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សែចក្តីផ្តើម
ខែនែះ បែទែសវៀតណាមនិងសហភពអឺរ៊៉ប (EU) នឹងផ្តចួផ្តើមកិច្ចពែមពែៀងដើមែបីធានា. 
ថាមានតែឈើដែលបែមូលផលនិងជួញដូរដោយសែបចែបាប់តែប៊៉ណ្ណែះទើបាចហូរកា
ត់តាមបែទែសវៀតណាមៅកាន់ EU និងកន្លែងផែសែងលើសពីនែះ។
ប៉៊ន្តែ នៅពែលដែលភគីទាំងសងខាងជួបបែជ៊ំគ្នែដើមែបី
ពងែឹងការតាំងចិត្តប្តែជា្ញែ មន្តែីរា្ឋែភិបាលនិងមន្តែីកងក
មា្លែំងសន្តិស៊ខនៅបែទែសវៀតណាមនឹងបន្តបែមូលបែែ
ក់ាក់ក្នុងហោប៉ែខ្លួនឯងរប់លានដ៊ល ្លារជាការបង់ទូ
ទាត់ជាសច់បែែក់ស៊ទ្ធសធពីអ្នករត់ពន្ធឈើធំៗជាថ្នូរ
ៅនឹងការអន៊ញ្ញែតឲែយឈើរប់សែនម៉ែតែគូបដែលតែូវ
បានលួចយកចែញពីឧទែយានជាតិបែទែសកម្ពុជាៅលា
ងជមែះឲែយសែបចែបាប់ៅក្នុងសែដ្ឋអកិច្ចឈើរបស់បែទែ
សវៀតណាម។

ចន្លែះរវាងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ 2016 និងខែមិនា ឆ្នែំ 2017 
ការស៊ើបអង្កែតរបស់ EIA បានវែកម៊ខការកាប់ឈើ
ខ៊សចែបាប់នៅក្នុងលក្ខណៈទែង់ទែែយធំដែលមិនធា្លែ
ប់មានពីម៊នមកនៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់សហគម
ន៍ (CPAs) នៅឧទែយានជាតិវីរជ័យនិងអូរយ៉ែាវក្នុង
ដែនជមែកសត្វពែែលំផាត់ ក្នុងខែត្តរតនគីរីនែបែទែស
កម្ពុជា។

ពែែឈើទាំងអស់កំព៊ងតែូវបានរត់ពន្ធដោយគ្មែនោស
ពែរ៍ៅកាន់បែទែសវៀតណាមក្នុងលក្ខណៈជាកំណាត់
ឈើ - ដែលជាការបំពានៅដល់ការហាមឃាត់ការនាំ
កំណាត់ឈើចែញរបស់បែទែសកម្ពុជានិងការបិទទាំង
សែ៊ងនូវពែំដែនជាមួយបែទែសវៀតណាមចំពោះឈើ 
ដែលតែូវបានផ្តើមបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នែំ 2016 ដោយ
គណកមា្មែធិការចមែ៊ះសមែែប់បងា្កែរបទល្មើសពែែឈើ។
ភគចែើននែពែែឈើដែលតែូវបានរត់ពន្ធគឺតែូវបានកា
ប់ដោយខ៊សចែបាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារដែលតែូវបានផ្ត
ល់ជំនួយមូលនិធិដោយ EU។

ភពហិនហោចនែតំបន់ការពារនែខែត្តរតនគីរីមិនតែូ
វបានអន៊ញ្ញែតដោយរជរា្ឋែភិបាលកម្ពុជា - ឬដោយ

ជនជាតិកំណើតដើមភគតិចឡើយនៅក្នុងករណីជា 
ចែើន - ប៉៊ន្តែតែូវបានជួយឲែយសមែែចៅបានដោយមន្តែី
ព៊ករលួយកម្ពុជានិងមន្តែីកងកមា្លែំងសន្តិស៊ខកែែមការ
បង់ថ្លែឲែយដោយឈ្មួញឈើវៀតណាម។

ជាជាងបដិសែធចែែនចោលនូវពែែឈើខ៊សចែបាប់នែះ 
រដ្ឋអនែបែទែសវៀតណាមនិងមន្តែីសន្តិស៊ខបានចែញនិ
ងផ្តល់ជូននូវកូតាផ្លូវការដើមែបីផ្តល់ដល់វានូវសភពសែប
ចែបាប់នៅក្នុងសែដ្ឋអកិច្ចវៀតណាម។ កូតាទាំងនែះបានជួ
យជមែ៊ញលើកទឹកចិត្តនិងសមែួលដល់ការកាប់ឈើខ៊
សចែបាប់ដ៏សមែបើមនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាដែលនៅជិតខា
ងយ៉ែងចែបាស់កែឡែតនះនៅពែលដែលបែទែសនះ
កំព៊ងតែស្វះស្វែងជាសធារណៈបញែឈប់រល់គែប់ជំនួញ
ឈើទាំងអស់ជាមួយបែទែសវៀតណាម។

ក្នុងអំឡុងការជួបបែជ៊ំបង្កប់នៅវៀតណាមក្នុងខែក៊ម្ភៈ 
ឆ្នែំ 2017 ជាមួយកែ៊មហ៊៊នដែលទទួលផលចំណែញពី
កូតាទាំងនែះ អ្នកស៊ើបអង្កែត EIA បានដឹងពីរបៀបដែ
លឈ្មួញវៀតណាមបង់ល៊យរប់លានដ៊លា្លែរជាសំណូក
ៅឲែយមន្តែីកម្ពុជាដើមែបីបើកតំបន់កាប់ឈើនិងផ្លូវរត់ពន្ធ
នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

ឈ្មញួកប៏ើកទមា្លែយផងដែរនវូភពចាំបាចត់ែវូបងស់ណំូ
កក្នុងចំនួនចែើនស្មើនឹង 45 ដ៊លា្លែរក្នុងមួយម៉ែតែគូប
ៅឲែយមន្តែីវៀតណាម រួមមានបែធានគណៈកមា្មែធិការ
បែជាជនខែត្ត Gia Lai មន្តែីគយនិងកងទ័ពបែចាំពែំដែ
នជាថ្នូរតែលប់វិញនែការផ្តល់ជូននិងការឲែយកូតាដែលអ
ន៊ញ្ញែតពួកគែឲែយនាំចូលក្នុងបែទែសវៀតណាម។

ជាមួយនឹងកំណាត់ឈើបែហែល 300 000 ម3 ដែល
តែូវបានរត់ពន្ធចែញកែែពីបែទែសកម្ពុជានិងធ្វើឲែយសែ
បចែបាប់នៅបែទែសវៀតណាមនៅកែែមកូតាទាំងនែះ 

បែែក់សគ៊ណទឹកតែបែបនែះគឺទំនងនឹងមានចំនួនលើ
សពី 13 លានដ៊លា្លែរាមែរិកចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ 
2016។ មិនតែឹមតែមន្តែីវៀតណាមប៉៊ណ្ណែះទែដែលកំព៊
ងតែបានផលចំណែញយ៉ែងព៊ករលួយ ប៉៊ន្តែរដ្ឋអនែបែទែ
សវៀតណាមក៏ដូចគ្នែដែរ ដោយបានហូតពន្ធជាផ្លូវការ
ៅលើចរចរណ៍ខ៊សចែបាប់នែកំណាត់ឈើហើយហែត៊
នែះបានយកយ៉ែងមានបែសិទ្ធិភពនូវភគចំណែកនែពា
ណិជ្ជកម្មខ៊សចែបាប់ដែលខ្លួនបានាក់ទណ្ឌកម្ម។

ការលួចយកចែញពែែឈើបែទែសកម្ពុជាគឺគែែន់តែជាដំ
ណាក់កាលច៊ងកែែយបំផ៊តនៅក្នុងបែវត្តិដ៏វែងឆ្ងែយនិ
ងបន្តជាប់នែចោរកម្មឈើដោយមានបំណងចែតនារប 
ស់បែទែសវៀតណាមតែប៉៊ណ្ណែះ។ រហូតមកដល់ឆ្នែំ 
2015 បែទែសឡាវគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈើធំបំផ៊តរបស់បែ
ទែសវៀតណាមហើយកំណាត់ឈើរប់សែនម៉ែតែគូប
ហូរចូលបែទែសវៀតណាមរល់ឆ្នែំដោយបំពានៅនឹង
បមែែមនាំចែញកំណាត់ឈើរបស់បែទែសឡាវ។ ចរចរ
ណ៍នះទើបតែបានឈប់នៅក្នងុឆ្នែ ំ2016 ប៊៉ណ្ណែះពែែះ 
ដោយសរតែនាយករដ្ឋអមន្តែីឡាវថ្មីបានហាមឃាត់រល់
ការនាំចែញឈើឆៅទាំងអស់ មិនមែនដោយសរតែការ
គោរពរបស់បែទែសវៀតណាមចំពោះចែបាប់ឬអធិបតែយែយ
ភពបែទែសឡាវនះឡើយ។

ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋអនៅក្នុងបទល្មើសឈើ
ឆ្លងបែទែសដែលមានការរៀបចំទ៊កដែលមានតម្លែ
ចែើនលានដ៊លា្លែរាមែរិកមិនាចទទួលយកបា
នដោយសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយហើយមិនតែូ
វបានទ៊កចោលមិនអើពើដោយ EU បានឡើយ។

កំណាត់ឈើកម្ពុជានៅទីធា្លែនែកែ៊មហ៊៊ន Son  

Dong Companyនៅសែ៊ក Chuprong ខែត្ត Gia Lai

បែទែសវៀតណាម ថ្ងែទី 1 មិនា ឆ្នែំ 2017។ 
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ខាងលើ៖ 
កែបួននែឡានទែ៊ងដឹកកំណាត់ឈើ 
លើសព ី60 គែឿងបើកបន្តជាជួរ 
នៅពែំដែនឡាវជាមួយបែទែសវៀ 
តណាមនៅឡាឡី ខែត្តសរ៉ែវា៉ែន់  
បែទែសឡាវ ខែក៊ម្ភៈ ឆ្នែំ 2015។

ការរកស៊ីឈើដែលលួចកាប់របស់បែទែសវៀតណាម
ថ្វីបើមានការយកចិត្តទ៊កាក់ផ្តែតជាសកលដែលចែះតែ
កើនឡើងចំពោះបញ្ហែនែការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់នៅក្នុងរយៈ
កាល 15 ឆ្នែំកន្លងមកហើយក្តី ក៏បែទែសវៀតណាមបន្តពឹង
ផ្អែកលើការនាំចូលនែឈើខ៊សចែបាប់ដើមែបីផ្គត់ផ្គង់វិស័យកែច្ឆែ
ពែែឈើដែលកំព៊ងតែចមែើនដ៊ះាលរបស់ខ្លួនដដែល ជាពិ
សែសនាំចូលមកពីបែទែសឡាវនិងបែទែសកម្ពុជាដែលជាបែ
ទែសជិតខាង។ ចាប់តាំងពីឆ្នែ ំ2007 មក EIA បានច៊ះកំណ
ត់ឯកសរម្តងហើយម្តងទៀតនូវលំហូរកំណាត់ឈើខ៊សចែបាប់
កាត់តាមពែំដែនគោករវាងបែទែសឡាវនិងវៀតណាមហើយ
កាន់តែថ្មីៗនែះ ពីបែទែសកម្ពុជា។ 1

បែទែសវៀតណាមបានធ្វើកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងយ៉ែងខា្លែំងដើ
មែបីបង្កើនគមែបពែែឈើរបស់ខ្លួនផា្ទែល់ រួមមានការគែប់គែ
ងតែួតពិនិតែយយ៉ែងតឹងរ៊ឹងៅលើការកាប់ពែែឈើធម្មជាតិ។ 
ក្នុងឆ្នែ ំ2016 បមែែមទាំងសែ៊ងៅលើការកាប់ពែែឈើធម្ម
ជាតិតែូវបានបែកាស។ 2 នៅតែឹមឆ្នែំ 2015 គមែបពែែឈើ
នែបែទែសនែះបានកើនឡើងរហូតដល ់14.7 ហិចតា (44.6 
ភគរយនែផ្ទែដីសរ៊ប) ធៀបជាមួយនឹងបែែំបួនលានហិចតា
នៅក្នុងឆ្នែំ 1990។3

