពន្ធឈខ
ើ ស
ុ ច្បាប់ នៅក្នង
ុ ខែឧ សភា ឆ្នំា

2016 នាយករដ្ឋមន្តឡា
ី្រ វថ្មគ
ី ឯ
ឺ កឧត្តម ThonglounSisoulith
បានចេញបទបញ្ជល
ា ខ
េ 15 ស្តអ
ី ព
ំ កា
ី រពង្រង
ឹ ភាពម៉ង
ឺ ម៉ត
ា ់
នៅលើការគ្របគ
់ ង
្រ និងការធ្វអ
ើ ធិការកិចត្រ
្ច ត
ួ ពិនត
ិ យ្ ការធ្

វើទាញធ្វអា
ើ ជីវកម្មយកផលឈើ ចលនាចរាចរណ៍របស់ឈើ

និងជំនញ
ួ ឈើ។ បទបញ្ជបា
ា នដាក់ឲយ្ មានការឈប់ទាង
ំ សង
្រុ

ទៅលើការនាំចញ
េ ទាំងអស់នព
ៃ ឈ
្រៃ ដ
ើ ល
ែ មិនទាន់បានក ែច្ឆៃ

ក្នង
ុ ចំណោមកំណទ
ែ ម្រងដ
់ ទៃទៀត ហើយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋម

ន្តបា
ី្រ នធ្វើការតាមដានបន្តវាជាមួយនឹងការចុះធ្វទ
ើ ស្សនកិចផ
្ច ូវកា
្ល រ
ទៅកាន់ខត
េ ដ
្ត ល
ែ ផលិតឈើចម្បងៗ។

ខុសពីការប្រកាសស្រដៀងគ្នានេះកាលពីអតីតកាល វិធានកា
រដ៏តឹងរ៉ឹដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេ
លបច្ចុប្បន្នមានផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ទិន្នន័យរប

5

ស់គយបានបង្ហញ
ា ថាក្នង
ុ ឆ្នំា 2016 កំណាត់ឈត
ើ ម
ឹ្រ តែ

36 000 ម3 តែបណ
ុ៉
ះោ្ណ បានចូលប្រទស
េ វៀតណាមពីបទ
្រ ស
េ

ឡាវ - ដែលសឹងតែទាង
ំ អស់គនៅ
ឺ មុនបទបញ្ជកា
ា លពីខឧ
ែ សភា

- ធៀបទៅនឹង 321 718 ម3 នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2015។ ជំនញ
ួ ផ្នក
ែ ឈើ
អារក៏ធក
ា្ល ច
់ ះុ ផងដែរពោលគឺពី 383 149 ម3 នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2015
ទៅតម
ឹ្រ តែ 95 572 ម3 នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2016។ 12

ក្នង
ុ ខែមនា
ិ ឆ្នំា 2017 ការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ តាមដាននៅតាមមូលដ្ឋា
នផ្ទល
ា រ់ បស់ EIA នៅប្រទស
េ ឡាវនិងបទ
្រ ស
េ វៀតណាមភា

គខាងត្បង
ូ បានបញ្ជក
ា យ
់ កជាការបានថាឱនភាពគួរជាទីកត់

សម្គល
ា នៅ
់ លើជន
ំ ញ
ួ ឆ្លងដែន។ មិនមានឡានទង
្រុ ដឹកកំណា
ត់ឈត
ើ វូ្រ បានគេអង្កត
េ ឃើញនៅចក
្រ ឆ្លងកាត់ពដ
ំ្រ ន
ែ ដែលម
មាញឹកកាលពីមន
ុ ឡើយ សន្នធ
ិ ម
ិ ន
ិ មានផ្ទក
ុ នូវកំណាត់ឈើ

ដែលកាប់ថៗ
ី្ម ឡើយហើយអ្នករកស៊ឈ
ី
វ
ើ ៀតណាមជាច្រនបា
ើ

នរអ៊ព
ូ កា
ី រដែលពួកគេទទួលបាននូវកំណាត់ឈដ
ើ ល
ែ តវបា
ូ្រ
នទិញរួចជាមុនដែលត្រវូ បានចងនៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ ឡាវ។

ការពឹងអាស្រ័យលើបទល្មើសនៅកម្ពុជា
ដោយប្រទស
េ ឡាវបានរឹតបន្តងកា
ឹ
រគប
្រ គ
់ ង
្រ តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ លើលំ
ហូរឈើខស
ុ ច្បាប់ អ្នករកស៊ជ
ី នជាតិវៀតណាម ដោយតវបា
ូ្រ

កម្មកររើចេញពីឡានឈើគ្រញូងដែលត្រូវបាន

ស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល បានបង្វរែ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់របស់គកា
េ ន់តែ

ប្រទេសវៀតណាមភាគខាងជើង ឆ្នាំ 2014។

លួចពីប្រទេសឡាវនៅទីផ្សារក្នុងទីក្រុងDong Ky

នទំនក
ុ បមង
្រុ ដោយគោលនយោបាយនិងការជម
្រោ ជង
ែ្រ រប

ច្រន
ើ ឡើងៗមកកម្ពជា
ុ ជាបភ
្រ ពនវៃ ត្ថុធាតដ
ុ ម
ើ ខស
ុ ចបា
្ ប់ថោ
កៗរបស់ពក
ួ គេ។

សន្ទុះឈានឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងជំនួញបានតំណា

ងនូវការលូតលាស់ឡង
ើ វិញនូវការរត់ពន្ធពឈ
្រៃ
រើ វាងបទ
្រ ស
េ

ទាំងពីរតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 កន្លងទៅម៉្លេះ។ របាយកា

រណ៍នាពេលនោះបានរកឃើញថាបម្រាមការនាំចេញឈើរ

បស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបំពារបំពានជាប់ជាប្រចាំ ជាមួយ
នឹងឈើដែលត្រូវបញ្ជូនផ្លាស់ទីកាត់ព្រំដែនពីខេត្តរតនគីរីដែ
លនៅភាគខាងកើតប្រទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម

ដែលនៅជិតខាង ដោយមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់យោធា
នៅភាគីទាំងសងខាងនៃព្រំដែន។ ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបាន

តាមដានឃើញថាបានចូលទៅក្នុងច្រវ៉ាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់នៃក្រុ
មហ៊ុនផលិតគ្រឿងសង្ហាររឹមសម្រាប់សួនច្បារនៅPleikuនិង
QuyNhon។16
ជំនញ
ួ នោះបានថមថយសក
្រ សត
្រុ នៅក្នង
ុ ទសវតស្ រ៍តកយ
្រោ ៗម

កទៀតដោយសារតែការពង្រង
ឹ ច្បាប់នង
ិ កំណទ
ែ ម្រងប
់ ទបញ្ញត្តិកា
ន់តប
ែ ស
្រ រើ ឡើង ដែលរួមមានល័កខ
្ខ ណ
័ ្ឌទាមទារតមវូ្រ ឲយ្ ជមប
្រា

ជូនដំណង
ឹ ជាមន
ុ នៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ វៀតណាមសមប
្រា ឈ
់ ដ
ើ ល
ែ តូ្រ
វបាននាំចល
ូ ពីបទ
្រ ស
េ កម្ពុជានិងចំនន
ួ ប៉ស
ុ ព
ិ្ត ដ
ំ្រ ន
ែ ដែលតវបា
ូ្រ នរឹ
តបន្តង
ឹ ដែលតាមរយៈនោះពឈ
្រៃ អា
ើ ចតវូ្រ បានដឹកជញ្ជន
ូ ។

ប៉ន
ុ នៅ
ែ្ត ខែមករាឆ្នំា 2014 ក្រសង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្មរបស់វៀតណាម

បានដកចោលនិយត័កម្មជន
ំ ញ
ួ លើឈព
ើ ប
ី ទ
្រ ស
េ កម្ពុជា ដោយ
ដកចោលនូវល័កខ
្ខ ណ
័ ត
្ឌ ម្រវូ ទាមទារនូវឯកសារនាំចល
ូ និងអនុ

ញ្ញត
ា ឲយ្ ជំនញ
ួ បព
្រ ត
ឹ្រ ៅ
្តទ បាននៅតាមគ្របច
់ ក
្រ ទ្វរា ព្រំដន
ែ ណា
មួយក៏បាន។ ជាលទ្ធផលបន្ទប
ា ម
់ ក ការនាំចល
ូ បានរីកលូតលា
ស់ដះុ ដាលហើយនៅឆ្ន2
ំា 015 ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ បានក្លាយជាអ្នក
ផ្គតផ
់ ង
្គ ឈ
់
ដ
ើ ធ
៏ ប
ំ ផ
ំ ត
ុ របស់វៀតណាមគិតតាមតម្ល។
ៃ 17

ក្នង
ុ ឆ្នំា 2015 ប្រទស
េ វៀតណាមបាននាំចល
ូ 590 000 ម3

នៃកណា
ំ
ត់ឈើ (ដែលជាឈើសមមូលទៅនឹងកំណា ត់ឈម
ើ ល
ូ )
និងឈើអាររួចពីបទ
្រ ស
េ កម្ពុជា ដែលជាកំនន
ើ ដ៏សម្បម
ើ ស្មន
ើ ង
ឹ
800 ភាគរយធៀបទៅនឹងការនាំចល
ូ ក្នង
ុ ឆ្នំា 2013។ ការនាំចល
ូ

កំណាត់ឈត
ើ ឯ
ែ ងបានកើនឡើងពីតម
ឹ្រ តែ 383 ម3 ក្នង
ុ ឆ្នំា 2014

រហូតដល់ 57 700 ម3 នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2015 ថ្វប
ី មា
ើ នបមម
្រា ហាមឃា
ត់ការនាំចញ
េ កំណាត់ឈឆៅ
ើ របស់កម្ពុជាក៏ដោយ។

ការប្លន់ឈើគ្រូញូង
ប្រទេសវៀតណាមក៏ដើរតួនាទីមជ្ឈិមនៅក្នុងការរត់ពន្ធនៃព្រៃឈើមានតម្លៃពីតំបន់មេ
គង្គទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរ។ ដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថាឈើគ្រញូង ជំនួញ
លើឈើមានតម្លៃទាំងនេះបានលូតលាស់ខ្លាំងក្លានៅក្នុងទសវត្សរ៍ដែលកន្លងផុតទៅ
ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារចិនសម្រាប់គ្រឿងសង្ហាររឹមបុរាណ Hongmu។
ឈើមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុងចំណោមឈើទាំងនេះ
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឈើគ្រញូង (Dalbergiacochinchinensis) ត្រូវបាន
ដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នៃអនុសញ្ញាស្តីពីជំនួញអន្តរជាតិនៃប្រភេទជិ
តផុតពូជ (CITES) ក្នុងឆ្នាំ 2013 ដោយមានប្រទេសវៀតណាមជាភាគីសហគាំទ្រ
ព្រមជាមួយប្រទេសថៃ។ ការស៊ើបអង្កេតដោយ EIA នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 បានបង្ហាញ
ថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងដើរតួនាទីមជ្ឈិមនៅក្នុងការរត់ពន្ធឈើនាងនួន ដោយ
ដើរតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លងកាត់សម្រាប់ឈើដែលកាប់ដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេ
សថៃ ឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសចិន។ 13 នៅក្នុងតែមួយថ្ងៃ
EIA បានអង្កេតឃើញឈើគ្រញូងលើសពី 400 តោនត្រូវបានតម្កល់រក្សាទុក
នៅក្នុងឃ្លាំងនៅក្នុងទីប្រជុំជន Dong Ha ក្បែរព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវ។
នៅប្រទេសវៀតណាមខាងជើង មន្ត្រីស៊ើបអង្កេត EIA បានធ្វើទស្សនកិច្ចភូមិ Dong
Ky ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកែច្ឆៃឈើនៅជិតទីក្រុងហាណូយ ហើយត្រូវបានផ្តល់នូវឈើ
គ្រញូងចំនួន 1 000 តោនពីប្រទេសឡាវ។
ក្នុងឆ្នាំ 2016 EIA បានបើកកកាយតឹកតាងនៃលិខិតអនុញ្ញាត CITES ក្លែងក្លាយដែល
កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឈើគ្រញូងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេស
វៀតណាម។ ទិន្នន័យរបស់ជំនួញបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានចេញលិខិតអនុ
ញ្ញាត CITES សម្រាប់ការនាំចេញនូវឈើគ្រញូង 12 000 ម3 រវាងខែមិថុនាឆ្នាំ 2013
និងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ថ្វីត្បិតតែមានការថ្លែងជាសាធារណៈថាការកាប់និងការជួញដូរប្រ
ភេទឈើនេះនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានដាក់បម្រាមក៏ដោយ។ 14 ឈើគ្រញូងទាំងអស់ត្រូ
វបាននាំចេញទៅកាន់វៀតណាម ដែលលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវបានទទួល នៅមុនការដឹក
ជញ្ជូនបន្តទៅមុខទៀតទៅកាន់ប្រទេសចិន។ ជាលទ្ធផលក្រោយមកទៀត សមត្ថកិ
ច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងក្លៀវក្លាមិនបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតណាមួយឡើ
យហើយបានអះអាងថាបានប្រាស្រ័យផ្តោះប្តូរព័ត៌មានអំពីប្រការនេះទៅកាន់សមភាគី
វៀតណាមរបស់ពួកគេហើយ។15 ផ្នែកលើតម្លៃទីផ្សារបែបអភិរក្សចំនួន 50 000 ដុល្លា
រអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រគូបសម្រាប់ឈើគ្រញូងនៅក្នុងប្រទេសចិន ផែនការបោកប្រាស់
លិខិតអនុញ្ញាតក្លែងក្លាយអាចនឹងបង្កើតបានជាប្រាក់ចំណូលជាសក្តានុពលក្នុងចំនួនរ
ហូតដល់ 600 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធ។
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ចោរកម្មឈើដែលត្រូវបានរដ្ឋដាក់ទណ្ឌកម្ម
ខាងលើៈ
កំណាត់ឈើដែលកំពុងត្រូវបាន
រត់ពន្ធទៅកាន់ប្រទេសវៀតណា

មពី អូរតាបុកក្នុងសួនឧទ្យានជា
តិវីរជ័យប្រទេសកម្ពុជា ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ 2017

បទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នៅដើមឆ្នាំ 2016 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវកា
រគាបសង្កត់រឹតបន្តឹងម្តងម្កាលមួយផ្សេងទៀតទៅលើកា

រកាប់ឈើនិងការរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់នៅក្រោមពាក្យប

ញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន។ វិធានការរួម

មានការបង្កកចោលនូវការនាំចេញឈើទាំងអស់ទៅកាន់
វៀតណាមនិងការផ្តួចផ្តើមបង្កើតនូវគណៈកម្មាធិការចម្
រុះសម្រាប់បង្ការបទល្មើសព្រៃឈើ ដែលត្រូវបានមើលខុ

សត្រូវដោយមេបញ្ជាការប៉ូលីសយោធាជាតិ សៅ សុខា។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានប្រកាន់យកនូវជំហានដ៏ខ្លាំង

ក្លានៃការចេញបញ្ជាឲ្យ សៅ សុខាឲ្យបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែ
តពីឧទ្ធម្ភាគចក្រដាក់អ្នកកាប់ឈើផងដែរ។18

សឹងតែភ្លាមៗនោះ រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនបានលុប
បំបាត់ចោលនូវរាល់គ្រប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ធំៗនៅក្នុង
ប្រទេសហើយ។ លោកឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា បានប្រ

កាសនៅពាក់កណ្តាលខែមករាឆ្នាំ 2016 ថា“មិនមានការដឹ

កជញ្ជូនព្រៃឈើពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនិ

ងនៅក្នុងប្រទេសទេ”។19

ប៉ុន្តែខណៈដែលទិន្នន័យជំនួញបានចង្អុលបង្ហាញ

នូវការធា្លក់ចុះចំនួន 50 ភាគរយនៃជំនួញឈើពីប្រ

ទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ 2016

ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក៏ដោយ ក៏ការស៊ើបអង្កេតនៅមូល

ដ្ឋានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ EIA នៅប្រទេសកម្ពុ
ជានិងវៀតណាមភាគខាងកើតរវាងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016

“បទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើធំនេះ

កំពុងត្រូវបានប្រព្រឹត្ត ដោ
យមានជំនួយជ្រោមជ្រែ
ងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋា
ភិបាលប្រចាំខេត្ត Gia
Lai”
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និងខែមិនាឆ្នាំ 2017 បានវែកមុខបើកកកាយនូវប្រតិបត្តិកា

រកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលសម្របសម្រួលយ៉ាងប្រសើរនៅក្នុ
ងខេត្តរតនគីរី ដោយមានកំណាត់ឈើខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើ

នត្រូវបានដឹកជញ្ជូនកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងខេត្ត Gia Lai
នៃប្រទេសវៀតណាម។ គួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះ បទល្មើស
ព្រៃឈើធំៗនេះកំពុងត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយមានការជួយ
ជ្រោមជ្រែងដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលខេត្ត Gia Lai។

ការស៊ើបអង្កេតរបស់ EIA
នៅប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាម
នៅចន្លោះរវាងខែធ្នូ 2016 និងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 មន្ត្រីស៊ើបអ
ង្កេតបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់ទៅលើប្រតិបត្តិការកាប់ឈើដោយ
ខុសច្បាប់នៅក្នុងរង្វង់ទឹកដីដ៏ធំនៃព្រៃឈើនៅក្នុងសួនឧទ្យា
នជាតិវីរជ័យ សួនឧទ្យានជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មី អូរយ៉ាដាវ

និងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ ទាំងអស់សុទ្ធតែនៅក្នុងខេត្តរ
តនគីរីនៅព្រំដែនភាគឥសាន្តនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេ
សវៀតណាម។

ដាក់តាំងនៅក្នុងតំបន់ការពារទាំងនេះគឺជាជួរតំបន់ដែលត្រូ
វបានការពាររបស់សហគមន៍ (CPAs) ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើ
មបង្កើតឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើត ទទួល

ស្គាល់និងផ្តល់អំណាចដល់ការពង្រឹងការចូលកាន់កាប់ដីនិង
ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកំណើតដើ

មនៅក្នុងតំបន់។ មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានធ្វើទស្សនកិច្ចកន្លែង

ពីរដែលការកាប់ឈើខុសច្បាប់មិនអាចត្រួតត្រាបានបានចា
ប់ផ្តើមនៅក្នុងចុងឆ្នាំ 2016។ តំបន់ការពាររបស់សហគមន៍

អូតាបក់ នៅក្នុងឧទ្យានជាតិវីរជ័យនិងតំបន់នៅព័ទ្ធជុំវិញទ
ន្លេអូតាំងដែលវាបង្កើតបានជាព្រំដែនរវាងដែនជម្រកសត្វ
ព្រៃលំផាត់និងឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ។

តំបន់ការពាររបស់សហគមន៍អូរតាបក់ គឺជាតំបន់ការពារស
ហគមន៍មួយនៃតំបន់ការពាររបស់សហគមន៍ ចំនួន 5 ដែល
ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃថវិការជំនួយចំ

នួន 1 លានដុល្លារអាមេរិកមកពីសហភាពអឺរ៉ុប ដែលត្រូវបាន
ចុះហត្ថលេខាដោយក្រសួងបរិស្ថានប្រទេសកម្ពុជា។ 20 ក្នុង

អំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមេសហគមន៍ វាលេចចេ

ញជារូបរាងមកថាអភិក្រមដោះស្រាយត្រូវបានធ្វើឡើងហើ

យដោយតំណាងជននៃឈ្មួញឈើវៀតណាមដែលត្រូវបាន
គេស្គាល់ត្រឹមតែថាជាឈ្មោះ “យ៉ាង” តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ

2016 ដែលត្រូវបានអមដំណើរមកជាមួយដោយមន្ត្រីប៉ូលីស
យោធាកម្ពុជាដែលក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីខ្លួនគាត់ផងដែរថា
ជាឈ្មួញរកស៊ីឈើ។

ឈ្មួញចង់ធានាឲ្យមានជាប់នូវជំនួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហគ

មន៍ក្នុងការកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារសហគមន៍ អូរតាបុក

ដោយអះអាងថាដោយសមត្ថកច
ិ ថ
្ច ក
្នា ជា
់ តិនង
ិ ថ្នក
ា ខ
់ ត
េ ្តបានយ

ល់ស្របរួចហើយនូវការកាប់ឈើនោះ ពួកគេគួរតែទទួលបាន

ការឲ្យបា្រក់ចំនួន 3 000 ដុល្លារអាមេរិកឬក៏មិនបានអ្វីសោះ។
ការផ្តល់ជូនត្រូវបានបដិសេធចោល។ មិនយូរប៉ុន្មាន

ក្រោយមកទៀត អ្នកកាប់ឈើកម្ពុជាប្រហែល 100 នាក់ បា

នមកដល់តំបន់នោះដោយមានអមដំណើរមកជាមួយដោយ

“ប្រធានគ្រប់គ្រងឈើ” ជាមួយនឹងបុគ្គលិកយោធាមកជាមួយ
ស្រាប់ដើម្បីធានាថាការកាប់ឈើអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមិ

នមានការបង្អាក់។ ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងរ
ហ័សនៅលើផ្លូវចូលទៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីបង្ការអ្នកក្រៅកុំឲ្យ
អាចចូលទៅក្នុងបានហើយការកាប់ឈើបានចាប់ផ្តើមឡើង

នៅខាងក្នុងតំបន់ការពារនិងដោយគ្មានការយល់ព្រមរបស់ស

ហគមន៍ក្នុងតំបន់ឡើយ។ អ្នកកាប់ឈើផ្តោតមុខព្រួញតែប្រភេ
ទដើមឈើដែលមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្ម គួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺ
សុក្រំ, ផ្ចឹក, ឈើទាល និងធ្នង់។

ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 2016 មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានអង្កេតឃើញនូវជំរំកាប់

ឈើជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងបានលឺនូវសម្លេងរោទិ៍ង៉ឺងជាប់ជា
និច្ចរបស់រណារអគ្គីសនី។ តំបន់រក្សាទុកកំណាត់ឈើជាច្រើន
ឈរតាំងនៅតាមបណ្តោយគន្លងផ្លូវដែលកាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃ

ឈើដោយនីមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមបង

ធំកាប់ឈើខុសៗគ្នា។ ប្រធានគ្រប់គ្រងជនជាតិវៀតណាមត្រូវ
បានគេមើលឃើញថាបានបញ្ជាបុគ្គលិកយោធាកម្ពុជាក្នុងតំប

ន់ឲ្យបិទផ្លូវចូលទៅកាន់តំបន់នេះដោយដើមឈើរលំនិងដោយ
ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យ។

កំណាត់ឈើមកពីតំបន់នេះនឹងត្រូវបានដាក់តាមសាឡាង
ទៅកាន់ព្រំដែនវៀតណាមនៅពេលយប់ដោយប្រើប្រាស់

យានជំនិះដ៏អត្តខាត់ដែលគេស្គាល់ថាជា “arevs” ដែលយា
នជំនិះនីមួយៗមានសមត្ថភាពដឹកឈើរហូតដល់ 20 ម3។
ក្នុងខែធ្នូ មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានឃើញយានជំនិះ arevs ដ៏