នៅពែលជាមួយគ្នែនែះដែរ រា្ឋែភិបាលវៀតណាមបានលើ
កស្ទួយការពងែីកយ៉ែងឆប់រហ័សនែវិស័យកែច្ឆែពែែឈើដែ
លផ្តែតលើការនាំចូល ដែលបានបែែកា្លែយជាវិស័យធំបំផ៊ត
ទីបែែំមួយក្នុងលោក។ ក្នុងឆ្នែ ំ2017 ការនាំចែញផលិតផល
ពែែឈើរបស់បែទែសនែះតែូវបានពែយាករណ៍ទ៊កថាមានតម្
លែ 8 ប៊ីលានដ៊លា្លែរធៀបៅនឹង 7.3 ប៊ីលានដ៊លា្លែរនៅក្នុងឆ្នែំ 
2016។ 4

ឧសែសាហកម្មកែច្ឆែពែែឈើរបស់វៀតណាមពឹងផ្អែកយ៉ែងធ្ងន់
ធ្ងរៅលើការនាំចូលសមែែប់ផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាត៊ដើម ជាចមែបង
នះគឺកំណាត់ឈើមូលនិងឈើាររួច។ ការនាំចូលបានកំ
ព៊ងរីកលូតលាស់នៅក្នុងកមែិតបែមាណ10 ភគក្នុងមួយឆ្នែំ 
ដែលឈានដល ់4.79 លានម3 ក្នុងឆ្នែ ំ2015។

ខណៈដែលការនំាចូលឈើពីជាង 100 បែទែស  
តំបន់បែភពដ៏ធំបំផ៊តគឺទ្វបីាសី៊ ជាពិសែសបែទែសឡាវនិងកម្ពជុា។5 
ជារួម បែទែសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើការនាំចូលក្នុងចំនួនយ៉ែង
ហោចណាស ់80 ភគរយនែវត្ថុធាត៊ដើមបែើបែែស់ដោយរោង
ចកែរបស់ខ្លួន។ ការវិភគនែការនាំចូលរបស់វៀតណាមតាមបែ
ទែសបែភពបានចង្អុលបញ្ជែក់ថាក្នុងឆ្នែ ំ2013 18 ភគរយតែូវ
បានគែវិនិច្ឆ័យថាមានហានិភ័យខ្ពស់នែភពខ៊សចែបាប់។6

គឺបែទែសជិតខាងដែលទទួលរងនូវបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នែជំនួញខ៊
សចែបាប់នែះ។ រហូតមកដល់ឆ្នែ ំ2015 បែទែសឡាវ - ដែល
មានបមែែមហាមឃាត់ការនាំចែញកំណាត់ឈើ - គឺជាអ្នកផ្គ
ត់ផ្គង់ធំបំផ៊តតែឯងនែឈើៅកាន់បែទែសវៀតណាមបើគិ
តតាមតម្លែ។ ដោយសរតែឆន្ទៈនយោបាយកាន់តែខា្លែំងកា្លែ
ឡើងនៅក្នុងបែទែសដើមែបីបង្កែែបការកាប់ឈើខ៊សចែបាប ់ពែ
លនែះវាតែូវបានាក់ជំនួសដោយបែទែសកម្ពុជា ដែលជាបែ
ទែសជិតខាងមួយផែសែងទៀតដែលហាមឃាត់ការនាំចែញនែ
ឈើឆៅ។ ក្នុងឆ្នែំ 2015 បែទែសវៀតណាមបាននាំចូលឈើ
ដែលមានតម្លែ 386 លានដ៊លា្លែរាមែរិកពីបែទែសកម្ពុជា 
ដែលជាកំនើនចំនួន 52 ភគរយធៀបនឹងឆ្នែំម៊ន និង 360 
លានដ៊លា្លែរាមែរិកពីបែទែសឡាវ។7. រួមផែសំបញ្ចូលគ្នែ បែទែស
ទាំងពីរនែះបានផ្តល់ដល់បែទែសវៀតណាមនូវឈើខ៊សចែបាប់
ដែលមានតម្លែស្ទើរតែស្មើនឹងបីភគបួននែប៊ីលានដ៊លា្លែរនៅក្នុង
រយៈពែលតែមួយឆ្នែំ។

ការផា្លែស់ប្តូរនៅក្នុងការស្វែងរកពីបែភពផែសែងនែះតែូវរ៊ញចែែន
ទាំងសែ៊ងដោយវិធានការខាងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់។ជាជាងកែលម្អកា
រគែប់គែងនិយ័តកម្មរបស់ខ្លួនឲែយកាន់តែបែសើរឡើងនៅលើកា
រនាំចូលនែឈើខ៊សចែបាប់ វៀតណាមពិតជាបានណែនាំាក់ប
ញ្ចូលនូវវិធានការដើមែបីសមែួលដល់លំហូរនែឈើពីបែទែសកម្ពុ
ជាដោយបងា្ហែញជាថ្មីម្តងទៀតនូវការមិនគោរពយ៉ែងចែបាស់ជាក់
ស្តែងចំពោះចែបាប់ពែែឈើនែបែទែសជិតខាងរបស់ខ្លួន។

“បែទែសវៀតណាមប
ន្តពឹងផ្អែកលើការនាំចូ
លឈើមិនសែបចែបាប់
ដើមែបីផ្គត់ផ្គង់វិស័យកែ
ឆ្នែពែែឈើដែលកំព៊ង
ចមែើនដ៊ះលូតលាស់រ
បស់ខ្លួន”
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ការបែកធា្លែយពីបែទែសឡាវ

ថ្វីបើមានការាក់បមែែមហាមលើការនាំចែញកំណាត់ឈើ
របស់បែទែសឡាវតាំងពីយូរយកន្លងមកតាំងពីឆ្នែំ 1999 
និងជំនន់ជន់ជោរនែនិយ័តកម្មនៅក្នុងឆ្នែំ 2002 2004 

2008 និង 2015 ក្តី - ការនាំចែញកំណាត់ឈើដែលតែូវបា
នាក់កំហិតទាំងអស់លើកលែងតែ “ករណីពិសែស” ឬ 
“ករណីជាក់លាក”់ - ក្នុងទសវតែសរ៍កន្លងមក កំណាត់ឈើមូ
លគឺជាផលិតផលពែែឈើចមែបងដែលតែូវបាននាំចូលៅក្នុ
ងបែទែសវៀតណាមពីបែទែសឡាវ។

នៅតែមឹឆ្នែ ំ2012 “ករណីពិសែស” ដែលគែស្មែនយកដូច្នែះទំាង
នែះនែការនំាចែញកំណាត់ឈើបានកា្លែយជារឿងធម្មតាហើយឧ
សែសាហកម្មផលិតផលពែែឈើរបស់បែទែសឡាវតែវូបានធ្វើឲែយអ
ស់វត្ថធុាត៊ដើម។សឹងតែគែប់ឈើទំាងអស់ដែលតែវូបានបែមូលផ
លនៅបែទែសឡាវតែវូបាននំាចែញជាកំណាត់ឈើឆៅៅកាន់បែ
ទែសវៀតណាមដែលនៅកែបែរខាងនិងកាន់តែចែើនឡើងៗៅកា
ន់បែទែសចិន។

ទំហំទែង់ទែែយខូចខាតនែភពខ៊សចែបាប់នៅក្នុងវិស័យពែែ
ឈើរបស់បែទែសឡាវតែូវបានទមា្លែយនៅក្នុងរបាយការណ៍
មិនបានចែញផែសាយមួយដែលបានបែកធា្លែយចែញនៅក្នុងឆ្
នា ំ2015។8 របាយការណ៍នះគឺជាលទ្ធផលនែគមែែងឆ្លងដែ
នដែលផ្តែតៅលើាងស្តកុកាបូននិងជីវៈចមែ៊ះនៅបែទែស
ឡាវភគខាងតែបូងនិងវៀតណាមភគកណា្តែលហើយបាន
ជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់កែសួងកសិកម្មនិងរ៊កា្ខែបែមាញ់ឡាវ។

គែបានរកឃើញថាបែទែសឡាវបាននាំចែញឈើចំ
នួន 1.4 លានម3 ៅកាន់វៀតណាមនិងចិនក្នុងឆ្នែំ 
2013 ដែលលើសពី 10 ដងនែការបែមូលផលផ្លូវការ
នែបែទែសនែះ។ ការនាំចែញចែើនរហូតដល់ 98 ភគ
រយនែការនាំចែញសរ៊បរបស់បែទែសឡាវក្នុងឆ្នែំ 2014 
មានដូចជាកំណាត់ឈើនិងឈើាររួច - ដែលជាផលិតផល
តាមធម្មតាតែូវបានហាមឃាត់មិនឲែយនាំចែញ។ នៅតំបន់ខ្លះ 
អតែែនែការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់បានឈានដល់កមែិត 100 
ភគរយដ៏គួរឲែយតក់ស្លុត។

ការនំាចែញឈើខ៊សចែបាប់ពីបែទែសឡាវៅកាន់វៀតណាម
ឡើងដល់កំពូលក្នងុឆ្នែ ំ2015 នៅពែលដែលវៀតណាមនំា
ចូលកំណាត់ឈើក្នងុកមែតិឃ្លងីឃ្លែងចំនួន 320 000 ម3 
និងតែមឹតែកែែម 400 000 ម3នែឈើាររួចពីបែទែសជិត
ខាងរបស់ខ្លនួតែប៊៉ណ្ណែះ។9

ក្នុងខែក៊ម្ភៈឆ្នែំ 2015 អ្នកស៊ើបអង្កែតរបស់ EIA បានធ្វើការ
ច៊ះកំណត់ឯកសរនូវភពចែំដែលនែភពខ៊សចែបាប់ពែែឈើ
ក្នុងអំឡុងការធ្វើដំណើរច៊ះមូលា្ឋែនៅកាន់បែទែសឡាវ
ភគខាងតែបូង។ មានម្តងនះ  កែបួននែឡានទែ៊ងចែើនជាង 
60 គែឿងដែលផ្ទុកលើសចំណ៉ះនូវកំណាត់ឈើតែូវបា
នគែសង្កែតឃើញនៅតមែង់ជួរគ្នែដើមែបីចូលៅបែទែស
វៀតណាមនៅចែកឆ្លងកាត់ពែំដែន ឡាឡី ខែត្តសរ៉ែវា៉ែន់ 
បែទែសឡាវ។ ឡានកែ៊ងដឹកកំណាត់ឈើថែមទៀតតែូវបា
នសង្កែតឃើញនៅប៉៊ស្តិពែំដែន បូ អ៊ី នៅក្នុងខែត្តាតាប៊ឺ 
ដែលឆ្លងចូលៅក្នុងបែទែសវៀតណាម។ នៅក្នុងរយៈពែល
តែឹមបីថ្ងែប៉៊ណ្ណែះ EIA បានអង្កែតឃើញថាយ៉ែងហោចណា
ស់កំណាត់ឈើខ៊សចែបាប់ចំនួន 3 200 ម3 តែូវបានដឹកជញ្ជូ
នឆ្លងកាត់ពែំដែន។ EIA ក៏បានច៊ះកំណត់ឯកសរផងដែរ
នូវបែតិបត្តកិាររក៊រករ៉ែដោយខស៊ចែបាប់ដែលតែវូបានគែប់គែង
ដោយយោធានៅខាងក្នុងតំបន់ការពារជាតិឌ៊ងាំផាន។

ការសែែវជែែវបានបងា្ហែញថាចំនួនដ៊លយ៉ែងចែើននែកំណាត់ឈើ
ដែលតែវូបានឃើញនៅចែកឆ្លងដែនឡាឡី មកពីគមែែងរ៊ករករ៉ែ