ច្រើនដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើដោយមានការបង្អាក់រារាំង ជា
មួយនឹងក្បួនរថយន្តមួយដែលត្រូវបានអមដំណើរការពារ
ដោយឡានមួយដែលពាក់ផ្លាកលេខកងយុទ្ធពលខេមរភូ

មិន្ទ។ អ្នកដំណើរខាងក្នុងឡានបានឲ្យលុយបុគ្គលិកសន្តិ
សុខនៅតាមប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនីមួយៗដែលគេបានជួបប្រ

ទះ។ គេបានប៉ាន់ស្មានមកថានៅកម្រិតកំពូលនៃប្រតិបត្តិ
ការកាប់ឈើ ចន្លោះរវាងដើមខែធ្នូនិងខែមករា ឆ្នាំ 2017

រថយន្តដឹកកំណាត់ឈើប្រហែល 100 គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ចូល
ទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរាល់ថ្ងៃ ដែលបង្កើតបានជាចំនួនកំ

ណាត់ឈើខុសច្បាប់ប្រហែល 110 000 ម3 ត្រូវបាននាំចេញក្នុ
ងរយៈពេលត្រឹមតែ 55 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

យានជំនិះទាំងអស់ដែលត្រូវបានអង្កេតឃើញឆ្លងកាត់ព្រំដែ

ននៅជិតភូមិ អូរចុងនៅច្រកឆ្លងដែនមិនផ្លូវការដែលគ្មានប៉ុស្តិ៍

ត្រួតពិនិត្យឬស្ថាប័នសម្រាប់ការពិនិត្យនៅទាំងខាងកម្ពុជានិង

វៀតណាម។ បន្ទាប់ពីឆ្លងដែនរួចហើយ យានជំនិះឆ្ពោះសំដៅ
ទៅកាន់ដេប៉ូតម្កល់ទុកឈើនៅប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រនៅខាងក្នុងទឹ
កដីវៀតណាមដោយមិនបានរើឈើចេញ ជាកន្លែងដែលក្រុម
ឡានទ្រុងត្រូវបានបង់ថ្លៃឲ្យនូវចំនួនដែលសមមាត្រទៅនឹង 2
000 ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមួយជើង។

ពីទីនោះ អ្នកបើកបរជនជាតិវៀតណាមដឹកជញ្ជូនកំណាត់

ឈើក្នុងចម្ងាយខ្លីទៅកាន់ដេប៉ូកំណាត់ឈើដ៏ធំមួយនៅក្នុង

ពីទីនេះទៅ កំណាត់ឈើសឹងទាំងអស់បន្ទាប់មកត្រូវបាន
ដឹកជញ្ជូននៅលើឡានទ្រុងដែលមានតួសណ្តោងរាបស្មើ

ទៅកាន់ទធ
ី ្លាដាក់កណា
ំ
ត់ឈនា
ើ នាផស្ ង
េ ៗនៅខាងក្នង
ុ និង

នៅជុំវិញ Le Thanh ដែលជាច្រកឆ្លងកាត់ផ្លូវការរបស់វៀ

តណាមជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្ត Gia Lai និងប
ន្តទៅកាន់ទីធ្លារបស់ម្ចាស់ឈើនៅក្នុងខេត្ត Gia Lai។

មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានបានបើកទម្លាយនូវក

ខាងលើៈ
ដើមសុក្រំត្រូវបានរំលំដោយខុស

ច្បាប់នៅអូរតាបក់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016

ខាងក្រោមៈ
កំណាត់ឈើទាលកំពុងរង់ចាំការប្រមូ
លយកនៅអូរតាំង ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016។

ន្លែងប្រមូលផ្តុំការកាប់ឈើខុសច្បាប់ធំមួយផ្សេងទៀតនៅ
ខាងក្នុងព្រៃឈើដែលព័ទ្ធជុំវិញទន្លេអូរតាំង ដែលស្ថិតនៅ
ផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រតិបត្តិការតំបន់ការពាររបស់សហគម

ន៍អូរតាបក់។ ដោយគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃប្រហែល 50 000
ហិចតា ការកាប់ឈើត្រូវបានចុះកំណត់ឯកសារនៅជុំវិញ

ខ្សែនៃភូមិខាងក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ហើយក៏ត្រូវ

បានអង្កេតឃើញផងដែរនៅក្នុងឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវនៅ
ស្រុក Ia H’ Draiនៅក្នុងខេត្ត Kontum។ ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យយោ កប្ រែ ខាងដែលទើបតែតវ្រូ បានបង្កត
ើ ឡើងថ្មៗ
ី ក៏ដច
ូ ជាដែន
ធាបានរារាំងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតមិនឲ្យចូលទៅកាន់កន្លែងនេះ។
ជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកផងដែរ។
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ខាងលើៈ

អ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់ប្រាប់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតថានៅក្នុងខែវិច្ឆិ

ត់បែនបានក្នុងមុំធំចំនួនរហូតដល់ 200 គ្រឿងដឹកជញ្ជូន

ទាលធំៗកំពុងត្រូវបានស្ទូច

ល់តំបន់នេះហើយបានអះអាងថាព្រៃឈើអូរតាំងជាកម្មសិ

រាល់ថ្ងៃ។

កំណាត់ឈើស្រឡៅនិងឈើ

កាឆ្នាំ 2016 អ្នកជំនួញឈើវៀតណាមមួយក្រុមបានមកដ

សណ្តោងចូលក្នុងយានជំនិះ

ទ្ធិរបស់មហាសេដ្ឋីវៀតណាម បន្ទាប់ពីតំណាងជនរបស់ស

ដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាម

នៅអូរតាំង ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017

ហគមន៍ក្នុងតំបន់ត្រូវបានឲ្យប្រាក់ចំនួន 30 000 ដុល្លារអា
មេរិកសម្រាប់សិទ្ធិកាប់ឈើ។ លុយនោះត្រូវបានប្រើប្រា

ស់សម្រាប់បង្កើនគុណលក្ខណៈផ្លូវនិងកសាងការិយាល័

យប្រចាំភូមិ ដោយចំនួនដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានចែក
ចាយជាឲ្យលុយចំនួន 73 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗទៅដ
ល់ក្រុមគ្រួសារ។ តាមដែលរាយការណ៍មក គ្រួសារចំនួន

234 គ្រួសារបានទទួលយកប្រាក់សំណងនោះ ដោយជឿ

ជាក់ថាការកាប់ឈើនឹងកើតឡើងមិនថាពួកគេទទួលយក
វាឬអត់នោះឡើយ។

នៅដ�ើមខែធ្នូ អភិបាលខេត្តរតនគីរី លោក ថុង សាវន បា
នរ�ៀបចំការប្រារព្ធពិធីញ៉ាំស្រាប�ៀរក្លែមសាច់ក្របីសម្រា
ប់សហគមន៍ក្នុងស្រុកដ�ើម្បីកត់សម្គាល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀ
ងកាប់ឈ�ើ។ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ត្រូវបានផ្តល់ជូននូវ
តម្លៃ 5 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រគូបដ�ើម្បីធ្វើការកា

ប់ឈ�ើជាមួយនឹងរណារប្រើភ្លើង ប្រេងឥន្ធនៈនិងអាហា

រដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយប្រធានគ្រប់គ្រងវ�ៀតណាម

និងការការពារដែលត្រូវបានធានាពីផ្នែកសកម្មភាពពង្រឹង

ច្បាប់ណាមួយ។ មិនយូរប៉ុន្មានតពីនោះមក អ្នកកាប់ឈ�ើ
កម្ពុជានិងវ�ៀតណាមរាប់រយនាក់បានចាប់ផ្តើមរំលំឈ�ើ
ក្នុងតំបន់នោះ។

ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អរួមមានសញ្ញា

បណ្តោះអាសន្នដែលចង្អុលបញ្ជាក់នូវគន្លងផ្លូវរលាក់ដែ
លអ្នកបើកបរគួរប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកនាំកំណាត់ឈើទៅ

កាន់ដេប៉ូមួយស៊េរីនៅព្រំដែន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង

នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃកងទ័ពព្រំដែនវៀតណាម។ ឈើ
សឹងទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់នៅក្នុងអូរតាំងត្រូវបាន
យកទៅឲ្យដេប៉ូធំសំខាន់ៗពីរក្នុងចំណោមដេប៉ូសំខាន់

ធំៗបី គឺថាអូរលាវ (នៅជិតប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវៀតណា
មលេខ 731) និងខ្លាធំ (នៅជិតប៉ុស្តិ៍ព្រំដែន 729)។

ខណៈកំពុងនៅក្នុងតំបន់នេះ មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានឃើ
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ញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនូវយានជំនិះប្រើអគ្គីសនីដែលអាចប

កំណាត់ឈើពីអូរតាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជារៀង
នៅចន្លោះរវាងដើមខែធ្នូនិងចុងខែមករា គេបានប៉ាន់ប្រមា
ណថាកំណាត់ឈើប្រហែល 200 000 ម3 ត្រូវបាននាំចេ

ញដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមពី

តំបន់អូរតាំងក្នុងរយៈកាលចំនួន 55 ថ្ងៃ។ ការការពារមក

ពីសកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់ណាមួយត្រូវបានធានាដោយការ
ចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធាប្រចាំតំបន់។

ឧទារហណ៍ មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សសំខាន់ដែល

ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការកាប់ឈើគឺស្រ្តីកម្ពុជាដែលរៀប
ការជាមួយមេស្ថានីយ៍ប៉ូលីសព្រំដែនក្នុងតំបន់ហើយដែល

មានជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនជាតិដែ
លមានតំណែងខ្ពស់។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកកាប់ឈើនិងប្រ

ធានគ្រប់គ្រងឈើ មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញពីរបៀប

ដែលប្រតិបត្តិការឈើខុសច្បាប់អូរតាំងនិងកិច្ចព្រមព្រៀង

ជំនញ
ួ ជាមួយនឹងសហគមន៍បានជាប់គាង
ំ បក
្រ បដោយការ
លាក់ការណ៍ជាសម្ងាត់ ដោយគ្មានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលត្រូ
វបាននិយាយឬការអនុញ្ញាតផ្តល់សិទ្ធិផ្លូវការសម្រាប់ការកា
ប់ឈើដែលបានផ្តល់ជូននោះឡើយ។ ជំនួសមកវិញ ការ
រៀបចំគឺជាលេសដោះសារសម្រាប់ឈ្មួញឈើវៀតណាម

ក្នុងការបញ្ជូនលុយដោយលាក់កំបាំងទៅឲ្យមន្ត្រីនិងមេធំ

ៗកម្ពុជាជាថ្នូរត្រលប់មកវិញនូវការផ្គត់ផ្គង់នៃកំណាត់ឈើ
មូល។ លុយនោះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរជាសំណូក

ដើម្បីទិញយកការបិទមាត់មកពីជនខាងក្រៅណាមួយដូច
ជាអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលអាចបើកបញ្ចេញនូវប្រតិបត្តិកា
រខុសច្បាប់នេះ។

ប្រធានគ្រប់គ្រងឈើចំនួនពីររូបផ្តល់ដល់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេត
នៅមូលដ្ឋានរបស់ EIA នូវការជូនប្រាក់ដើម្បីកុំឲ្យបើកក

កាយបង្ហាញសកម្មភាពកាប់ឈើ ដោយធ្វើការបញ្ជាក់យក
ច្បាស់ការថាពួកគេបានជូនប្រាក់ដល់មន្ត្រីៗជាប្រចាំ។ ពួ
កគេមានកង្វល់ជាពិសេសថាព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពពួក
គេមិនគួរទៅដល់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ជាតិនោះឡើយ។

សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ដែល

ត្រូវបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងប្រទេ
សវៀតណាម

នៅចំណុចកណ្តាលនៃការផ្សំរួមគំនិតគ្នានេះគឺជាបទប

ញ្ញត្តិមួយសំណុំដែលត្រូវបានចេញដោយគណៈកម្មាធិកា
រប្រជាជនខេត្ត Gia Lai នៅក្នុងសរទរដូវក្នុងឆ្នាំ 2016។

បទបញ្ញត្តិទីមួយ ដែលមានចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា
បានអនុញ្ញាតដល់ការនាំចូលនៃកំណាត់ឈើចំនួន 300 000
ម3មកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងខេត្ត Gia Lai តាមរយៈច្រក

ជាជាងគោរពបមម
្រា ហាមឃាត់ការកាប់ឈន
ើ ង
ិ ការនាំចញ
េ កំ

ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលត្រូវបានចាត់យកចំនួនប្រាំស្ថិតនៅក្នុង

ឈើឆៅពីខត
េ រ្ត តនគីរី រដ្ឋភ
ា បា
ិ លវៀតណាមតាមពិតទៅបាន

នគូសវាសបង្ហាញត្រួសៗនូវរបៀបដែលចំនួនសរុបទាំងអស់

ណាត់ឈរើ បស់បទ
្រ ស
េ ជិតខាងខ្លនដោ
ួ
យរារាំងការនាំចល
ូ នៃ

ធ្វឲ
ើ យ្ សប
្រ ចបា
្ ប់នវូ ជំនញ
ួ តាមរយៈសេចក្តស
ី មច
្រេ ចិតផ
្ត វកា
ូ្ល រ។

ស្រុក Duc Co និង Chu Prong នៅក្នុងខេត្ត Gia Lai។ វាបា

នៃកំណាត់ឈើនឹងត្រូវបានបែងចែកទៅជាកូតាដែលមានចំនួ

មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានបានសង្កេតឃើញ

នរហូតដល់ 60 000 ម3 ដែលត្រូវបានបែងចែករវាងក្រុមហ៊ុន

កាន់កន្លែងតម្កល់ទុកដាក់ត្រឹមតែបន្តិចហួសព្រំដែននៅក្នុង

តនូវក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរភ្នាក់ងារ រួមមានផ្នែកការពារព្រៃឈើ

ណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នង
ុ តំបន់នៅក្បែរខាងច្រកឆ្លងដែនផ្លូវការ

ឈើដែលនាំចូលដើម្បីធានាឲ្យបានថាមិនមានកំណាត់ឈើ

ក់ថាដេប៉ូនេះលេចរូបរាងនៅចុងឆ្នាំ 2016 ដោយមានបណ្តា

ឡើយ។ វាចែងថាការនាំចូលនៃកំណាត់ឈើចំនួន 300 000 ម3

ឈើ។ នៅដេប៉ូនេះ កំណាត់ឈើត្រូវបានផ្ទុកចូលទៅក្នុងឡាន

ឯកសារបន្តទៅទៀតបានរាយនាមកូតាដែលតាមពិតត្រវបា
ូ ន

ថាកំណាត់ឈើមកពីតំបន់ការពារកំពុងត្រូវបាននាំយកទៅ

ចំនួន 16 នៅក្នុងខេត្តនោះ។ វាក៏បានផ្តួចផ្តើមបង្កើតតទៅទៀ

ប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ។ ដេប៉ូធំៗចំនួនប្រាំពីរត្រូវបានកំ

គយនិងសន្តិសុខព្រំដែន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានកំណាត់

Le Thanh។ ការវិភាគរូបភាពតាមផ្កាយរណបបានចង្អុលបញ្ជា

ណាមួយពីប្រទេសវៀតណាមបានចូលទៅក្នុងជំនួញនេះ

ញផ្លូវតូចៗដែលសាយភាយចេញក្រៅចូលទៅកាន់កន្លែងកាប់

ត្រូវតែកើតមានឡើងមុនថ្ងៃទី 30 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017។21

ទ្រុងកាន់តែធំដែលមានកង់ 16 របស់វៀតណាមបន្ទាប់ពីត្រូវបាន
វាស់វែង ចុះបញ្ជី បោះត្រានិងហូតពន្ធរួចហើយ មុនពេលត្រូវបា
នជម្រះថាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតទៅ

មុខទៀតដោយគយវៀតណាម។ ពីទីនោះទៅ កំណាត់ឈើត្រូវ
បានយកទៅជូនដល់រោងចក្រនៅក្នុង Gia Lai ទីក្រុងហូជីមិញ
និងទៅដល់អ្នកទិញនៅ QuyNhonដែលជាផែមួយនិងមជ្ឈម
ណ្ឌលកែច្ឆៃឈើដ៏ធំសំខាន់មួយ។

ផ្តលជ
់ ន
ូ ទៅកាន់កម
្រុ ហ៊ន
ុ នីមយ
ួ ៗនៃកម
្រុ ហ៊ន
ុ ទាំង16 និងសេ
ចក្តល
ី ម្អត
ិ ដែលច្រកឆ្លងដែនត្រវូ ប្រប
ើ ស
្រា ដ
់ ម
ើ ប្ នា
ី យ
ំ កកំណា
ត់ឈច
ើ ល
ូ ទៅក្នង
ុ ប្រទស
េ វៀតណាមដូចដែលប៉ស
ុ ្តិ៍ការពារព្រំ
ៃ ី 10 ខែតលា
ុ
ដែន 721 723 727 729 និង 731។22 នៅថ្ងទ

អគ្គនាយកដ្ឋន
ា គយនៃខត
េ ្ត Gia Lai និង Kon Tum បានចេញ

សេចក្តប
ី ង្គប
ា ណ
់
នា
ែ ទៅ
ំ កាន់មន្តគ
ី្រ យប្រចាំពដ
ំ្រ ន
ែ Le Thanh

ដើមប្ ធ
ី កា
ើ្វ រត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ តាមដានឈើដល
ែ ត្រវបា
ូ នប្រមលនៅ
ូ
ទី

ក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមិនាឆ្នាំ 2017 មន្ត្រីស៊ើបអង្កេត EIA ដែ

ធ្លស
ា ក
ុ្ត កំណាត់ឈដ
ើ ល
ែ ត្រវូ បានចាត់តាង
ំ ដោយគណៈកម្មធ
ា ិ

វៀតណាមដើម្បីតាមដាននៃឈើដែលលួចពីប្រទេសកម្ពុជា

តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចទាំងនេះ – គ្រប់គ្នាដែលត្រូវ

ឃើញពីរបៀបដែលឈើដែលលួចនោះអាចត្រូវបានជួញដូរ

ដែលចេញនៅចុងឆ្នាំ 2015 និងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2016

លបានក្លែងខ្លួនជាឈ្មួញឈើបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស
បានរកឃើញនូវអត្តសញ្ញាណនៃពិរុទ្ធជនសំខាន់និងបានរក
យ៉ាងបើកចំហរនៅប្រទេសវៀតណាម។

ការប្រជាជន Gia Lai នៅតាមបណ្តយ
ោ ព្រដ
ំ ន
ែ ។ 23

បានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអណត្តិនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិ

ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងជំនួញ (MoIT) នៅរដ្ឋាភិបាល

ខាងក្រោមឆ្វេងៈ

ការរកឃើញនេះបានបង្ហាញរបៀបដែលរដ្ឋនិងមន្ត្រីប្រទេស

កណ្តាលវៀតណាមនៅក្រុងហាណូយ - រដ្ឋាភិបាលខេត្ត Gia

កំណាត់ឈើកំពុងត្រូវបានរត់ពន្ធទៅកា
ន់ប្រទេសវៀតណាម។

ដល់ការធ្វើឲ្យទៅជាស្របច្បាប់នៃឈើខុសច្បាប់។ កូតាទាំង

ណាត់ឈើដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការរំលោភ

ខាងក្រោមស្តាំៈ

ខុសច្បាប់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំសម្បើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កិច្ចសន្ទនាបន្តបន្ទាប់រវាងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេត EIA និងឈ្មួញ

វៀតណាមបានចេញនិងផ្តល់ជូននូវកូតាផ្លូវការដែលសម្រួល

Lai បានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពនូវជំនួញកំ

នេះបានជម្រុញទឹកចិត្តនិងសម្របសម្រួលដល់ការបាត់ឈើ

លើច្បាប់ដោយឥតលាក់លៀមទៅលើច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជា។

ដែលនៅជិតខាង នៅពេលយ៉ង
ា ជាក់លាក់ពល
េ ដែលបទ
្រ ស
េ
នោះកំពុងតែស្វះស្វែងជាសាធារណៈធ្វើការបញ្ឈប់រាល់គ្រ
ប់ជំនួញឈើទាំងអស់ជាមួយប្រទេសវៀតណាម។

ឈើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញនូវរបៀបដែលកា
រលាងឈើខុសច្បាប់មានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការអនុវត្តន៍។

សញ្ញាផ្លូវបណ្តោះអាសន្នក្នុងព្រៃល្បោះ
បានដឹកនាំផ្លូវអ្នករត់ពន្ធឈើទៅកាន់
ដេប៉ូកំណាត់ឈើប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវៀត
ណាម 727 និង 729។

10

ផ្លូវរត់ពន្ធទៅកាន់ដេប៉ូកំណាត់ឈើធំសំខាន់ៗ
នៃកងកម្លាំងការពារព្រំដែនវៀតណាម
1

ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន
725

ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន
727
ទន្លេអូរតាំង

2

ម
ប្រទេសវៀតណា

ឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ

ដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់

ប្រទេសកម្ពុជា

ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន
729

ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន
731

3
ទន្លេអូរលាវ
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ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន
735
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ដេប៉ូកំណាត់ឈើធំ
ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវៀតណាម

តំបន់ប្រមូលឈើ
ផ្លូវដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើ

ថ្ងៃទី 6 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017© Airbus Defense& Space

0
តំបន់ការពារ

2

3

12

“ឈ្មួញវៀតណាមបាន
បង្ហាញរបៀបដែលអំពើ
ពុករលួយដែលកើតមាន
សុះសាយធ្វើឲ្យអាចកា
ប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនកំ
ណាត់ឈើពីប្រទេសកម្ពុ
ជាបាននិងដំណើរការនៃ
ការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នូវ
ព្រៃឈើនៅពេលដែលវា
ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀត
ណាម”

នៅ Pleikuដែលជាមណ្ឌលកែចព
ៃ្ឆ ឈ
្រៃ
ធ
ើ ច
ំ ម្បងនៅ
ក្នង
ុ ខត
េ ្ត Gia LaiEIA បានជួបជាមួយ Phan Yen Vu

iដែលជាឈ្មញ
ួ នក
ៃ ណា
ំ
ត់ឈស
ើ ក
ុ ឈ
ំ្រ
ទា
ើ លនិងផ្ចក
ឹ

ដែលមានបភ
្រ ពមកពីបទ
្រ ស
េ កម្ពុជា។ គាត់បានពន្យល់របៀ

បដែលបងប្អន
ូ បស
្រុ គាត់ Phan Vangបានរៀបចំការកាប់ឈើ
ខស
ុ ចបា
្ ប់នៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពុជាសមប
្រា ពា
់ ណិជក
្ជ ម្មគ្រួសារក្នុ
ងនាមជាបត
្រ ប
ិ ត្តិការបន្ទប
ា ប
់ ន្សំ ក្នង
ុ ខណៈដែលអនុវត្តនម
៍ ខ
ុ

ងារដដែលនះេ សមប
្រា ក
់ ម
្រុ ហ៊ន
ុ ដែលធំជាងនេះយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ដែ
លមានឈ្មះោ ថា Nguyen Trung Company Ltd។ ឯកសារ

បានបង្ហញ
ា ថាកម
្រុ ហ៊ន
ុ ត្រវូ បានផ្តលជ
់ ន
ូ នូវកូតាកំណាត់ឈើ
ចំនន
ួ 20 000 ម3 ដោយរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល Gia Lai។ Vuiបានពន្យ