និងកសងថ្នល់ដែលកំព៊ងតែវូបានអន៊វត្តន៍ដោយកែម៊ហ៊៊នឡាវ 
Phonesack Group ដែលជាកែម៊ហ៊៊នមួយក្នងុចំណមកែម៊ហ៊៊ន
ដ៏ធំបំផ៊តដទែទៀតនៅក្នងុបែទែសនែះ។ អស់រយៈពែលរប់សិបឆ្នែំ 
វាបានបែើបែែស់ខែសែរយៈបែកបដោយអភ័យឯកសិទ្ធៅិនឹងវរជ
នកាន់អំណាចនែបែទែសឡាវដើមែបីធានាឲែយបាននូវគមែែងស
ងសង់ដែលផ្តល់បែែក់ចំណែញយ៉ែងចែើននិងកូតាកាប់ឈើ។ កែ៊
មហ៊៊ននែះថែមទំាងតែវូបានគែរយការណ៍ថាបានសងសង់និវែ
សនា្ឋែនដ៏បែណិតសមែែប់បែធានាធិបតីនាពែលនះគឺឯកឧត្
តម ChoummalySayasone ថែមទៀតផង។ 10

ក្នងុឆ្នែ ំ2011 ប៊គ្គលិក Phonesack Group 
បានសរភពចំពោះអ្នកស៊ើបអង្កែត EIA ថារោងចកែផលិ
តគែឿងសងា្ហែររឹមនិងផ្ទែកមែែលដ៏ធំមួយដែលកែម៊ហ៊៊នបាន
សងសង់នៅបែទែសឡាវភគកណា្តែលគឺគែែន់តែជាខែសែកែវ៉ាែ
ត់ខ ាងម៊ខដើមែបីពងែងឹកូតាការកាប់ឈើដ៏មានតម្លែជាមួយនឹ
ងឈើសឹងទំាងអស់ដែលតែវូបានរត់ពន្ធកាត់ពែដំែនៅកាន់
បែទែសវៀតណាមដើមែបីបានការទូទាត់ជាសច់បែែក់ ដោយ
បនែសល់ទ៊កឲែយរោងារឈើរបស់ខ្លនួវាខ្វះខាតវត្ថធុាត៊ដើមថែ
មទៀតផង។

ខាងលើៈ
កំណាត់ឈើដែលកាប់ដោយកែ៊មហ៊៊ន
យោធាវៀតណាម COECCO ដោយផ្
សរភ្ជែប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគមែែងថា
មពលវារីអគ្គីសនី Xekaman I នៅបែ
ទែសឡាវដែលតែូវបានតម្កល់រកែសាទ៊ក
នៅផែឈ៊យញ៉ុងបែទែសវៀតណាម 
ឆ្នែំ 2012

ខាងកែែមៈ

ឡានទែ៊ងដឹកកំណាត់ឈើធ្វើដំ
ណើរបត់បែនដូចពស់ជ៊ំវិញផ្លូវភ្នំដែ
លនាំៅដល់ចែកឆ្លងកាត់ពែំដែន 
ឡាឡីចូលៅបែទែសវៀតណាម 
ខែត្តសរ៉ែវា៉ែន់ បែទែសឡាវ ខែក៊ម្ភៈ 
ឆ្នែំ 2015
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ខាងលើៈ

កំណាត់ឈើនៅរោងចកែគែឿងស
ងា្ហែររឹមរបស់កែ៊មហ៊៊ន Phonesack 
Group ក្នុងបែទែសឡាវខែក៊ម្ភៈ 
ឆ្នែំ 2012

ខាងកែែមៈ

បែជាជនភគតិចកំណើតដើមឡាវ
គឺគែែន់តែជាអ្នកឈរមើលតែប៉៊ណ្
ណះ នៅពែលដែលធនធានបែទែសរ
បស់គែតែូវបាននាំចែញលក់ដ៊ំដោ
យខស៊ចែបាប់ៅកាន់បែទែសវៀតណា
មនៅចែកឡាឡី ខែត្តសរ៉ែវា៉ែន់ 
បែទែសឡាវ ខែក៊ម្ភៈ ឆ្នែ ំ2015។

កែ៊មហ៊៊នវៀតណាមក៏បានចូលរួមដោយផា្ទែល់ផងដែរនៅ
ក្នុងការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់នៅបែទែសឡាវ រួមមានសហ
គែែសដែលកាន់កាប់ដោយយោធាដែលមានឈ្មែះថា
កែ៊មហ៊៊នកិច្ចសហបែតិបត្តិការ សែដ្ឋអកិច្ច(COECCO)។ 
ក្នុងខែឧសភ ឆ្នែំ 2011 អ្នកស៊ើបអង្កែតរបស ់EIA 
ជួបជាមួយប៊គ្គលិក COECCO នៅទីស្នែក់ការកណា្តែលរ
បស់កែ៊មហ៊៊ននៅក្នុងទីកែ៊ងវិញ បែទែសវៀតណាម។ វា
តែូវបានគែអះាងថាជាបែតិបត្តិការកាប់ឈើធំបំផ៊តក្នុ
ងបែទែសឡាវ ដោយមានកូតាបែចាំឆ្នែំចំនួន 100 000 
ម3 នែពែែឈើដែលបានកាប់នៅក្នុងតំបន់ជោរជន់ដែល
បានគែែងទ៊កម៊ននៅជ៊ំវិញទំនប់ថាមពលវារីអគ្គីសន ី
Xe Kaman 1 នៅាតាប៊ឺ។ បនា្ទែប់មកទៀត EIA បានតា
មានកំណាត់ឈើដែលតែូវបានកាប់ដោយ COECCO 
ៅកាន់ផែQuyNhonនិង Danangបែទែសវៀតណាម។ 

វិសលភពពែញលែញនែភពជាប់បទល្មើសរបស ់
COECCO នៅបែទែសឡាវតែូវបានបើកបងា្ហែញក្នុងឆ្នែ ំ2015 
នៅពែលដែលការវិភគរូបភពពីផា្កែយរណបបងា្ហែញថា 71 
ភគរយនែការកាប់ឈើដែលតែូវបានធ្វើឡើងដោយCOEC

CO ជាការផែសារភ្ជែប់ៅនឹងទំនប់ចន្លែះរវាងឆ្នែ ំ2007-14 តា
មពិតៅបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ការពារដែលហួសផ៊ត
ពីតំបន់ទឹកជំនន់ៅទៀត។11

ក្នុងឆ្នែ ំ2015 អ្នកស៊ើបអង្កែត EIA បានផែសារភ្ជែប់កំណាត់
ឈើមកពីបែតិបត្តិការគមែែងខ៊សចែបាប ់Xe Kaman 1 
របស ់COECCO ៅនឹងផលិតផលពែែឈើដែលនាំចូល
ៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉៊បដោយកែ៊មហ៊៊នអ៊ីតាលីចំនួនពីរ គឺកែ៊មហ៊៊ន 
Andrea Olivieroនិង MagazziniCosmadi Cosa Olivie

roបានទិញគែឿងសងា្ហែររឹមសមែែប់ាក់កែែផ្ទះធ្វើពីឈើផ្ចឹក
ពីកែ៊មហ៊៊នផលិតវៀតណាមឈ្មែះ Thanh Thuy Co Ltd 
ដោយកំណាត់ឈើមានបែភពមកពីបែតិបត្តិការកាប់ឈើរប
ស់ COECCO នៅក្នុងតំបន ់Xe Kaman 1។

ដោយបែឈមម៊ខនឹងការហិនហោចអស់ពែែឈើនិងកង្វល់
ជាសធារណៈនៅលើភពព៊ករលួយដែលទែទែង់គំទែការ
កាប់ឈើនិងការរត់ពន្ធឈើខ៊សចែបាប់ នៅក្នងុខែឧ សភ ឆ្នែ ំ
2016 នាយករដ្ឋអមន្តែឡីាវថ្មគឺីឯកឧត្តម ThonglounSisoulith 
បានចែញបទបញ្ជែលែខ 15 ស្តអំីពីការពងែងឹភពមឺ៊ងម៉ាែត់
នៅលើការគែប់គែងនិងការធ្វើអធិការកិច្ចតែតួពិនិតែយការធ្
វីទាញធ្វើាជីវកម្មយកផលឈើ ចលនាចរចរណ៍របស់ឈើ 
និងជំនួញឈើ។ បទបញ្ជែបានាក់ឲែយមានការឈប់ទំាងសែង៊
ៅលើការនំាចែញទំាងអស់នែពែែឈើដែលមិនទាន់បានក ែច្ឆែ 
ក្នងុចំណមកំណែទមែង់ដទែទៀត ហើយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋអម
ន្តែបីានធ្វើការតាមានបន្តវាជាមួយនឹងការច៊ះធ្វើទសែសនកិច្ចផ្លវូការ
ៅកាន់ខែត្តដែលផលិតឈើចមែបងៗ។ 

ខ៊សពីការបែកាសសែដៀងគ្នែនែះកាលពីអតីតកាល វិធានកា
រដ៏តឹងរ៊ឹដែលតែូវបានបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋអមន្តែីនាពែ
លបច្ចុបែបន្នមានផលប៉ះទង្គិចយ៉ែងខា្លែំងកា្លែ។ ទិន្នន័យរប



ស់គយបានបងា្ហែញថាក្នងុឆ្នែ ំ2016 កំណាត់ឈើតែមឹតែ  
36 000 ម3 តែប៊៉ណ្ណែះបានចូលបែទែសវៀតណាមពីបែទែស
ឡាវ - ដែលសឹងតែទំាងអស់គឺនៅម៊នបទបញ្ជែកាលពីខែឧសភ 
- ធៀបៅនឹង 321 718 ម3 នៅក្នងុឆ្នែ ំ2015។ ជំនួញផ្នែកឈើ
ារក៏ធា្លែក់ច៊ះផងដែរពោលគឺពី 383 149 ម3 នៅក្នងុឆ្នែ ំ2015 
ៅតែមឹតែ 95 572 ម3 នៅក្នងុឆ្នែ ំ2016។ 12

ក្នងុខែមិនា ឆ្នែ ំ2017 ការតែតួពិនិតែយតាមាននៅតាមមូលា្ឋែ
នផា្ទែល់របស់ EIA នៅបែទែសឡាវនិងបែទែសវៀតណាមភ
គខាងតែបូងបានបញ្ជែក់យកជាការបានថាឱនភពគួរជាទីកត់
សមា្គែល់នៅលើជំនួញឆ្លងដែន។ មិនមានឡានទែង៊ដឹកកំណា
ត់ឈើតែវូបានគែអង្កែតឃើញនៅចែកឆ្លងកាត់ពែដំែនដែលម
មាញឹកកាលពីម៊នឡើយ សន្នធិិមិនមានផ្ទកុនូវកំណាត់ឈើ
ដែលកាប់ថ្មីៗ ឡើយហើយអ្នករកសី៊ឈើវៀតណាមជាចែើនបា
នរអូ៊ពីការដែលពួកគែទទួលបាននូវកំណាត់ឈើដែលតែវូបា
នទិញរួចជាម៊នដែលតែវូបានចងនៅក្នងុបែទែសឡាវ។

ការពឹងាសែ័យលើបទល្មើសនៅកម្ពុជា
ដោយបែទែសឡាវបានរឹតបន្តងឹការគែប់គែងតែតួពិនិតែយលើលំ
ហូរឈើខ៊សចែបាប់ អ្នករកសី៊ជនជាតិវៀតណាម ដោយតែវូបា
នទំន៊កបមែង៊ដោយគោលនយោបាយនិងការជែែមជែែងរប
ស់រា្ឋែភិបាល បានបង្វែរការយកចិត្តទ៊កាក់របស់គែកាន់តែ
ចែើនឡើងៗមកកម្ពជុាជាបែភពនែវត្ថធុាត៊ដើមខ៊សចែបាប់ថោ
កៗរបស់ពួកគែ។