ល់របៀបដែលដែលបងប្អន
ូ បស
្រុ របស់គាត់បប
ើ្រ ស
្រា ក
់ តា
ូ ដើ

មប្ ស
ី មប
្រ សមល
ួ្រ ការនាំចល
ូ នៃឈផ
ើ ល
ា្ទ រ់ បស់គច
េ ល
ូ ទៅវៀ
តណាម។គាត់កបា
៏ នថ្លង
ែ ផងដែរថាការផ្គតផ
់ ង
្គ រ់ បស់គាត់ចូ

លតាមរយៈចក
្រ ផ្លវូ ឆ្លងដែនមិនផ្លវូ ការៈ”យើងធ្វកា
ើ ររុករកធ្វើ

អាជីវក ម្មនៅបទ
្រ ស
េ កម្ពុជា ប៉ន
ុ ឆ
ែ្ត ងកា
្ល
ត់តាមស្ថន
ា យ
ី ៍ 739

និង 731។ សមប
្រា ផ
់ វូ្ល ទាំងនេះ យើងមិនត្រវូ ការឆ្លងកាត់ចក
្រ

ទ្វរា ពដ
ំ្រ ន
ែ នោះឡើយ”។ ការនិយាយសំដៅដល់សន
ា្ថ យ
ី ៍ 739
របស់ Vui គឺទន
ំ ងជាការនិយាយសំដៅដល់ដល
ែ យល់ចល
្រ ំ
ទៅកាន់បស
ុ៉ ិ៍កា
្ត រពារពដ
ំ្រ ន
ែ វៀតណាម 729 ជាជាង 739។

ងទៀតឲ្យប្រើប្រាស់កូតារបស់ខ្លួនដើម្បីនាំចូលព្រៃឈើខុស
ច្បាប់ចូលទៅក្នុងវៀតណាម។

ប្រតិបត្តិករបែបនោះមួយដែលប្រើប្រាស់កូតាទាំងនេះគឺ Ha
Phuong Sole Member Company Ltd។ មន្ត្រីស៊ើបអង្កេត
EIA បានជួបនឹង Nguyen Hai នៃក្រុមហ៊ុន Ha Phuong
នៅទីធ្លាឈើនៃក្រុមហ៊ុន Son Dong ហើយត្រូវបានអញ្ជើ
ញឲ្យពិនិត្យមើលកំណាត់ឈើ Keruingចំនួន 800 ម3

ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលលោក Hai បានតម្កល់រក្សាទុកនៅ

ដេប៉ូនៅប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន 729 ដែលចូលតែបន្តិចម

កក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ដេប៉ូព្រំ

ដែនដាច់ស្រយាល Hai បានប្រមូលយកនូវក្រដាសស្នា
មពីក្រុមហ៊ុន Don Song ដែលគាត់និយាយថាអាចត្រូវ
បានប្រើប្រាស់ដើម្បីលក់កំណាត់ឈើរបស់គាត់បាន។

Hai បានធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នូវរបៀបដែលកូតាត្រូវ

បានប្រើប្រាស់ ដោយថ្លែងថាៈ“វាជារឿងធម្មតាហើយនៅ

ទីនេះ។ ចាំខ្ញុំពន្យល់។ ឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Nguyen

Trungឬ Son Dong Company ទទួលបានកូតាចំនួន 30

000 ម3ពីរដ្ឋាភិបាលខេត្ត។ កូតាត្រូវបានចេញដោយ

MOIT។ ខ្ញុំស្គាល់ម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុន Son Dong Company

គាត់បានឲ្យកូតាខ្ញុំ 10 000 ម3 ហេតុនេះខ្ញុំអាចមកទីនេះ

អ្នកស្រី Vui បានរៀបចំឲយ្ មន្តស
ី្រ ប
ើ៊ អង្កត
េ EIA ឲយ្ មើលកំណា ដើម្បីធ្វើ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅទីនេះដោយគ្មានកូតា
ពួកគេនឹងរឹបអូសវា”។

ត់ឈដ
ើ ល
ែ ត្រវូ បានតម្កលទ
់ ក
ុ ដាក់នៅកម
្រុ ហ៊ន
ុ Son Dong

Company Ltd នៅសក
្រុ Duc Co ដែលជាកម
្រុ ហ៊ន
ុ ដែលចាត់

ចែងដំណរើ ការដោយម្ចស
ា ន
់ ក
ៃ ម
្រុ ហ៊ន
ុ Nguyen Trung។ ក្នង
ុ
អំឡង
ុ នៃការធ្វទ
ើ ស្សនកិច្ចនោះ គណនេយយ្ កររបស់កម
្រុ ហ៊ន
ុ
Le Quoc Trungបានអះអាងថាកម
្រុ ហ៊ន
ុ Nguyen

Trung Company បានទិញកូតាពីរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល Gia Lai

ដើមប្ នា
ី ច
ំ ល
ូ កំណាត់ឈច
ើ ន
ំ ន
ួ 35 000 ម3 ពីបទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ។

ឯកសារផ្លវូ ការបានបង្ហាញថាកម
្រុ ហ៊ន
ុ Son Dong

ទទួលបានកូតាសមប
្រា ់ 15 000 ម3 ដែលគួបផ្សប
ំ ញ្ចល
ូ គ្នជា
ា មួ

យកូតាផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល របស់កម
្រុ ហ៊ន
ុ Nguyen Trungដែលមានចំនន
ួ
20 000 ម3 ផ្តលន
់ វូ ចំនន
ួ សរុប 35 000 ម3។

គាត់និយាយថាៈ “មិនថាកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រាមហាមនាំចេ

ខាងលើៈ

លោក Le Quoc Trungនៃក្រុមហ៊ុន
Son Dong Company Ltd ថ្ងៃទី 1 មិនា
ឆ្នាំ 2017។

ខាងក្រោមៈ

ញឈើរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណា

នោះឡើយ ប្រទេសវៀតណាមនៅតែលួចនាំចូលដដែល។

MOIT [ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងជំនួញ] នៅតែអនុញ្ញាតខេត្ត
មួយចំនួនឲ្យនាំចូលឈើពីប្រទេសកម្ពុជាដដែល”។

Trungក៏បានពន្យល់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Nguyen Trungនិង

កំណាត់ឈើកម្ពុជានិងបន្ទះក្តារនៅក្នុង Son Dong អនុញ្ញាតក្រុមកាងកាប់ឈើខុសច្បាប់ឯករាជ្យដែ
ទីធ្លានៃក្រុមហ៊ុន Son Dong Company Ltd លត្រវូ បានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឈើវៀតណាមមួយផ្សេ
ថ្ងៃទី 28 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017។

គាត់ក៏បានពន្យល់ផងដែរនូវរបៀបដែលមន្ត្រីនាយកដ្ឋាន
ការពារព្រៃឈើវៀតណាមដៅសម្គាល់កំណាត់ឈើនីមួ

យៗដែលត្រវូ បាននាំចល
ូ មកពីបទ
្រ ស
េ កម្ពុជាដោយស្របទៅ

តាមបទបញ្ញត្តិវៀតណាម បើទោះបីជារាល់គ្រប់ឈើទាំ

ងអស់កំពុងត្រូវបានកាប់និងនាំចេញដោយខុសច្បាប់ក្តី។
គាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍ថានៅក្នុងកម្រិតអត្រានាពេល

បច្ចុប្បន្ននេះ ព្រៃឈើដែលកំពុងត្រូវបានកាប់នៅខេត្តរត

នគីរីនឹងបាត់មុខពីឈើពាណិជ្ជកម្មក្នុងរង្វង់ពេលពីរឆ្នាំ។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំលាក់លៀមជាបន្តបន្ទាប់
ជាមួយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេត EIA ឈ្មួញវៀតណាមបានប

ង្ហាញនូវរបៀបដែលអំពើពុករលួយដែលមានសុះសាយ

ធ្វើឲ្យអាចកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើពីប្រទេស
កម្ពុជានិងដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃព្រៃឈ-ើ

ពេលដែលវានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម សំណៅច្បាប់ចម្លង

នៃឯកសារក៏ត្រូវបានយកបានផងដែរ រួមមានបញ្ជីរាយនាម

កំណាត់ឈើនិងកំណត់ត្រាសម្រាប់នាំចូលរាប់ពាន់ម៉ែត្រគូប

ចូលទៅក្នង
ុ ប្រទស
េ វៀតណាម ដែលត្រវូ បានបំបក
ែ លម្អតទ
ិ ៅ
តាមប្រភេទឈើ (សូមមើលតារាងនៅទំព័រទី 15)។

ឈ្មួញ Phan Yen Vuiប្រាប់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតថាការផ្គត់ផ្គង់

ឈើមកពីប្រទេសកម្ពុជាមិនបានរឹតបន្តឹងដាក់កំហិតឡើយ
ដោយសារតែអំពើពុករលួយ ដោយពន្យល់នូវរបៀបដែលរា

ល់ឆ្នាំមនុស្សសំខាន់ៗនៅក្នុងបណ្តាញឈើរបស់គាត់នឹង“ប

ញ្ចុះបញ្ចូល” មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ព្រំដែនប្រចាំមូល
ដ្ឋាននៅខេត្តរតនគីរីជាមួយនឹងការឲ្យសាច់ប្រាក់ដើម្បីឲ្យត្រូ
វបានអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ឈើក្នុងចំនួនជាក់លាក់មួយ។ មន្ត្រី

នោះក៏នឹងជូនដំណឹងដល់គាត់ផងដែរនូវពេលណាដែលកា
រចុះត្រួតពិនិត្យអធិការកិច្ចរបស់ថ្នាក់លើនឹងមកដល់ហេតុ

នេះការកាប់ឈើអាចបញ្ឈប់ជាបណ្តោះអាសន្នសិនបាន។
នៅទីក្រុងកំពង់ផែ QuyNhon, ភ្នាក់ងារភស្តុភារដែលពា

ក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើពីប្រទេសឡាវនិ
ងប្រទេសកម្ពុជា លោក Phongនៃក្រុមហ៊ុន Hung Anh

Company Ltd បានព្រលយយោបល់ឲ្យដឹងថាប្រាក់សំណូ
ករាប់លានដុល្លារត្រូវបានបង់ទៅឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីធានា

13

ឲ្យជាប់មាំទាំនូវ

សិទកា
ិ្ធ ប់ឈថ
ើ ប
ី្វ មា
ើ នបមម
្រា ហាមឃាត់កដោ
៏ យ។

សម្រាប់គណនីលេខ “721” ដែលត្រូវបាននិយាយសំដៅទៅ

លបានលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មទាញយកផលនៅ

លម្អិតតម្លៃបញ្ចូលគ្នាចំនួន 450 000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់

គាត់នយា
ិ យថាៈ “លុយក្រោមតុទៅកាន់ខាងកម្ពុជាដើម្បីទទួ

ក្នុងតំបន់ព្រៃឈើគឺមានចំនួនច្រើន។ ពួកគេនៅតែត្រូវឲ្យលុ

យដើម្បីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទាញយកផលនៅ

កាន់ផងដែរថាជា “HieuHoa”។ ការចុះនាមចំនួនប្រាំបាន

“បង់លុយជូនច្បាប់” (ឬ “chi luât” ជាភាសាវៀតណាម)

ដែលជាពាក្យផ្សារវៀតណាមសម្រាប់ “សំណូក”។ យ៉ាងហោច

ក្នុងតំបន់ដែលមានដើមឈើធំៗ ឈើដែលមានតម្លៃខ្ពស់។

ណាស់ការចុះនាមចំនួនពីរនៃការចុះនាមគណនេយ្យទាំងនេះ

លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក”។

ដៅដល់ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន 721។ វាហាក់ដូចជាថាក្រុមហ៊ុន

ឧទាហរណ៍ ពួកគេនឹងត្រូវតែឲ្យលុយចំនួន 1-2

EIA ក៏បានពើបប្រទះជាមួយនឹងលោក Baoនៃក្រុមហ៊ុន Son

Dung Company នៃខេត្ត Quang Tri ផងដែរ។ គាត់បានពន្យ

ល់ថាតម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីទទួលបានឈើទៅកាន់ប្រទេស

វៀតណាម រួមមានពន្ធអាករនាំចូលផ្លូវការដែលមានចំនួនរហូត
ដល់ 40 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រគូបសម្រាប់ប្រភេទមានត
ម្លៃដូចជាឈើសុក្រំ។

គាត់ក៏បានលម្អិតផងដែរនូវតម្លៃចំណាយបន្ថែមទៀតស

ម្រាប់អ្នកកាន់កាប់កូតាដែលផ្សំបង្កបង្កើតបានជាការបង់

ថ្លៃមិនផ្លូវការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋនិងមន្ត្រីក
ងកម្លាំងសន្តិសុខវៀតណាមដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចេ

ញនិងការផ្តល់ឲ្យនូវកូតាដើម្បីនាំចូលព្រៃឈើខុសច្បាប់។

គាត់និយាយថាៈ “ប៉ុន្តែពួកគេក៏មានកម្រៃថ្លៃឈ្នួលទំនួលខុស

ត្រូវផងដែរ យោធាប្រចាំព្រំដែន: 300 000 ដុងវៀតណាម (14

ដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងមួយម៉ែត្រគូប គយ ប្រធានថ្នាក់ខេត្ត ពួក

គេទាំងអស់មានចំណែកហេតុនេះពួកគេចុះហត្ថលេខាលើកូតា

សម្រាប់យើង”។

លោក Baoបន្ថែមទៀតថាៈ “លុយពន្ធអាករចូលទៅកា

ន់រដ្ឋាភិបាល។ ប៉ុន្តែលុយក្រៅគឺប្រហែលមួយលានដុង

វៀតណាម (45 ដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងមួយម៉ែត្រគូប…

លុយមួយលាននោះពួកគេចែកគ្នា”។

Son Dong កំពុងតែសូកប៉ាន់កងកម្លាំងការពារព្រំដែន
ដោយស្របទៅតាមសក្ខីភាពរបស់លោក Bao មែន។

សូម្បីតែពន្ធអាករផ្លូវការប្រមូលបានដោយគយវៀតណាមក៏មិ

នអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាស្របច្បាប់ដែរដោយសារតែទំនិញដែ
លកំពុងត្រូវបានហូតពន្ធគឺជាផលចំណូលនៃបទឧក្រិដ្ឋក្នុងប្

រទេសកម្ពុជា។ ការហូតយកពន្ធអាកររបស់ប្រទេសវៀតណាម

ទៅលើជំនួញនេះគឺខុសគ្នាតិចតួចទៅនឹងរដ្ឋធ្វើការកាត់យកនូវ
ពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានឡើង។
ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញដែលនៅខ្ពស់សម្រាប់ឈ្មួញ

នោះ ការចូលទៅរកកូតាត្រូវបានដាក់កំហិតតែចំពោះឈ្មួញ
ដែលមានខ្សែរយៈនៅក្នុងទីកន្លែងខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះ។ លោក

Phongនៃក្រុមហ៊ុន Hung Anh Company បាននិយាយថាៈ“វាមិ

នងាយស្រួលឡើយក្នុងការទិញកូតា។ កូតានេះត្រូវបានចេញឲ្យ

តែចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីឋានៈខ្ព

ស់តែប៉ុណ្ណោះ”។

ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ដោយឥតលាក់លៀមដែលត្រូវបានឃើ

ញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដោយ EIA នៅខេត្តរតនគីរីនៃប្រទេសកម្ពុជា

តំណាងឲ្យនូវការសមគំនិតប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរវាងធាតុនៃរដ្ឋាភិ
បាលវៀតណាម គឺក្រុមហ៊ុនឈើដែលមានទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជា

ប់គ្នាយ៉ាងល្អ និងមន្ត្រីពុករលួយកម្ពុជា។ សូម្បីតែពេលរដ្ឋាភិបា
លកម្ពុជាកំពុងតែលើកសរសើរនូវភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការ

(យោធា) កំពុងតែទទួលប្រាក់ 45 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែ

ងនៃកំណាត់ឈើពីតំបន់ការពារបានកំពុងតែហូរចូលប្រទេស

ករផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានពីជំនួញខុសច្បាប់

ការពង្រឹងច្បាប់តែមួយគត់ប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសដែលមាន

កម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បុគ្គលិកគយនិងកងទ័ពព្រំដែន

ប្រឆាំងការកាប់ឈើខុសច្បាប់របស់ខ្លួនក៏ដោយ ក៏ចំនួនដ៏ធំធេ

ត្រគូបដែលត្រូវបាននាំចូល – ដែលខ្ពស់ជាងចំណូលពន្ធអា

វៀតណាមដដែល។

ត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចនោះ ការបង់ថ្លៃទូទាត់មិនផ្លូវការទៅកាន់
មន្ត្រីរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងមានចំនួនរហូតដល់ 13.5
លានដុល្លារអាមេរិក។

ការរៀបចំនេះមើលទៅហាក់ដូចជាការផាកពិន័យដែលគ្មានន័
យខ្លឹមសារដែលទារប្រមូលយកប្រឆាំងនឹងអ្នកបើ កបរឡាន

ទ្រុងសម្រាប់ការផ្ទុកយានជំនិះពួកគេលើសចំណុះតែប៉ុណ្ណោះ
នៅខាងវៀតណាមនៃតំបន់ព្រំដែន។ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2017

ភស្តុតាងថែមទៀតនៃការបង់ថ្លៃដ៏ពុករលួយបែបនោះត្រូវ

អ្នកបើកបរចំនួនប្រាំបួនរូបដែលដឹកជញ្ជូនឈើត្រូវបានផាក

Le Quoc Trungដែលជាគណនេយ្យកររបស់ក្រុមហ៊ុន Son

ត្ថកិច្ចនៃខេត្ត Gia Lai ចំពោះការលើសដែនកម្រិតទម្ងន់។24

បានផ្តល់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៅកាន់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតដោយ

ពិន័យចំនួន 28 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗដោយសម

Dong ដែលឲ្យបញ្ជីចុះកំណត់ត្រាសកម្មភាពដល់ EIA។ ដោ

យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនោះ សមត្ថកិច្ចវៀតណាមយកចិត្តទុកដា

“បំណុលត្រូវបង់ចំណាយ” ពីខែមករាដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016

ហិនហោចដែលនៅមានជាបន្តនៃព្រៃឈើដែលចេះតែរួញតូច

យត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើខ្នងនៃបញ្ជីមួយគឺកំណត់ត្រានៃ

កំណាត់ឈើកម្ពុជានៅលើឡានទ្រុងនៅ Le Than ខេត្ត Gia Lai មុ
នដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យអតិថិជននៅ
ទូទាំងប្រទេសវៀតណាមខែធ្នូ
ឆ្នាំ2016។

ទាក់ទងទៅនឹង “721” ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថានិយាយសំ

ប្រការនេះមានន័យថាមន្ត្រីវៀតណាម រួមមានប្រធានគណៈ

ទៅទៀត។ ប្រសិនបើកូតាពេញដែលមានចំនួន 300 000 ម3

ខាងលើ៖

ក់ខ្លាំងជាងតែចំពោះស្ថានភាពផ្លូវពួកគេតែប៉ុណ្ណោះជាជាងការ
ទៅៗនៃប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេ។

14

ស្នាមដានឯកសារ
ខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុង Pleiku មន្ត្រីស�៊ើបអង្កេតត្រូវបានផ្តល់នូវច្បាប់សំណៅចម្លងនៃឯកសារជំនួញពាណិជ្ជកម្មនិងគយដែលបានរ�ៀបរាប់លម្អិតនូវការដឹកជញ្ជូនផ្សេង
ៗនៃកំណាត់ឈ�ើចូលទៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមរួមមានការដឹកជញ្ជូនទាំងឡាយដោយអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍នៃកូតាដែលត្រូវបានចេញដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសវ�ៀ
តណាម។ ឯកសារជាច្រើនក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនោះក៏បានរ�ៀបរាប់លម្អិតផងដែរនូវអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៃកំណាត់ឈ�ើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឯកសារនោះបានផ្តល់ជា
ភស្តុតាងថាប្រភេទឈ�ើកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗកំពុងត្រូវបានផ្តោតមុខសញ្ញារួមមានប្រភេទឈ�ើគ្រញូង (Dalbergias) ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនៃឧបសម្ព័នI្ធ I
របស់អនុសញ្ញា CITES។

អ្នកទទួលប្រយោជន៍នៃលិខិតឆ្លងឆ្លើយរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Gia Lai លេខ 4363/UBND-KT និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះនៅក្នុ
ងឯកសារពាណិជ្ជកម្មឬគយដែលយកបានដោយ EIA

លិខិតឆ្លងឆ្លើយលេខ 4363/UBND-KT
អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍របស់កូតា

ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារដែលទទួលបានដោយ EIA
កូតាជាម3

1

Dai Thang Sole Member Company Ltd

20,000

2

Trang Duc Sole Member Company Ltd

20,000

Nguyen Hieu Gia Lai Sole Member
3	
Company Ltd

20,000

Gia Lai Mountainous Area Development
4	
and Trade Company Jsc

20,000

5	
Cong Thang Gia Lai Sole Member
Company Ltd

20,000

Nguyen Trung Company Ltd
6	

20,000

7	
Bao Hoang Sole Member Company Ltd

20,000

8	
Tay Gia Lai Gia Lai Commercial
Company Jsc

10,000

Phat Loi Private Company
9	
– Gia Lai branch

10,000

Son Dong Company Ltd
10	

15,000

Phuoc Thang Gia Lai Company Ltd
11	

5,000

Gia Lai Agriculture, Forestry and
12	
Construction Company Jsc

6,000

Nam Thanh Gia Lai Sole Member
13	
Company Ltd

20,000

14	
Hieu Phat Private Company

Asia – Pacific Construction and Traffic
15	
Company Jsc

30-4 Company Ltd
16	

5,000
5,000
20,000
236,000
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អ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្ពុជា

មាឌ & ប្រភេទនៃឯកសារ

Pich Rithsey Company Ltd

កំណាត់ឈ�ើចំនួន 4,778 ម3
ដែលមានតម្លៃ $1.1 លាន(បញ្ជីរាយនាមទំ
និញនៅក្នុងកញ្ចប់ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 &
ឯកសារគយថ្ងៃទី 11ខែឧសភា)

Phat Sok Chea Trading
DevelopmentCo. Ltd.