សន្ទុះឈានឡើងនាពែលថ្មីៗនែះនៅក្នុងជំនួញបានតំណា
ងនូវការលូតលាស់ឡើងវញិនូវការរត់ពន្ធពែែឈើរវាងបែទែស
ទាំងពីរតាំងពីទសវតែសរ៍ឆ្នែ ំ1990 កន្លងៅម៉្លែះ។ របាយកា
រណ៍នាពែលនះបានរកឃើញថាបមែែមការនាំចែញឈើរ
បស់បែទែសកម្ពុជាតែូវបានបំពារបំពានជាប់ជាបែចាំ ជាមួយ
នឹងឈើដែលតែូវបញ្ជូនផា្លែស់ទីកាត់ពែំដែនពីខែត្តរតនគីរីដែ
លនៅភគខាងកើតបែទែសចូលៅក្នុងបែទែសវៀតណាម
ដែលនៅជិតខាង ដោយមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់យោធា
នៅភគីទាំងសងខាងនែពែំដែន។ ឈើខ៊សចែបាប់តែូវបាន
តាមានឃើញថាបានចូលៅក្នុងចែវា៉ែក់នែការផ្គត់ផ្គង់នែកែ៊
មហ៊៊នផលិតគែឿងសងា្ហែររឹមសមែែប់សួនចែបារនៅPleikuនិង
QuyNhon។16

ជំនួញនះបានថមថយសែកសែត៊នៅក្នងុទសវតែសរ៍តកែែយៗម
កទៀតដោយសរតែការពងែងឹចែបាប់និងកំណែទមែង់បទបញ្ញត្តកិា
ន់តែបែសើរឡើង ដែលរួមមានល័ក្ខខ័ណ្ឌទាមទារតមែវូឲែយជមែែប
ជូនដំណឹងជាម៊ននៅក្នងុបែទែសវៀតណាមសមែែប់ឈើដែលតែូ
វបាននំាចូលពីបែទែសកម្ពជុានិងចំនួនប៊៉ស្តពិែដំែនដែលតែវូបានរឹ
តបន្តងឹដែលតាមរយៈនះពែែឈើាចតែវូបានដឹកជញ្ជនូ។

ប៊៉ន្តែនៅខែមករឆ្នែ ំ2014 កែសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាម
បានដកចោលនិយត័កម្មជំនួញលើឈើពីបែទែសកម្ពជុា ដោយ
ដកចោលនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌតមែវូទាមទារនូវឯកសរនំាចូលនិងអន៊
ញ្ញែតឲែយជំនួញបែពែតឹ្តៅបាននៅតាមគែប់ចែកទា្វែរពែដំែនណា
មួយក៏បាន។ ជាលទ្ធផលបនា្ទែប់មក ការនំាចូលបានរីកលូតលា
ស់ដ៊ះាលហើយនៅឆ្នែ2ំ015 បែទែសកម្ពជុាបានកា្លែយជាអ្នក
ផ្គត់ផ្គង់ឈើដ៏ធំបំផ៊តរបស់វៀតណាមគិតតាមតម្លែ។17

ក្នងុឆ្នែ ំ2015 បែទែសវៀតណាមបាននំាចូល 590 000 ម3 
នែកំណាត់ឈើ (ដែលជាឈើសមមូលៅនឹងកំណា ត់ឈើមូល)
និងឈើាររួចពីបែទែសកម្ពជុា ដែលជាកំនើន ដ៏សមែបើមស្មើនឹង 
800 ភគរយធៀបៅនឹងការនំាចូលក្នងុឆ្នែ ំ2013។ ការនំាចូល
កំណាត់ឈើតែឯងបានកើនឡើងពីតែមឹតែ 383 ម3 ក្នងុឆ្នែ ំ2014 
រហូតដល់ 57 700 ម3 នៅក្នងុឆ្នែ ំ2015 ថ្វបីើមានបមែែមហាមឃា
ត់ការនំាចែញកំណាត់ឈើឆៅរបស់កម្ពជុាក៏ដោយ។

6

ការប្លន់ឈើគែូញូង
បែទែសវៀតណាមក៏ដើរតួនាទីមជែឈិមនៅក្នុងការរត់ពន្ធនែពែែឈើមានតម្លែពីតំបន់មែ
គង្គៅកាន់បែទែសចិនផងដែរ។ ដែលតែូវបានស្គែល់ជាទូៅថាឈើគែញូង ជំនួញ
លើឈើមានតម្លែទាំងនែះបានលូតលាស់ខា្លែំងកា្លែនៅក្នុងទសវតែសរ៍ដែលកន្លងផ៊តៅ
ដើមែបីផ្គត់ផ្គង់ទីផែសារចិនសមែែប់គែឿងសងា្ហែររឹមប៊រណ Hongmu។

ឈើមួយដ៏មានតម្លែបំផ៊តក្នុងចំណមឈើទាំងនែះ 
ដែលតែូវបានគែស្គែល់ថាជាឈើគែញូង (Dalbergiacochinchinensis) តែូវបាន
ាក់ចូលក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ II នែអន៊សញ្ញែស្តីពីជំនួញអន្តរជាតិនែបែភែទជិ
តផ៊តពូជ (CITES) ក្នុងឆ្នែ ំ2013 ដោយមានបែទែសវៀតណាមជាភគីសហគំទែ
ពែមជាមួយបែទែសថែ។ ការស៊ើបអង្កែតដោយ EIA នៅក្នុងឆ្នែំ 2014 បានបងា្ហែញ
ថាបែទែសវៀតណាមកំព៊ងដើរតួនាទីមជែឈិមនៅក្នុងការរត់ពន្ធឈើនាងនួន ដោយ
ដើរតួនាទីជាមជែឈមណ្ឌលឆ្លងកាត់សមែែប់ឈើដែលកាប់ដោយខ៊សចែបាប់ក្នុងបែទែ
សថែ ឡាវនិងបែទែសកម្ពុជានៅតាមផ្លូវៅកាន់បែទែសចិន។ 13 នៅក្នុងតែមួយថ្ងែ 
EIA បានអង្កែតឃើញឈើគែញូងលើសពី 400 តោនតែូវបានតម្កល់រកែសាទ៊ក
នៅក្នុងឃា្លែំងនៅក្នុងទីបែជ៊ំជន Dong Ha កែបែរពែំដែនជាមួយបែទែសឡាវ។ 
នៅបែទែសវៀតណាមខាងជើង មន្តែីស៊ើបអង្កែត EIA បានធ្វើទសែសនកិច្ចភូម ិDong 
Ky ដែលជាមជែឈមណ្ឌលកែច្ឆែឈើនៅជិតទីកែ៊ងហាណូយ ហើយតែូវបានផ្តល់នូវឈើ
គែញូងចំនួន 1 000 តោនពីបែទែសឡាវ។

ក្នុងឆ្នែំ 2016 EIA បានបើកកកាយតឹកតាងនែលិខិតអន៊ញ្ញែត CITES ក្លែងកា្លែយដែល
កំព៊ងតែូវបានបែើបែែស់សមែែប់ការដឹកជញ្ជូនឈើគែញូងពីបែទែសកម្ពុជាៅបែទែស
វៀតណាម។ ទិន្នន័យរបស់ជំនួញបានបងា្ហែញថាបែទែសកម្ពុជាបានចែញលិខិតអន៊
ញ្ញែត CITES សមែែប់ការនាំចែញនូវឈើគែញូង 12 000 ម3 រវាងខែមិថ៊នាឆ្នែ ំ2013 
និងខែធ្នូ ឆ្នែំ 2014 ថ្វីតែបិតតែមានការថ្លែងជាសធារណៈថាការកាប់និងការជួញដូរបែ
ភែទឈើនែះនៅក្នុងបែទែសតែូវបានាក់បមែែមក៏ដោយ។ 14 ឈើគែញូងទាំងអស់តែូ
វបាននាំចែញៅកាន់វៀតណាម ដែលលិខិតអន៊ញ្ញែតតែូវបានទទួល នៅម៊នការដឹក
ជញ្ជូនបន្តៅម៊ខទៀតៅកាន់បែទែសចិន។ ជាលទ្ធផលកែែយមកទៀត សមត្ថកិ
ច្ចបែទែសកម្ពុជាបានបដិសែធយ៉ែងក្លៀវកា្លែមិនបានចែញលិខិតអន៊ញ្ញែតណាមួយឡើ
យហើយបានអះាងថាបានបែែសែ័យផ្តែះប្តូរព័ត៌មានអំពីបែការនែះៅកាន់សមភគី
វៀតណាមរបស់ពួកគែហើយ។15 ផ្នែកលើតម្លែទីផែសារបែបអភិរកែសចំនួន  50 000 ដ៊លា្លែ
រាមែរិកក្នុងមួយម៉ែតែគូបសមែែប់ឈើគែញូងនៅក្នុងបែទែសចិន ផែនការបោកបែែស់
លិខិតអន៊ញ្ញែតក្លែងកា្លែយាចនឹងបង្កើតបានជាបែែក់ចំណូលជាសកា្តែន៊ពលក្នុងចំនួនរ
ហូតដល ់600 លានដ៊លា្លែរាមែរិកសមែែប់ឧកែិដ្ឋអជនដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធ។

កម្មកររីចែញពីឡានឈើគែញូងដែលតែូវបាន
លួចពីបែទែសឡាវនៅទីផែសារក្នុងទីកែ៊ងDong Ky 
បែទែសវៀតណាមភគខាងជើង ឆ្នែំ 2014។



ខាងលើៈ

កំណាត់ឈើដែលកំព៊ងតែូវបាន
រត់ពន្ធៅកាន់បែទែសវៀតណា
មពី អូរតាប៊កក្នុងសួនឧទែយានជា
តិវីរជ័យបែទែសកម្ពុជា ខែក៊ម្ភៈ 
ឆ្នែំ 2017

បទឧកែិដ្ឋអពែែឈើក្នុងបែទែសកម្ពុជា

នៅដើមឆ្នែំ 2016 រា្ឋែភិបាលកម្ពុជាបានាក់ចែញនូវកា
រគបសង្កត់រឹតបន្តឹងម្តងមា្កែលមួយផែសែងទៀតៅលើកា
រកាប់ឈើនិងការរត់ពន្ធឈើខ៊សចែបាប់នៅកែែមពាកែយប
ញ្ជែរបស់លោកនាយករដ្ឋអមន្តែី ហ៊៊ន សែន។ វិធានការរួម
មានការបង្កកចោលនូវការនាំចែញឈើទាំងអស់ៅកាន់
វៀតណាមនិងការផ្តួចផ្តើមបង្កើតនូវគណៈកមា្មែធិការចម្
រ៊ះសមែែប់បងា្កែរបទល្មើសពែែឈើ ដែលតែូវបានមើលខ៊
សតែូវដោយមែបញ្ជែការប៉ូលីសយោធាជាតិ សៅ ស៊ខា។ 
លោកនាយករដ្ឋអមន្តែី ក៏បានបែកាន់យកនូវជំហានដ៏ខា្លែំង
កា្លែនែការចែញបញ្ជែឲែយ សៅ ស៊ខាឲែយបាញ់ផ្លែងគែែប់រ៉៊កកែ
តពីឧទ្ធមា្ភែគចកែាក់អ្នកកាប់ឈើផងដែរ។18

សឹងតែភ្លែមៗនះ រា្ឋែភិបាលបានអះាងថាខ្លួនបានល៊ប
បំបាត់ចោលនូវរល់គែប់ការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់ធំៗនៅក្នុង
បែទែសហើយ។ លោកឧត្តមសែនីយ៍ សៅ ស៊ខា បានបែ
កាសនៅពាក់កណា្តែលខែមករឆ្នែំ 2016 ថា“មិនមានការដឹ
កជញ្ជូនពែែឈើពីបែទែសកម្ពុជាៅបែទែសវៀតណាមនិ
ងនៅក្នុងបែទែសទេ”។19

ប៉៊ន្តែខណៈដែលទិន្នន័យជំនួញបានចង្អុលបងា្ហែញ
នូវការធា្លក់ច៊ះចំនួន 50 ភគរយនែជំនួញឈើពីបែ
ទែសកម្ពុជាៅកាន់បែទែសវៀតណាមក្នុងឆ្នែ ំ2016 