កំណាត់ឈ�ើចំនួន 2,506 ម3
(ឯកសារគយមកពី ប៉ុស្តិ៍ព្រំដែន 727
[ថ្ងៃទី 2 ធ្នូ ឆ្នាំ 2016] & 721 [ថ្ងៃទី 5 មករា
ឆ្នាំ 2016]

(វិក័យប័ត្រចុះហត្ថលេខាដោយ
ThyRithsey)

កំណាត់ឈ�ើចំនួន 2,264 ម3
ដែលមានតម្លៃ $782,541 ដែលត្រូវបានល
ក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ�ើវ�ៀតណាម(កិច្ចស
ន្យាលក់ថ្ងៃទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2016)

Wood Innovation & Import
Export Co Ltd

កំណាត់ឈ�ើចំនួន 1,303 ម3 (វិក័យប័ត្រ
ពាណិជ្ជកម្មខែមករាឆ្នាំ 2017
ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ Yin
Yeth)

© European Commission file

ការធ្វើនិយ័តកម្មទៅល�ើបទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈ�ើ
បទឧក្រិដ្ឋនិងការចូលដៃសមគំនិត

ពើហឹង្សានិងអំពើពុករលួយសុះសាយពាសពេញដើម្បីការ
ពារនិងសម្របសម្រួលសកម្មភាព និងអង្គការលេខប្រកប
ដោយឋានានុក្រមនិងរៀបចំជាបណ្តាញ”។

ការស៊ើបអង្កេតនាពេលថ្មីៗរបស់ EIA បានពន្យល់បំភ្លឺរបៀ
បដែលមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកកងកម្លាំងសន្តិសុខពីប្រទេសវៀ
តណាមនិងកម្ពុជាកំពុងតែស៊ុមគ្រលំគ្នាជាមួយឈ្មួញឈើ វាបានសន្និដ្ឋានថាៈ “ប្រព័ន្ធយុត្តិធ៌មបទឧក្រិដ្ឋមិនត្រូវបាន
មកពីប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែលមិនស្រាក
កំពុងប្រើបស
្រា ់យ៉ាងប្រសើរបំផុតនៅឡើយដើម្បីតបតប្រ
ស្រានធូរស្រាលមួយនៃបទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើឆ្លងដែនដោយ ឆាំងទល់នឹងជំនួញឈើខុសច្បាប់”។ 25
មានការរៀបចំ។
ទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺជាភាគីហត្ថលេខីនៃអ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការដែលបំពារបំ
នុសញ្ញាសហប្រជាជាតិដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយបទឧក្
ពានដល់ច្បាប់របស់ប្រទេសនិងនៅក្នុងបរិយាកាសលាក់ រិដ្ឋនិងអំពើពុករលួយ រួមមានអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តី
ជាអាថ៌កំបាំង អំពើពុករលួយនិងការបំភិតបំភ័យ។ ភស្តុ
អំពីបទឧក្រិដ្ឋដោយមានការរៀបចំឆ្លងប្រទេសនិងអនុស
តាងមកពីផ្ទៃដីនៅក្នុងខេត្តរតនគីរីបានបង្ហាញនូវការអះ
ញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ប៉ុន្តែខចែង
អាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ស្ថិត នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះដើម្បីលើកស្ទួយកិច្ចសហ
នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគឺជាសេចក្តីបំភ័ន្ត។ មន្ត្រីនៅប្រ
ប្រតិបត្តិការឆ្លងដែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទឧ
ទេសវៀតណាមត្រូវបានការពារដោយមុខមាត់បោកប្រា
ក្រិដ្ឋនិងអំពើពុករលួយមិនកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាង
ស់សិប្បនិមិត្តនៃភាពស្របច្បាប់តាមរយៈការសម្រេចរប
ជាក់ច្បាស់ប្រឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើដោយប្រទេសទាំ
ស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងដើម្បីធ្វើ ងពីរនេះឡើយ។
ឲ្យស្របច្បាប់និងហូតពន្ធលើធនធានដែលត្រូវបានដាក់
បម្រាមហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទាញផលនៅប្រ
នៅចំពោះមុខអវត្តមាននៃនិយ័តកម្មផ្លូវការនៅក្នុងវៀត
ទេសប្រភពដើម។
ណាមដែលដាក់បម្រាមហាមឃាត់ទៅលើការនាំចូលនៃ
ឈើដែលកាប់ឬជួញដូរខុសច្បាប់ យន្តការរបស់ CITES អា
ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃចរិកលក្ខណៈនៃបទឧក្រិដ្ឋឈើនៅប្រទេ
ចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹបអូសយកការនាំចូលនៃឈើ
សវៀតណាមត្រូវបានបញ្ជាក់យកប្រាកដការនៅក្នុងការ
ដែលបានលួចប៉ុន្តែតែពីប្រភេទដើមឈើជិតផុតពូជដែល
វិភាគមួយដែលធ្វើឡើងដោយការិយាល័យសហប្រជាជា ត្រូវបានចុះរាយនាមក្នុងបញ្ជីនៅលើអនុសញ្ញាតែប៉ុណ្
តិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC)
ណោះ។ដោយសារតែលខ
ិ ត
ិ អនញ
ុ ត
ា្ញ ក្លង
ែ ក្លយ
ា ដែលតវ្រូ បាន
ដែលថ្លែងថាៈ “ជំនួញឈើខុសច្បាប់បង្ហាញរាល់គ្រប់បុគ្គ ចេញសម្រាប់ជំនួញនៅទៅលើឈើគ្រញូងរវាងប្រទេសក
លិកលក្ខណៈទាំងអស់នៃបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានរៀបចំ ម្ពុជានិងវៀតណាមបានបង្ហាញ សូម្បីតែប្រព័ន្ធនេះក៏កំពុ
ទុក រួមមានចលនាឆ្លងដែនខុសច្បាប់ បម្រើបម្រាស់នៃអំ ងត្រូវបានធ្វើឲ្យអន្តរាយចុះខ្សោយផងដែរ។

ខាងលើ៖
ស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថា
ននៃ EU លោក Kermenu Vella
និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MARD) វៀតណាម
ឯកឧត្តម Nguyen Xuan Cuong
បានប្រកាសនូវ”កិច្ចព្រមព្រៀងទៅ
លើគោលការណ៍” នៃ FLEGT VPA
រវាងវៀតណាម-EU ថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ 2016 ទីក្រុងហាណូយ
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សក្តានុពលកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជា
ដៃគូរស្ម័គ្រចិត្ត
ដំណើរការមួយដែលត្រូវតែលើកឡើងនូវជំនួញឈើខុស

ច្បាប់របស់វៀតណាមគឺកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរដោយ
ស្ម័គ្រចិត្ត (VPA) រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាម
ដែលជាគោលនយោបាយសំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោ

មគោលនយោបាយសំខាន់បំផុតពីរនៅក្នុងផែនការសក
ម្មភាពការពង្រឹងច្បាប់ ការអភិបាល និងជំនួញព្រៃឈើ
(FLEGT)។

នៅថ្ងៃទី 18 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 ប្រទេសវៀតណាមនិងគណកម្ម

ការអឺរ៉ុបប្រកាសថាភាគីទាំងពីរបាន “ព្រមព្រៀងគ្នានៅលើ

គោលការណ៍ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឆ្ពោះទៅកាត់បន្ថយកា

រកាប់ឈើខុសច្បាប់និងលើកកម្ពស់ជំនួញលើឈើដែលផ

លិតស្របច្បាប់”។ 26

សេចក្តីប្រកាសបានចេញមកជាចំណែកមួយនៃការចរចារ

គ្នាដែលកំពុងដំណើរការរវាង EU និងប្រទេសវៀតណាមដែ
លចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2010។ សម្រាប់ពេលវេលាប្រាំឆ្នាំដំបូង
ការចរចារមានដំណើរវឌ្ឍនការយ៉ាងយឺតៗដោយ

សារតែអឆន្ទៈរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការពិភាក្

សារបៀបដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះឈើ
ដែលត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម –

ដែលជាប្រភពមួយនៃវត្ថុធាតុរហូតដល់ 80 ភាគរយនៅក្នុង
ទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសវៀតណាម។

ក្នុងអំឡុងរយៈកាលនេះ ប្រទេសវៀតណាមបានស្វះស្វែ

ងដើម្បីផាត់ខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធធានាភាពស្របច្បាប់នៃឈើ
(TLAS) – ដែលជាមុខងារស្នូលនៃ VPA – ដោយយោងទៅ

កាន់ឬមិនយោងទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌទាក់ទងនៃច្បាប់នៃប្រ
ទេសដែលពីប្រទេសនោះប្រទេសវៀតណាមបាននាំចូល
ឈើរបស់វា។

ដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ច្បាប់នៃប្រទេសអ្នកផលិតដែ

លពីប្រទេសនោះប្រទេសវៀតណាមបានយកធ្វើជាប្រភព

នៃឈើរបស់ខ្លួន VPA មិនអាចមានដំណើរវឌ្ឍនាការទៅមុខ
បានឡើយ។ អត្ថប្រយោជន៍ស្នូលនៃ VPA សម្រាប់ប្រទេស
វៀតណាមគឺថាវានឹងលើកលែងឲ្យរួចផុតនូវរាល់ការនាំចេ

ញទាំងអស់របស់ប្រទេសវៀតណាមពីបទបញ្ញត្តិឈើរបស់

EU (EUTR) ដែលជាគោលនយោបាយសំខាន់ជាស្នូលផ្សេ

ងដទៃទៀតនៃផែនការសកម្មភាព FLEGT។ ក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ
2016 EIA បានដាក់ស្នើការតវ៉ាក្រោមបទបញ្ញត្តិ EUTR ប្រឆាំ

ងអ្នកនាំចូលអ៊ីតាលីចំនួនពីរដែលនាំចូលផលិតផលឈើ

ពីប្រទេសវៀតណាម។ នៅចុងឆ្នាំ 2015 កាលបរិច្ឆេទផុតកំ
ណត់នយោបាយដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើការចរចា

VPA ត្រូវបានប្រកាសក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញ
ដំណើរការក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីរវា
ង

EU-ប្រទេសវៀតណាម ក្រោយមានជំនួបរវាងប្រធានគណៈ
កម្មការអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេ
សវៀតណាម។

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នយោបាយបាននាំទៅដល់ការចរ

ចា VPA កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងរវាងភាគីទាំងពីរ ដោយអ្នកចរ

ចាវៀតណាមនៅទីបំផុតមានឆន្ទៈសុខចិត្តពិភាក្សានូវបញ្ហា

ឈើនាំចូល។ ពង្រាងសេចក្តី TLAS នៅក្នុង VPA នាពេលនេះ

បានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនូវច្បាប់ស្តីពីការប្រ

មូលផលនៃប្រទេសអ្នកផលិតដែលផ្គត់ផ្គង់ឈើទៅប្រទេ

សវៀតណាម ហើយប្រទេសវៀតណាមបានសន្យានៅក្នុង
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VPA ថាបង្កើតនូវនីតិកម្មថ្មីដែលដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើអ្នកនាំ

ចូលឲ្យគោរពច្បាប់ទាំងនេះនៅពេលនាំចូលឈើចូលទៅក្នុង
ប្រទេសវៀតណាម។

ទោះយ៉ាងនេះក្តី EIA មានកង្វល់ថាអត្ថបទនៃ VPA និង TLAS

ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវា ក៏ដូចជានិយមន័យភាពស្របច្បាប់
ដែលទ្រជាចន្ទល់ដល់វា អាចនឹងខកខានមិនបានកំណត់និ
យមន័យយ៉ាងច្បាស់លាស់និងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើក្របខ័ណ្ឌ

នៃ “នីតិកម្មដែលមានអំណាចអនុវត្តន៍បាន” នៅក្នុងប្រទេស

ផលិតឈើដែលពីប្រទេសនោះប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើកា

“វៀតណាមមិនបានសន្យា
ហាមឃាត់ពិតប្រាកដឡើ
យនូវ
សកម្មភាពនាំចូលឈើខ
ុសច្បាប់
ដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុង
ទៅលើរបបបម្រុងប្រយ័ត្នដ៏
ត្រឹមត្រូវដែលបានស្នើដាក់ចេ
ញតែប៉ុណ្ណោះ”

រនាំចូលឡើយ។ ដូចនោះ វាប្រហែលនឹងមិនអាចធានាថាប្រ

ទេសវៀតណាមនឹងធ្វើការផ្តោះប្តូរទៅវិញទៅមកដោយស្រប
ច្បាប់គ្រប់ពេលនូវជំនួញឈើនិងច្បាប់នាំចេញនៃប្រទេសដែ

លផ្គត់ផ្គង់ព្រៃឈើដល់វៀតណាមនោះឡើយ ក្នុងខណៈផ្តល់
នូវវិធានការទន់ខ្សោយឬគ្មានប្រសិទ្ធិភាពជាសក្តានុពលសូម្
បីតែទៅលើច្បាប់ប្រមូលផល។

ប្រទេសវៀតណាមនៅមិនទាន់សន្យាធ្វើការហាម

ប្រាមពិតប្រាកដនូវសកម្មភាពនាំចូលឈើខុសច្បា
ប់នៅឡើយ ដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបប

“បម្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមត្រូវ” ដែលត្រូវបានស្នើដាក់ចេញនៅក្នុង
គំរូដែលទំនងនឹងដឹកនាំទៅដល់វប្បធ៌មគូសយកក្នុងប្រអប់
នូវការគោរពប្រតិបត្តិតាមនិងការពង្រឹងច្បាប់។ EIA បានចា

ត់ទុកថាវាទំនងដែលថាប្រទេសវៀតណាមអាចអនុម័តនីតិ
កម្មដែលគោរពស្របទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាមទារតម្រូវច្បាស់

លាស់នៃ VPA ដូចដែលត្រូវបានពង្រាងនាពេលថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែ

នៅតែអនុញ្ញាតឲ្យជំនួញខុសច្បាប់នៅតែបន្តមាន ដូចជាជំនួ
ញមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបរាប់ត្រួសៗនៅក្នុងរ
បាយការណ៍នេះ។

ដោយគ្មានសម្ពាធបន្ថែមទៀតពីអ្នកចរចា EU ទេ លទ្ធផល

ខាងក្រោមៈ

លស្រពេចស្រពិលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់

គ្រឿងសង្ហាររឹមសម្រាប់តាំងក្រៅផ្ទះរបស់
វៀតណាមដែលធ្វើឡើងពីកំណាត់ឈើ
ផ្ចឹកដែលលួចពីប្រទេសឡាវដាក់លក់នៅ
ប្រទេសអ៊ីតាលី

VPA ទំនងនឹងជាលទ្ធផលដែលទន់ខ្សោយ ហើយ VNTLAS ដែ
និងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នូវឈើដែលនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា
“ត្រូវបានប្រមូលផលដោយខុសច្បាប់” នៅក្រោម EUTR។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងការណែនាំជាអនុសាសន៍

ឧស្សាហកម្មឈើរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគឺជាការគម្រាមកំហែងចំពោះព្រៃឈើនិងក្រិតក្រមនៃច្បាប់នៃអ្ន
កផ្គត់ផ្គង់ឈើ ជាពិសេសនៃប្រទេសជិតខាង។
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ EIA បានបង្ហាញថាការក្តាប់ក្រសោបឈើខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនសម្បើមដោយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមកំពុងមាននៅក្នុងឧទ្យានជាតិពីរនិងដែនជម្រក
សត្វព្រៃនៅក្នុងខេត្តរតនគីរីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ការកាប់ឈើនិងការរត់ពន្ធឈើកំពុងត្រូវបានការពារដោយមន្ត្រីរដ្ឋនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខពុករលួយរបស់ប្រទេសក
ម្ពុជា ក្នុងខណៈដែលឈើត្រូវបានលាងជម្រះភាពខុសច្បាប់នៅពេលនាំចូលដោយរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការចែងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈឧទ្ទិសចំពោះដែ
លបង្កើតបាននូវប្រព័ន្ធកូតាផ្លូវការដែលជាក់លាក់ជាពិសេសសម្រាប់លំហូរខុសច្បាប់។
ប្រភេទសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់កំពុងត្រូវបានផ្តោតមុខសញ្ញាហើយកំណាត់ឈើកំពុងត្រូវបានរត់ពន្ធចេញក្រៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបំពានដោយឥតលាក់
លៀមទៅលើបម្រាមហាមឃាត់ការនាំចេញកំណាត់ឈើដែលមានជាយូរមកហើយ ហើយថ្វីត្បិតតែមានការប្រកាសអំពីគណៈកម្មាធិការបង្ការបទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើតាម
ដែលហៅបែបនោះមកហើយរបស់ប្រទេសស្តីអំពីការបិទដ៏ជោគជ័យរបស់វានូវព្រំដែនឈើជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2016 ក៏ដោយក្តី។
ចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ 2016 រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ឈើប្រហែល 300 000 ម3 ត្រូវបានលួចនិងរត់ពន្ធ – ដែលសឹងតែទាំងអស់ជាកំណាត់ឈើ – ចេញពីប្រទេសកម្ពុ
ជាចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្រោមគំរូនេះ ហើយត្រូវបានកែច្ឆៃដោយគយប្រទេសវៀតណាម នៅក្នុងមុខជំនួញដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ 75
លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ 28
ក្នុងខណៈដែលបញ្ហានេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅ ប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចរចារកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួញឈើជាមួយ EU។
នៅក្នុងបរាជ័យជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ VPA ដែលត្រូវបានស្នើដាក់ចេញមិនបានដាក់តម្រូវកាតព្វកិច្ចប្រទេសវៀតណាមឲ្យចេញនីតិកម្មដែលហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែ
តទៅដល់ការនាំចូលនិងជំនួញឈើដែលប្រមូលផល ធ្វើជំនួញ ដឹកជញ្ជូនឬនាំចេញដោយខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសប្រមូលផលឬប្រទេសជាអន្តរការីនោះឡើយ។
ដូចដែលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញ ប្រទេសវៀតណាមមានប្រវត្តិយកឈើដែលលួចបានពីប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដែលនៅជិតខាង។
វាសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដែលថាឱកាសដែលផ្តល់ឲ្យដោយ VPA ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ជាមូលដ្ឋាននូវនីតិវិធីនៃការនាំចូលឈើរបស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីផាត់ចោលនូវ
ឈើខុសច្បាប់មិនត្រូវបានឈោងចាប់យកនិងថា VPA មិនបានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នូវសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋរបស់សមាសភាគដែលមានអំណាចឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋនៃប្រទេសវៀត
ណាមនិងជំនួញឈើនោះឡើយ។

អនុសាសន៍
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែៈ

សហភាពអឺរ៉ុបគួរតែៈ

• ស៊ើបអង្កេតការនាំចេញឈើខុសច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបរាប់

• បង្ខំប្រទេសអ៊ីតាលីឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងមានតម្លាភាពនូវករណី EUTR

ឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ

• ស្វែងរកព័ត៌មានពីគយប្រទេសវៀតណាមស្តីអំពីទំហំឈើដែលត្រូវបាននាំ

ចេញនិងឈ្មោះនៃក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2016 និង 2017
ជាពិសេសនាំចូលទៅកាន់ខេត្ត Gia Lai និងដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីការដោយគយ Le
Thanh។

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគួរតែៈ

ចំនួនពីរដែលត្រូវបានដាក់ជូនដោយ EIA ទាក់ទងនឹងការនាំចូលរបស់ប្រទេសអ៊ីតា
លីនូវផលិតផលឈើពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រកាសឲ្យដឹងឮជាសាធារណៈអំពីស
កម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតរបស់ខ្លួន។

• ធានាឲ្យបានថា VNTLAS ដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង VPA រវាង EU-វៀតណាម

ត្រូវបានពង្រឹងដោយស្របជាមួយនឹងអនុសាសន៍ណែនាំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម
ដែលត្រូវបានធ្វើខាងលើនេះ (និង EIA អស់ទាំងនោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គ
ណកម្មាការអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ 2017) មុនពេលដែល VPA ត្រូវបានធ្វើបញ្ចប់ឬការ
ចេញអជ្ញាប័ណ្ណ FLEGT អាចចាប់ផ្តើមបាន។

• លុបចោលវិញនូវកូតាទាំងអស់និងណាមួយដើម្បីនាំចូល “ឈើរប៉ាត់រប៉ាយ” នៅតា

• ធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស៊ើបអង្កេតការកាប់ឈើនិងការរត់ពន្ធឈើខុសច្

• ប្រកាសថាការនាំចូលឈើមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ព្រមជាមួយព័ត៌មានស្តីអំពីអ្នកនាំ

អង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែៈ

• ស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍នៃសំណូកធំដុំគួរកត់សម្គាល់ទៅឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខេត្ត

• ធ្វើការជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រទេសទាំ

មបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាម នៅរាល់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់និងជាពិសេស
នៅខេត្ត Gia Lai
ចេញនៃព្រៃឈើនិងផ្តល់នូវការបញ្ជូនត្រលប់មកវិញនូវព្រៃឈើខុសច្បាប់។

Gia Lai និងបុគ្គលិកកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលត្រូវបានបកស្រាយរៀបរាប់នៅក្នុងរបា
យការណ៍នេះ។

• មិនស្វះស្វែងអនុវត្តន៍នូវការផ្តល់អជ្ញាប័ណ្ណ FLEGT រហូតទាល់តែកំណែទម្រង់ដូចត
ទៅនេះបានប្រព្រឹត្តឡើង

1. ហាមឃាត់សកម្មភាពនាំចូលឈើខុសច្បាប់ចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងជំនួញ
លើឈើដែលកាប់ឬជួញដូរខុសច្បាប់នៅក្រៅប្រទេស
2. 
ទាមទារតម្រូវឲ្យមាននូវភស្តុតាងនៃការនាំចេញស្របច្បាប់ពីប្រទេសប្រមូលផលស
ម្រាប់រាល់ការដឹកជញ្ជូនឈើទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម មិនថាជាការនាំចូ
លបណ្តោះអាសន្នឬមិនមែននោះឡើយ។
3. 
ទាមទារតម្រូវយ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យអ្នកនាំចូលឈើធ្វើការប្រកបដោយបម្រុងប្រយ័ត្ន
ត្រឹមត្រូវទៅលើការគោរពប្រតិបត្តិតាម មិនគ្រាន់តែជាមួយនឹងច្បាប់ប្រមូលផលប៉ុ
ណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាមួយនឹងនីតិកម្មដែលមានអំណាចអាចអនុវត្តន៍ចេញបា
នទៅលើជំនួញ ការដឹកជញ្ជូន ការហូតពន្ធនិងកម្រៃសម្រាប់ការទាញយកផលចំ
ណេញ នីតិវិធីការនាំចេញនិងគយនៃប្រទេសប្រមូលផលនិងប្រទេសជំនួញអន្តរកា
រីណាមួយ។

បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់សហគមន៍ (CPAs) ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើង
នៅក្រោមប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ EU ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ងពីរបានអនុវត្តន៍ចេញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពនូវខចែងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអនុស
ញ្ញាសហប្រជាជាតិសអ
្តី ព
ំ ប
ី ទឧក្រិដ្ឋដែលរៀបចំឆង
្ល ប្រទេសនិងអនុសញ្ញាសហប្រជា
ជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។

លេខាធិការដ្ឋាន CITES គួរតែៈ
• ស្វះស្វែងរកការពន្យល់បំភ្លឺឲ្យច្បាស់ពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមស្តីអំពីការនាំចូល
ពីប្រទេសកម្ពុជានៃប្រភេទ ឈើគ្រញូង(Dalbergia) ដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីរាយ
នាមនៃឧបសម្ព័ន្ធ II និងការអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់គយរបស់ខ្លួនដោយគយ Le Thanh
ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពី CITES

• ស្វះស្វែងរកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាស្តីអំពីនីតិវិធីរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការធានាឲ្យ
បានថាប្រភេទគ្រញូង (Dalbergia) ត្រូវបាននាំចេញដោយគោរពទៅតាមអនុសញ្ញា
CITES ដែលមិនមាននីតិវិធីគយកំពុងត្រូវបានអនុវត្តន៍ឡើយ។
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