ធៀបៅនឹងឆ្នែំម៊នក៏ដោយ ក៏ការស៊ើបអង្កែតនៅមូល
ា្ឋែនដែលតែូវបានធ្វើឡើងដោយ EIA នៅបែទែសកម្ពុ
ជានិងវៀតណាមភគខាងកើតរវាងខែវិច្ឆិកា ឆ្នែ ំ2016 
និងខែមិនាឆ្នែ ំ2017 បានវែកម៊ខបើកកកាយនូវបែតិបត្តិកា
រកាប់ឈើខ៊សចែបាប់ដែលសមែបសមែួលយ៉ែងបែសើរនៅក្នុ
ងខែត្តរតនគីរី ដោយមានកំណាត់ឈើខ៊សចែបាប់យ៉ែងចែើ
នតែូវបានដឹកជញ្ជូនកាត់ពែំដែនចូលៅក្នុងខែត្ត Gia Lai 
នែបែទែសវៀតណាម។ គួរឲែយកត់សមា្គែល់នះ បទល្មើស
ពែែឈើធំៗនែះកំព៊ងតែូវបានបែពែឹត្តដោយមានការជួយ
ជែែមជែែងដោយផា្ទែល់របស់រា្ឋែភិបាលខែត្ត Gia Lai។

“បទឧកែិដ្ឋអពែែឈើធំនែះ
កំព៊ងតែូវបានបែពែឹត្ត ដោ
យមានជំនួយជែែមជែែ
ងដោយផា្ទែល់របស់រា្ឋែ
ភិបាលបែចាំខែត្ត Gia 

Lai”

ចោរកម្មឈើដែលតែូវបានរដ្ឋអាក់ទណ្ឌកម្ម
ការស៊ើបអង្កែតរបស ់EIA 
នៅបែទែសកម្ពុជានិងវៀតណាម

នៅចន្លែះរវាងខែធ្ន ូ2016 និងខែក៊ម្ភៈ ឆ្នែ ំ2017 មន្តែីស៊ើបអ
ង្កែតបានធ្វើការស្ទែបស្ទង់ៅលើបែតិបត្តិការកាប់ឈើដោយ
ខ៊សចែបាប់នៅក្នុងរង្វង់ទឹកដីដ៏ធំនែពែែឈើនៅក្នុងសួនឧទែយា
នជាតិវីរជ័យ សួនឧទែយានជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មី អូរយ៉ែាវ 
និងដែនជមែកសត្វពែែលំផាត់ ទាំងអស់ស៊ទ្ធតែនៅក្នុងខែត្តរ
តនគីរីនៅពែំដែនភគឥសន្តនែបែទែសកម្ពុជាជាមួយបែទែ
សវៀតណាម។

ាក់តាំងនៅក្នុងតំបន់ការពារទាំងនែះគឺជាជួរតំបន់ដែលតែូ
វបានការពាររបស់សហគមន ៍(CPAs) ដែលតែូវបានផ្តួចផ្តើ
មបង្កើតឡើងនៅក្នុងប៉៊នា្មែនឆ្នែំថ្មីៗនែះដើមែបីបង្កើត ទទួល
ស្គែល់និងផ្តល់អំណាចដល់ការពងែឹងការចូលកាន់កាប់ដីនិង
បែើបែែស់សិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិភគតិចកំណើតដើ
មនៅក្នុងតំបន់។ មន្តែីស៊ើបអង្កែតបានធ្វើទសែសនកិច្ចកន្លែង
ពីរដែលការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់មិនាចតែួតតែែបានបានចា
ប់ផ្តើមនៅក្នុងច៊ងឆ្នែ ំ2016។ តំបន់ការពាររបស់សហគមន៍ 
អូតាបក់ នៅក្នុងឧទែយានជាតិវីរជ័យនិងតំបន់នៅព័ទ្ធជ៊ំវិញទ
ន្លែអូតាំងដែលវាបង្កើតបានជាពែំដែនរវាងដែនជមែកសត្វ
ពែែលំផាត់និងឧទែយានជាតិអូរយ៉ែាវ។

តំបន់ការពាររបស់សហគមន៍អូរតាបក់ គឺជាតំបន់ការពារស
ហគមន៍មួយនែតំបន់ការពាររបស់សហគមន៍ ចំនួន 5 ដែល
តែូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនែថវិការជំនួយចំ
នួន 1 លានដ៊លា្លែរាមែរិកមកពីសហភពអឺរ៉៊ប ដែលតែូវបាន
ច៊ះហត្ថលែខាដោយកែសួងបរិស្ថែនបែទែសកម្ពុជា។ 20 ក្នុង
អំឡុងពែលនែកិច្ចពិភកែសាជាមួយមែសហគមន៍ វាលែចចែ
ញជារូបរងមកថាអភិកែមដោះសែែយតែូវបានធ្វើឡើងហើ
យដោយតំណាងជននែឈ្មួញឈើវៀតណាមដែលតែូវបាន
គែស្គែល់តែឹមតែថាជាឈ្មែះ “យ៉ែង” តែប៉៊ណ្ណែះនៅក្នុងឆ្នែ ំ
2016 ដែលតែូវបានអមដំណើរមកជាមួយដោយមន្តែីប៉ូលីស
យោធាកម្ពុជាដែលក៏បានរៀបរប់បែែប់ពីខ្លួនគត់ផងដែរថា
ជាឈ្មួញរកស៊ីឈើ។
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ឈ្មួញចង់ធានាឲែយមានជាប់នូវជំនួយជែែមជែែងរបស់សហគ
មន៍ក្នុងការកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារសហគមន ៍អូរតាប៊ក 

ដោយអះាងថាដោយសមត្ថកិច្ចថា្នែក់ជាតិនិងថា្នែក់ខែត្តបានយ
ល់សែបរួចហើយនូវការកាប់ឈើនះ ពួកគែគួរតែទទួលបាន
ការឲែយបា្រក់ចំនួន 3 000 ដ៊លា្លែរាមែរិកឬក៏មិនបានអ្វីោះ។ 
ការផ្តល់ជូនតែូវបានបដិសែធចោល។ មិនយូរប៉៊នា្មែន 
កែែយមកទៀត អ្នកកាប់ឈើកម្ពុជាបែហែល 100 នាក់ បា
នមកដល់តំបន់នះដោយមានអមដំណើរមកជាមួយដោយ 
“បែធានគែប់គែងឈើ” ជាមួយនឹងប៊គ្គលិកយោធាមកជាមួយ
សែែប់ដើមែបីធានាថាការកាប់ឈើាចបែពែឹត្តៅបានដោយមិ
នមានការបងា្អែក់។ ប៉៊ស្តិ៍តែួតពិនិតែយតែូវបានបង្កើតឡើងយ៉ែងរ
ហ័សនៅលើផ្លូវចូលៅក្នុងតំបន់នះដើមែបីបងា្កែរអ្នកកែែក៊ំឲែយ 
ាចចូលៅក្នុងបានហើយការកាប់ឈើបានចាប់ផ្តើមឡើង 
នៅខាងក្នុងតំបន់ការពារនិងដោយគ្មែនការយល់ពែមរបស់ស
ហគមន៍ក្នុងតំបន់ឡើយ។ អ្នកកាប់ឈើផ្តែតម៊ខពែួញតែបែភែ
ទដើមឈើដែលមានតម្លែពាណិជ្ជកម្ម គួរឲែយកត់សមា្គែល់នះគឺ 
ស៊កែំ, ផ្ចឹក, ឈើទាល និងធ្នង់។

ក្នុងខែធ្នូឆ្នែ ំ2016 មន្តែីស៊ើបអង្កែតបានអង្កែតឃើញនូវជំរំកាប់
ឈើជាចែើននៅក្នុងតំបន់និងបានលឺនូវសម្លែងរោទិ៍ង៊ឺងជាប់ជា
និច្ចរបស់រណារអគ្គីសនី។ តំបន់រកែសាទ៊កកំណាត់ឈើជាចែើន
ឈរតាំងនៅតាមបណ្តែយគន្លងផ្លូវដែលកាត់ចូលៅក្នុងពែែ
ឈើដោយនីមួយៗតែូវបានគែប់គែងតែួតពិនិតែយដោយកែ៊មបង
ធំកាប់ឈើខ៊សៗគ្នែ។ បែធានគែប់គែងជនជាតិវៀតណាមតែូវ
បានគែមើលឃើញថាបានបញ្ជែប៊គ្គលិកយោធាកម្ពុជាក្នុងតំប
ន់ឲែយបិទផ្លូវចូលៅកាន់តំបន់នែះដោយដើមឈើរលំនិងដោយ
ប៉៊ស្តិ៍តែួតពិនិតែយ។

កំណាត់ឈើមកពីតំបន់នែះនឹងតែូវបានាក់តាមសឡាង
ៅកាន់ពែំដែនវៀតណាមនៅពែលយប់ដោយបែើបែែស់
យនជំនិះដ៏អត្តខាត់ដែលគែស្គែល់ថាជា “arevs” ដែលយ
នជំនិះនីមួយៗមានសមត្ថភពដឹកឈើរហូតដល ់20 ម3។ 
ក្នុងខែធ្នូ មន្តែីស៊ើបអង្កែតបានឃើញយនជំនិះ arevs ដ៏
ចែើនដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើដោយមានការបងា្អែក់ររំង ជា
មួយនឹងកែបួនរថយន្តមួយដែលតែូវបានអមដំណើរការពារ
ដោយឡានមួយដែលពាក់ផា្លែកលែខកងយ៊ទ្ធពលខែមរភូ
មិន្ទ។ អ្នកដំណើរខាងក្នុងឡានបានឲែយល៊យប៊គ្គលិកសន្តិ
ស៊ខនៅតាមប៉៊ស្តិ៍តែួតពិនិតែយនីមួយៗដែលគែបានជួបបែ
ទះ។ គែបានបា៉ែន់ស្មែនមកថានៅកមែិតកំពូលនែបែតិបត្តិ
ការកាប់ឈើ ចន្លែះរវាងដើមខែធ្នូនិងខែមករ ឆ្នែ ំ2017 
រថយន្តដឹកកំណាត់ឈើបែហែល 100 គែឿងបានឆ្លងកាត់ចូល
ៅក្នុងបែទែសវៀតណាមរល់ថ្ងែ ដែលបង្កើតបានជាចំនួនកំ
ណាត់ឈើខ៊សចែបាប់បែហែល 110 000 ម3 តែូវបាននាំចែញក្នុ
ងរយៈពែលតែឹមតែ 55 ថ្ងែតែប៉៊ណ្ណែះ។

យនជំនិះទាំងអស់ដែលតែូវបានអង្កែតឃើញឆ្លងកាត់ពែំដែ
ននៅជិតភូមិ អូរច៊ងនៅចែកឆ្លងដែនមិនផ្លូវការដែលគ្មែនប៉៊ស្តិ៍
តែួតពិនិតែយឬស្ថែប័នសមែែប់ការពិនិតែយនៅទាំងខាងកម្ពុជានិង
វៀតណាម។ បនា្ទែប់ពីឆ្លងដែនរួចហើយ យនជំនិះឆ្ពែះសំដៅ
ៅកាន់ដែប៉ូតម្កល់ទ៊កឈើនៅប៉៊នា្មែនគីឡូម៉ែតែនៅខាងក្នុងទឹ
កដីវៀតណាមដោយមិនបានរីឈើចែញ ជាកន្លែងដែលកែ៊ម
ឡានទែ៊ងតែូវបានបង់ថ្លែឲែយនូវចំនួនដែលសមមាតែៅនឹង 2 

000 ដ៊លា្លែរសមែែប់ការធ្វើដំណើរមួយជើង។

ពីទីនះ អ្នកបើកបរជនជាតិវៀតណាមដឹកជញ្ជូនកំណាត់
ឈើក្នុងចមា្ងែយខ្លីៅកាន់ដែប៉ូកំណាត់ឈើដ៏ធំមួយនៅក្នុង 
សែ៊ក Ia H’ Draiនៅក្នុងខែត្ត Kontum។ ប៉៊ស្តិ៍តែួតពិនិតែយយោ
ធាបានររំងមន្តែីស៊ើបអង្កែតមិនឲែយចូលៅកាន់កន្លែងនែះ។ 

ពីទីនែះៅ កំណាត់ឈើសឹងទាំងអស់បនា្ទែប់មកតែូវបាន
ដឹកជញ្ជូននៅលើឡានទែ៊ងដែលមានតួសណ្តែងរបស្មើ
ៅកាន់ទីធា្លែាក់កំណាត់ឈើនានាផែសែងៗនៅខាងក្នងុនិង
នៅជ៊ំវិញ Le Thanh ដែលជាចែកឆ្លងកាត់ផ្លូវការរបស់វៀ
តណាមជាមួយបែទែសកម្ពុជានៅក្នុងខែត្ត Gia Lai និងប
ន្តៅកាន់ទីធា្លែរបស់មា្ចែស់ឈើនៅក្នុងខែត្ត Gia Lai។

មន្តែីស៊ើបអង្កែតផា្ទែល់ដល់មូលា្ឋែនបានបើកទមា្លែយនូវក
ន្លែងបែមូលផ្តុំការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់ធំមួយផែសែងទៀតនៅ
ខាងក្នុងពែែឈើដែលព័ទ្ធជ៊ំវិញទន្លែអូរតាំង ដែលស្ថិតនៅ
ផ្នែកខាងតែបូងនែបែតិបត្តិការតំបន់ការពាររបស់សហគម
ន៍អូរតាបក់។ ដោយគែបដណ្តប់លើផ្ទែបែហែល 50 000 
ហិចតា ការកាប់ឈើតែូវបានច៊ះកំណត់ឯកសរនៅជ៊ំវិញ
ខែសែនែភូមិខាងក្នុងដែនជមែកសត្វពែែលំផាត់ហើយក៏តែូវ
បានអង្កែតឃើញផងដែរនៅក្នុងឧទែយានជាតិអូរយ៉ែាវនៅ
កែបែរខាងដែលទើបតែតែវូបានបង្កើតឡើងថ្មីៗ ក៏ដូចជាដែន
ជមែកសត្វពែែសែែពកផងដែរ។

ខាងលើៈ

ដើមស៊កែំតែូវបានរំលំដោយខ៊ស
ចែបាប់នៅអូរតាបក់ ខែធ្នូ ឆ្នែ ំ2016

ខាងកែែមៈ

កំណាត់ឈើទាលកំព៊ងរង់ចាំការបែមូ
លយកនៅអូរតាំង ខែធ្នូ ឆ្នែ ំ2016។
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ខាងលើៈ
កំណាត់ឈើសែៅនិងឈើ
ទាលធំៗកំព៊ងតែូវបានស្ទូច
សណ្តែងចូលក្នុងយនជំនិះ 
ដឹកជញ្ជូនរបស់វៀតណាម 
នៅអូរតាំង ខែក៊ម្ភៈ ឆ្នែំ 2017

អ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់បែែប់មន្តែីស៊ើបអង្កែតថានៅក្នុងខែវិច្ឆិ
កាឆ្នែំ 2016 អ្នកជំនួញឈើវៀតណាមមួយកែ៊មបានមកដ
ល់តំបន់នែះហើយបានអះាងថាពែែឈើអូរតាំងជាកម្មសិ
ទ្ធិរបស់មហាសែដ្ឋអីវៀតណាម បនា្ទែប់ពីតំណាងជនរបស់ស
ហគមន៍ក្នុងតំបន់តែូវបានឲែយបែែក់ចំនួន 30 000 ដ៊លា្លែរា
មែរិកសមែែប់សិទ្ធិកាប់ឈើ។ ល៊យនះតែូវបានបែើបែែ
ស់សមែែប់បង្កើនគ៊ណលក្ខណៈផ្លូវនិងកសងការិយល័
យបែចាំភូមិ ដោយចំនួនដែលនៅសែសសល់តែូវបានចែក
ចាយជាឲែយល៊យចំនួន 73 ដ៊លា្លែរាមែរិកក្នុងមា្នែក់ៗៅដ
ល់កែ៊មគែួសរ។ តាមដែលរយការណ៍មក គែួសរចំនួន 
234 គែួសរបានទទួលយកបែែក់សំណងនះ ដោយជឿ
ជាក់ថាការកាប់ឈើនឹងកើតឡើងមិនថាពួកគែទទួលយក
វាឬអត់នះឡើយ។

េៅេដើមែខធ្នូ អភិបាលែខត្តរតនគីរី េលាក ថ៊ង សវន បា
នែរៀបចំការ្របារព្ធពិធីញ៉ែំ្រសេបៀរែក្លមសច់ែកបីសែមា
ប់សហគមន៍ក្នុងែស៊កែដើមែបីកត់សមា្គែល់នូវកិច្ចែពមែ្រពៀ
ងកាប់ែឈើ។ ្របជាពលរដ្ឋអក្នុងតំបន់ែតូវបានផ្តល់ជូននូវ
តែម្ល 5 ដ៊លា្លែរាេមរិកក្នុងមួយែម៉ែតគូបែដើមែបីែធ្វើការកា
ប់ែឈើជាមួយនឹងរណារែ្របើែភ្លើង េ្របងឥន្ធនៈនិងាហា
រែដល្រតូវបានផ្តល់ជូនែាយ្របធានែគប់ែគងែវៀតណាម
និងការការពារែដល្រតូវបានធានាពីែផ្នកសកម្មភពពែងឹង
ចែបាប់ណាមួយ។ មិនយូរប៉៊នា្មែនតពីែនាះមក អ្នកកាប់ែឈើ
កម្ពុជានិងែវៀតណាមរប់រយនាក់បានចាប់ែផ្តើមរំលំែឈើ
ក្នុងតំបន់ែនាះ។

បែតិបត្តិការដែលតែូវបានរៀបចំយ៉ែងល្អរួមមានសញ្ញែ
បណ្តែះាសន្នដែលចង្អុលបញ្ជែក់នូវគន្លងផ្លូវរលាក់ដែ
លអ្នកបើកបរគួរបែើបែែស់ដើមែបីដឹកនាំកំណាត់ឈើៅ
កាន់ដែប៉ូមួយស៊ែរីនៅពែំដែន ដែលតែូវបានបង្កើតឡើង
នៅកែែមសមត្ថកិច្ចនែកងទ័ពពែំដែនវៀតណាម។ ឈើ
សឹងទាំងអស់ដែលតែូវបានកាប់នៅក្នុងអូរតាំងតែូវបាន
យកៅឲែយដែប៉ូធំសំខាន់ៗពីរក្នុងចំណមដែប៉ូសំខាន់
ធំៗបី គឺថាអូរលាវ (នៅជិតប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែនវៀតណា
មលែខ 731) និងខា្លែធំ (នៅជិតប៉៊ស្តិ៍ពែំដែន 729)។ 
ខណៈកំព៊ងនៅក្នុងតំបន់នែះ មន្តែីស៊ើបអង្កែតបានឃើ
ញដោយផា្ទែល់ភ្នែកនូវយនជំនិះបែើអគ្គីសនីដែលាចប

ត់បែនបានក្នុងម៊ំធំចំនួនរហូតដល ់200 គែឿងដឹកជញ្ជូន
កំណាត់ឈើពីអូរតាំងៅកាន់បែទែសវៀតណាមជារៀង
រល់ថ្ងែ។

នៅចន្លែះរវាងដើមខែធ្នូនិងច៊ងខែមករ គែបានបា៉ែន់បែមា
ណថាកំណាត់ឈើបែហែល 200 000 ម3 តែូវបាននាំចែ
ញដោយខ៊សចែបាប់ពីបែទែសកម្ពុជាៅកាន់វៀតណាមពី
តំបន់អូរតាំងក្នុងរយៈកាលចំនួន 55 ថ្ងែ។  ការការពារមក
ពីសកម្មភពពងែឹងចែបាប់ណាមួយតែូវបានធានាដោយការ
ចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់មន្តែីប៉ូលីសនិងយោធាបែចាំតំបន់។ 
ឧទារហណ៍ មន៊សែសមា្នែក់ក្នុងចំណមមន៊សែសសំខាន់ដែល
ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបែតិបត្តិការកាប់ឈើគឺសែ្តីកម្ពុជាដែលរៀប
ការជាមួយមែស្ថែនីយ៍ប៉ូលីសពែំដែនក្នុងតំបន់ហើយដែល
មានជាប់សច់ញតិជាមួយនឹងមន្តែីប៉ូលីសពែំដែនជាតិដែ
លមានតំណែងខ្ពស់។

ក្នុងអំឡុងពែលនែកិច្ចពិភកែសាជាមួយអ្នកកាប់ឈើនិងបែ
ធានគែប់គែងឈើ មន្តែីស៊ើបអង្កែតបានរកឃើញពីរបៀប
ដែលបែតិបត្តិការឈើខ៊សចែបាប់អូរតាំងនិងកិច្ចពែមពែៀង
ជំនួញជាមួយនឹងសហគមន៍បានជាប់គងំបែកបដោយការ
លាក់ការណ៍ជាសមា្ងែត់ ដោយគ្មែនឈ្មែះកែ៊មហ៊៊នដែលតែូ
វបាននិយយឬការអន៊ញ្ញែតផ្តល់សិទ្ធិផ្លូវការសមែែប់ការកា
ប់ឈើដែលបានផ្តល់ជូននះឡើយ។ ជំនួសមកវិញ ការ
រៀបចំគឺជាលែសដោះសរសមែែប់ឈ្មួញឈើវៀតណាម
ក្នុងការបញ្ជូនល៊យដោយលាក់កំបាំងៅឲែយមន្តែីនិងមែធំ
ៗកម្ពុជាជាថ្នូរតែលប់មកវិញនូវការផ្គត់ផ្គង់នែកំណាត់ឈើ
មូល។ ល៊យនះក៏តែូវបានបែើបែែស់ផងដែរជាសំណូក
ដើមែបីទិញយកការបិទមាត់មកពីជនខាងកែែណាមួយដូច
ជាអ្នកសរព័ត៌មាន ដែលាចបើកបញ្ចែញនូវបែតិបត្តិកា
រខ៊សចែបាប់នែះ។

បែធានគែប់គែងឈើចំនួនពីររូបផ្តល់ដល់មន្តែីស៊ើបអង្កែត
នៅមូលា្ឋែនរបស ់EIA នូវការជូនបែែក់ដើមែបីក៊ំឲែយបើកក
កាយបងា្ហែញសកម្មភពកាប់ឈើ ដោយធ្វើការបញ្ជែក់យក
ចែបាស់ការថាពួកគែបានជូនបែែក់ដល់មន្តែីៗជាបែចាំ។ ពួ
កគែមានកង្វល់ជាពិសែសថាព័ត៌មានអំពីសកម្មភពពួក
គែមិនគួរៅដល់មន្តែីនៅថា្នែក់ជាតិនះឡើយ។
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សែចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវចែបាប់ដែល
តែូវបានពិនិតែយផ្ទៀងផា្ទែត់ក្នុងបែទែ
សវៀតណាម
ជាជាងគោរពបមែែមហាមឃាត់ការកាប់ឈើនិងការនំាចែញកំ
ណាត់ឈើរបស់បែទែសជិតខាងខ្លនួដោយររំងការនំាចូលនែ
ឈើឆៅពីខែត្តរតនគីរី  រា្ឋែភិបាលវៀតណាមតាមពិតៅបាន
ធ្វើឲែយសែបចែបាប់នូវជំនួញតាមរយៈសែចក្តសីមែែចចិត្តផ្លវូការ។

មន្តែីស៊ើបអង្កែតដោយផា្ទែល់នៅមូលា្ឋែនបានសង្កែតឃើញ
ថាកំណាត់ឈើមកពីតំបន់ការពារកំព៊ងតែូវបាននាំយកៅ
កាន់កន្លែងតម្កល់ទ៊កាក់តែឹមតែបន្តិចហួសពែំដែននៅក្នុង 
បែទែសវៀតណាមតែប៉៊ណ្ណែះ។ ដែប៉ូធំៗចំនួនបែែំពីរតែូវបានកំ
ណតអ់ត្តសញ្ញែណនៅក្នងុតបំនន់ៅកែបែរខាងចែកឆ្លងដែនផ្លូវការ 
Le Thanh។ ការវិភគរូបភពតាមផា្កែយរណបបានចង្អុលបញ្ជែ
ក់ថាដែប៉ូនែះលែចរូបរងនៅច៊ងឆ្នែំ 2016 ដោយមានបណា្តែ
ញផ្លូវតូចៗដែលសយភយចែញកែែចូលៅកាន់កន្លែងកាប់
ឈើ។ នៅដែប៉ូនែះ កំណាត់ឈើតែូវបានផ្ទុកចូលៅក្នុងឡាន
ទែ៊ងកាន់តែធំដែលមានកង់ 16 របស់វៀតណាមបនា្ទែប់ពីតែូវបាន
វាស់វែង ច៊ះបញ្ជី បោះតែែនិងហូតពន្ធរួចហើយ ម៊នពែលតែូវបា
នជមែះថាមានលក្ខណៈសែបចែបាប់សមែែប់ការដឹកជញ្ជូនតៅ
ម៊ខទៀតដោយគយវៀតណាម។ ពីទីនះៅ កំណាត់ឈើតែូវ
បានយកៅជូនដល់រោងចកែនៅក្នុង Gia Lai ទីកែ៊ងហូជីមិញ 
និងៅដល់អ្នកទិញនៅ QuyNhonដែលជាផែមួយនិងមជែឈម
ណ្ឌលកែច្ឆែឈើដ៏ធំសំខាន់មួយ។

ក្នុងខែក៊ម្ភៈនិងខែមិនាឆ្នែំ 2017 មន្តែីស៊ើបអង្កែត EIA ដែ
លបានក្លែងខ្លួនជាឈ្មួញឈើបានធ្វើដំណើរៅកាន់បែទែស
វៀតណាមដើមែបីតាមាននែឈើដែលលួចពីបែទែសកម្ពុជា 
បានរកឃើញនូវអត្តសញ្ញែណនែពិរ៊ទ្ធជនសំខាន់និងបានរក
ឃើញពីរបៀបដែលឈើដែលលួចនះាចតែូវបានជួញដូរ
យ៉ែងបើកចំហរនៅបែទែសវៀតណាម។

ការរកឃើញនែះបានបងា្ហែញរបៀបដែលរដ្ឋអនិងមន្តែីបែទែស
វៀតណាមបានចែញនិងផ្តល់ជូននូវកូតាផ្លូវការដែលសមែួល
ដល់ការធ្វើឲែយៅជាសែបចែបាប់នែឈើខ៊សចែបាប់។ កូតាទាំង
នែះបានជមែ៊ញទឹកចិត្តនិងសមែបសមែួលដល់ការបាត់ឈើ
ខ៊សចែបាប់នៅក្នុងទែង់ទែែយធំសមែបើមនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា
ដែលនៅជិតខាង នៅពែលយ៉ែងជាក់លាក់ពែលដែលបែទែស
នះកំព៊ងតែស្វះស្វែងជាសធារណៈធ្វើការបញែឈប់រល់គែ
ប់ជំនួញឈើទាំងអស់ជាមួយបែទែសវៀតណាម។

នៅចំណ៉ចកណា្តែលនែការផែសំរួមគំនិតគ្នែនែះគឺជាបទប
ញ្ញត្តិមួយសំណ៉ំដែលតែូវបានចែញដោយគណៈកមា្មែធិកា
របែជាជនខែត្ត Gia Lai នៅក្នុងសរទរដូវក្នុងឆ្នែំ 2016។ 
បទបញ្ញត្តិទីមួយ ដែលមានច៊ះកាលបរិច្ឆែទថ្ងែទី 30 ខែកញ្ញែ 
បានអន៊ញ្ញែតដល់ការនាំចូលនែកំណាត់ឈើចំនួន 300 000 
ម3មកពីបែទែសកម្ពុជាៅក្នុងខែត្ត Gia Lai តាមរយៈចែក
ឆ្លងកាត់ពែំដែនដែលតែូវបានចាត់យកចំនួនបែែំស្ថិតនៅក្នុង 
សែ៊ក Duc Co  និង Chu Prong នៅក្នុងខែត្ត Gia Lai។ វាបា
នគូសវាសបងា្ហែញតែួសៗនូវរបៀបដែលចំនួនសរ៊បទាំងអស់
នែកំណាត់ឈើនឹងតែូវបានបែងចែកៅជាកូតាដែលមានចំនួ
នរហូតដល់ 60 000 ម3 ដែលតែូវបានបែងចែករវាងកែ៊មហ៊៊ន
ចំនួន 16 នៅក្នុងខែត្តនះ។ វាក៏បានផ្តួចផ្តើមបង្កើតតៅទៀ
តនូវកែ៊មអធិការកិច្ចអន្តរភ្នែក់ងារ រួមមានផ្នែកការពារពែែឈើ 
គយនិងសន្តិស៊ខពែំដែន ដើមែបីតែួតពិនិតែយតាមានកំណាត់
ឈើដែលនាំចូលដើមែបីធានាឲែយបានថាមិនមានកំណាត់ឈើ
ណាមួយពីបែទែសវៀតណាមបានចូលៅក្នុងជំនួញនែះ
ឡើយ។ វាចែងថាការនាំចូលនែកំណាត់ឈើចំនួន 300 000 ម3 
តែូវតែកើតមានឡើងម៊នថ្ងែទី 30 ខែឧសភ ឆ្នែំ 2017។21

ឯកសរបន្តៅទៀតបានរយនាមកូតាដែលតាមពិតតែវូបាន
ផ្តល់ជូនៅកាន់កែម៊ហ៊៊ននីមួយៗនែកែម៊ហ៊៊នទំាង16 និងសែ
ចក្តលីម្អតិដែលចែកឆ្លងដែនតែវូបែើបែែស់ដើមែបីនំាយកកំណា
ត់ឈើចូលៅក្នងុបែទែសវៀតណាមដូចដែលប៊៉ស្តិ៍ការពារពែំ
ដែន 721 723 727 729 និង 731។22 នៅថ្ងែទី 10 ខែត៊លា 
អគ្គនាយកា្ឋែនគយនែខែត្ត Gia Lai និង Kon Tum បានចែញ
សែចក្តបីងា្គែប់ណែនំាៅកាន់មន្តែគីយបែចំាពែដំែន Le Thanh 
ដើមែបីធ្វើការតែតួពិនិតែយតាមានឈើដែលតែវូបានបែមូលនៅទី
ធា្លែស្តកុកំណាត់ឈើដែលតែវូបានចាត់តំាងដោយគណៈកមា្មែធិ
ការបែជាជន  Gia Lai នៅតាមបណ្តែយពែដំែន។ 23 

តាមរយៈសែចក្តីសមែែចទាំងនែះ – គែប់គ្នែដែលតែូវ
បានាក់ឲែយស្ថិតនៅកែែមអណត្តិនៅកែែមបទបញ្ញត្តិ
ដែលចែញនៅច៊ងឆ្នែំ 2015 និងពាក់កណា្តែលឆ្នែំ 2016 
ដោយកែសួងឧសែសាហកម្មនិងជំនួញ (MoIT) នៅរា្ឋែភិបាល
កណា្តែលវៀតណាមនៅកែ៊ងហាណូយ - រា្ឋែភិបាលខែត្ត Gia 

Lai បានធ្វើឲែយសែបចែបាប់យ៉ែងមានបែសិទ្ធិភពនូវជំនួញកំ
ណាត់ឈើដែលនាំចែញពីបែទែសកម្ពុជានៅក្នុងការរំលោភ
លើចែបាប់ដោយឥតលាក់លៀមៅលើចែបាប់បែទែសកម្ពុជា។

កិច្ចសន្ទនាបន្តបនា្ទែប់រវាងមន្តែីស៊ើបអង្កែត EIA និងឈ្មួញ
ឈើនៅក្នុងបែទែសវៀតណាមបានបងា្ហែញនូវរបៀបដែលកា
រលាងឈើខ៊សចែបាប់មានបែសិទ្ធិភពនៅក្នុងការអន៊វត្តន៍។ 

ខាងកែែមឆ្វែងៈ

កំណាត់ឈើកំព៊ងតែូវបានរត់ពន្ធៅកា
ន់បែទែសវៀតណាម។

ខាងកែែមស្តែំៈ

សញ្ញែផ្លូវបណ្តែះាសន្នក្នុងពែែលែបាះ
បានដឹកនាំផ្លូវអ្នករត់ពន្ធឈើៅកាន់
ដែប៉ូកំណាត់ឈើប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែនវៀត
ណាម 727 និង 729។
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ផ្លូវរត់ពន្ធៅកាន់ដែប៉ូកំណាត់ឈើធំសំខាន់ៗ
នែកងកមា្លែំងការពារពែំដែនវៀតណាម

1

2

3

ប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែន 
725

ប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែន 
727

ប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែន 
729

ប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែន 
731

ប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែន 
735

ទន្លែអូរតាំង

ដែនជមែកសត្វពែែលំផាត់
ឧទែយានជាតិអូរយ៉ែាវ
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 2

 3

0 ដែប៉ូកំណាត់ឈើធំ ប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដ-
ែនវៀតណាម

តំបន់ការពារ

តំបន់បែមូលឈើ ផ្លូវដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើ
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“ឈ្មួញវៀតណាមបាន
បងា្ហែញរបៀបដែលអំពើ
ព៊ករលួយដែលកើតមាន
ស៊ះសយធ្វើឲែយាចកា
ប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនកំ
ណាត់ឈើពីបែទែសកម្ពុ
ជាបាននិងដំណើរការនែ
ការធ្វើឲែយសែបចែបាប់នូវ
ពែែឈើនៅពែលដែលវា
ស្ថិតនៅក្នុងបែទែសវៀត
ណាម”

ខាងលើៈ
លោក Le Quoc Trungនែកែ៊មហ៊៊ន 
Son Dong Company Ltd ថ្ងែទី 1 មិនា 
ឆ្នែំ 2017។

ខាងកែែមៈ
កំណាត់ឈើកម្ពុជានិងបន្ទះកា្តែរនៅក្នុង
ទីធា្លែនែកែ៊មហ៊៊ន Son Dong Company Ltd 
ថ្ងែទី 28 ក៊ម្ភៈ ឆ្នែ ំ2017។

នៅ Pleikuដែលជាមណ្ឌលកែច្ឆែពែែឈើធំចមែបងនៅ
ក្នងុខែត្ត Gia LaiEIA បានជួបជាមួយ Phan Yen Vu

iដែលជាឈ្មញួនែកំណាត់ឈើស៊កែឈំើទាលនិងផ្ចកឹ 
ដែលមានបែភពមកពីបែទែសកម្ពជុា។ គត់បានពនែយល់របៀ
បដែលបងប្អនូបែស៊គត់ Phan Vangបានរៀបចំការកាប់ឈើ
ខ៊សចែបាប់នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុាសមែែប់ពាណិជ្ជកម្មគែសួរក្នុ
ងនាមជាបែតិបត្តកិារបនា្ទែប់បនែសំ ក្នងុខណៈដែលអន៊វត្តន៍ម៊ខ
ងារដដែលនែះសមែែប់កែម៊ហ៊៊នដែលធំជាងនែះយ៉ែងខា្លែងំដែ
លមានឈ្មែះថា Nguyen Trung Company Ltd។ ឯកសរ
បានបងា្ហែញថាកែម៊ហ៊៊នតែវូបានផ្តល់ជូននូវកូតាកំណាត់ឈើ
ចំនួន 20 000 ម3 ដោយរា្ឋែភិបាល Gia Lai។ Vuiបានពនែយ
ល់របៀបដែលដែលបងប្អនូបែស៊របស់គត់បែើបែែស់កូតាដើ
មែបីសមែបសមែលួការនំាចូលនែឈើផា្ទែល់របស់គែចូលៅវៀ
តណាម។គត់ក៏បានថ្លែងផងដែរថាការផ្គត់ផ្គង់របស់គត់ចូ
លតាមរយៈចែកផ្លវូឆ្លងដែនមិនផ្លវូការៈ”យើងធ្វើការរ៊ករកធ្វើ
ាជីវក ម្មនៅបែទែសកម្ពជុា ប៊៉ន្តែឆ្លងកាត់តាមស្ថែនីយ៍ 739 
និង 731។ សមែែប់ផ្លវូទំាងនែះ យើងមិនតែវូការឆ្លងកាត់ចែក
ទា្វែរពែដំែននះឡើយ”។ ការនិយយសំដៅដល់ស្ថែនីយ៍ 739 
របស់ Vui គឺទំនងជាការនិយយសំដៅដល់ដែលយល់ចែលំ
ៅកាន់ប៊៉ស្តិ៍ការពារពែដំែនវៀតណាម 729 ជាជាង 739។ 

អ្នកសែ ីVui បានរៀបចំឲែយមន្តែស៊ីើបអង្កែត EIA ឲែយមើលកំណា
ត់ឈើដែលតែវូបានតម្កល់ទ៊កាក់នៅកែម៊ហ៊៊ន Son Dong 

Company Ltd នៅសែក៊ Duc Co ដែលជាកែម៊ហ៊៊នដែលចាត់
ចែងដំណើរការដោយមា្ចែស់នែកែម៊ហ៊៊ន Nguyen Trung។ ក្នងុ
អំឡុងនែការធ្វើទសែសនកិច្ចនះ គណនែយែយកររបស់កែម៊ហ៊៊ន 
Le Quoc Trungបានអះាងថាកែម៊ហ៊៊ន Nguyen 
Trung Company បានទិញកូតាពីរា្ឋែភិបាល Gia Lai 
ដើមែបីនំាចូលកំណាត់ឈើចំនួន 35 000 ម3 ពីបែទែសកម្ពជុា។ 
ឯកសរផ្លវូការបានបងា្ហែញថាកែម៊ហ៊៊ន Son Dong 
ទទួលបានកូតាសមែែប់ 15 000 ម3 ដែលគួបផែសំបញ្ចលូគ្នែជាមួ
យកូតាផា្ទែល់ខ្លនួរបស់កែម៊ហ៊៊ន Nguyen Trungដែលមានចំនួន 
20 000 ម3 ផ្តល់នូវចំនួនសរ៊ប 35 000 ម3។

គត់និយយថាៈ “មិនថាកិច្ចពែមពែៀងបមែែមហាមនាំចែ
ញឈើរវាងបែទែសវៀតណាមនិងបែទែសកម្ពុជាយ៉ែងណា
នះឡើយ បែទែសវៀតណាមនៅតែលួចនាំចូលដដែល។ 
MOIT [កែសួងឧសែសាហកម្មនិងជំនួញ] នៅតែអន៊ញ្ញែតខែត្ត
មួយចំនួនឲែយនាំចូលឈើពីបែទែសកម្ពុជាដដែល”។

Trungក៏បានពនែយល់ផងដែរថាកែ៊មហ៊៊ន Nguyen Trungនិង 
Son Dong អន៊ញ្ញែតកែ៊មកាងកាប់ឈើខ៊សចែបាប់ឯករជែយដែ
លតែូវបានគែប់គែងដោយកែ៊មហ៊៊នឈើវៀតណាមមួយផែសែ

ងទៀតឲែយបែើបែែស់កូតារបស់ខ្លួនដើមែបីនាំចូលពែែឈើខ៊ស 
ចែបាប់ចូលៅក្នុងវៀតណាម។

បែតិបត្តិករបែបនះមួយដែលបែើបែែស់កូតាទាំងនែះគឺ Ha 

Phuong Sole Member Company Ltd។ មន្តែីស៊ើបអង្កែត 
EIA បានជួបនឹង Nguyen Hai នែកែ៊មហ៊៊ន Ha Phuong 
នៅទីធា្លែឈើនែកែ៊មហ៊៊ន Son Dong ហើយតែូវបានអញ្ជើ
ញឲែយពិនិតែយមើលកំណាត់ឈើ Keruingចំនួន 800 ម3 
ពីបែទែសកម្ពុជាដែលលោក Hai បានតម្កល់រកែសាទ៊កនៅ
ដែប៉ូនៅប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែន 729 ដែលចូលតែបន្តិចម
កក្នុងបែទែសវៀតណាម។ នៅតាមផ្លូវៅកាន់ដែប៉ូពែំ
ដែនាច់សែយល Hai បានបែមូលយកនូវកែាសស្នែ
មពីកែ៊មហ៊៊ន Don Song ដែលគត់និយយថាាចតែូវ
បានបែើបែែស់ដើមែបីលក់កំណាត់ឈើរបស់គត់បាន។ 
Hai បានធ្វើការបញ្ជែក់ឲែយចែបាស់នូវរបៀបដែលកូតាតែូវ
បានបែើបែែស់ ដោយថ្លែងថាៈ“វាជារឿងធម្មតាហើយនៅ
ទីនែះ។ ចាំខ្ញុំពនែយល់។ ឧទាហរណ៍កែ៊មហ៊៊ន Nguyen 

Trungឬ Son Dong Company ទទួលបានកូតាចំនួន 30 

000 ម3ពីរា្ឋែភិបាលខែត្ត។ កូតាតែូវបានចែញដោយ 
MOIT។ ខ្ញុំស្គែល់មា្ចែស់នែកែ៊មហ៊៊ន Son Dong Company 
គត់បានឲែយកូតាខ្ញុំ 10 000 ម3 ហែត៊នែះខ្ញុំាចមកទីនែះ
ដើមែបីធ្វើ។ បែសិនបើអ្នកធ្វើការនៅទីនែះដោយគ្មែនកូតា 
ពួកគែនឹងរឹបអូសវា”។

គត់ក៏បានពនែយល់ផងដែរនូវរបៀបដែលមន្តែីនាយកា្ឋែន
ការពារពែែឈើវៀតណាមដៅសមា្គែល់កំណាត់ឈើនីមួ
យៗដែលតែវូបាននាចូំលមកពីបែទែសកម្ពុជាដោយសែបៅ
តាមបទបញ្ញត្តិវៀតណាម បើោះបីជារល់គែប់ឈើទាំ
ងអស់កំព៊ងតែូវបានកាប់និងនាំចែញដោយខ៊សចែបាប់ក្តី។ 
គត់បានធ្វើការពែយាករណ៍ថានៅក្នុងកមែិតអតែែនាពែល
បច្ចុបែបន្ននែះ ពែែឈើដែលកំព៊ងតែូវបានកាប់នៅខែត្តរត
នគីរីនឹងបាត់ម៊ខពីឈើពាណិជ្ជកម្មក្នុងរង្វង់ពែលពីរឆ្នែំ។

ក្នុងអំឡុងពែលនែការជួបបែជ៊ំលាក់លៀមជាបន្តបនា្ទែប់
ជាមួយមន្តែីស៊ើបអង្កែត EIA ឈ្មួញវៀតណាមបានប
ងា្ហែញនូវរបៀបដែលអំពើព៊ករលួយដែលមានស៊ះសយ
ធ្វើឲែយាចកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើពីបែទែស
កម្ពុជានិងដំណើរការនែការធ្វើឲែយសែបចែបាប់នែពែែឈើ-
ពែលដែលវានៅក្នុងបែទែសវៀតណាម សំណៅចែបាប់ចម្លង
នែឯកសរក៏តែូវបានយកបានផងដែរ រួមមានបញ្ជីរយនាម
កំណាត់ឈើនិងកំណត់តែែសមែែប់នាំចូលរប់ពាន់ម៉ែតែគូប
ចូលៅក្នងុបែទែសវៀតណាម ដែលតែវូបានបំបែកលម្អតិៅ
តាមបែភែទឈើ (សូមមើលតារងនៅទំព័រទី 15)។

ឈ្មួញ Phan Yen Vuiបែែប់មន្តែីស៊ើបអង្កែតថាការផ្គត់ផ្គង់
ឈើមកពីបែទែសកម្ពុជាមិនបានរឹតបន្តឹងាក់កំហិតឡើយ
ដោយសរតែអំពើព៊ករលួយ ដោយពនែយល់នូវរបៀបដែលរ
ល់ឆ្នែំមន៊សែសសំខាន់ៗនៅក្នុងបណា្តែញឈើរបស់គត់នឹង“ប
ញ្ចុះបញ្ចូល” មន្តែីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថែនីយ៍ពែំដែនបែចាំមូល
ា្ឋែននៅខែត្តរតនគីរីជាមួយនឹងការឲែយសច់បែែក់ដើមែបីឲែយតែូ
វបានអន៊ញ្ញែតឲែយកាត់ឈើក្នុងចំនួនជាក់លាក់មួយ។ មន្តែី
នះក៏នឹងជូនដំណឹងដល់គត់ផងដែរនូវពែលណាដែលកា
រច៊ះតែួតពិនិតែយអធិការកិច្ចរបស់ថា្នែក់លើនឹងមកដល់ហែត៊
នែះការកាប់ឈើាចបញែឈប់ជាបណ្តែះាសន្នសិនបាន។

នៅទីកែ៊ងកំពង់ផែ QuyNhon, ភ្នែក់ងារភស្តុភរដែលពា
ក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនកំណាត់ឈើពីបែទែសឡាវនិ
ងបែទែសកម្ពុជា លោក Phongនែកែ៊មហ៊៊ន Hung Anh 

Company Ltd បានពែលយយោបល់ឲែយដឹងថាបែែក់សំណូ
ករប់លានដ៊លា្លែរតែូវបានបង់ៅឲែយមន្តែីកម្ពុជាដើមែបីធានា
ឲែយជាប់មាំទាំនូវ
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សិទ្ធកិាប់ឈើថ្វបីើមានបមែែមហាមឃាត់ក៏ដោយ។ 
គត់និយយថាៈ “ល៊យកែែមត៊ៅកាន់ខាងកម្ពុជាដើមែបីទទួ
លបានលិខិតអន៊ញ្ញែតដើមែបីធ្វើាជីវកម្មទាញយកផលនៅ
ក្នុងតំបន់ពែែឈើគឺមានចំនួនចែើន។ ពួកគែនៅតែតែូវឲែយល៊
យដើមែបីតែូវបានអន៊ញ្ញែតឲែយធ្វើាជីវកម្មទាញយកផលនៅ
ក្នុងតំបន់ដែលមានដើមឈើធំៗ ឈើដែលមានតម្លែខ្ពស់។ 
ឧទាហរណ៍ ពួកគែនឹងតែូវតែឲែយល៊យចំនួន 1-2 

លានដ៊លា្លែរសហរដ្ឋអាមែរិក”។
EIA ក៏បានពើបបែទះជាមួយនឹងលោក Baoនែកែ៊មហ៊៊ន Son 

Dung Company នែខែត្ត Quang Tri ផងដែរ។ គត់បានពនែយ
ល់ថាតម្លែដែលពាក់ព័ន្ធដើមែបីទទួលបានឈើៅកាន់បែទែស
វៀតណាម រួមមានពន្ធាករនាំចូលផ្លូវការដែលមានចំនួនរហូត
ដល់ 40 ដ៊លា្លែរាមែរិកក្នុងមួយម៉ែតែគូបសមែែប់បែភែទមានត
ម្លែដូចជាឈើស៊កែំ។

គត់ក៏បានលម្អិតផងដែរនូវតម្លែចំណាយបន្ថែមទៀតស
មែែប់អ្នកកាន់កាប់កូតាដែលផែសំបង្កបង្កើតបានជាការបង់
ថ្លែមិនផ្លូវការជាលក្ខណៈបែព័ន្ធៅកាន់មន្តែីរដ្ឋអនិងមន្តែីក
ងកមា្លែំងសន្តិស៊ខវៀតណាមដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចែ
ញនិងការផ្តល់ឲែយនូវកូតាដើមែបីនាំចូលពែែឈើខ៊សចែបាប់។ 
គត់និយយថាៈ “ប៉៊ន្តែពួកគែក៏មានកមែែថ្លែឈ្នួលទំនួលខ៊ស
តែូវផងដែរ យោធាបែចាំពែំដែន: 300 000 ដ៊ងវៀតណាម (14 
ដ៊លា្លែរាមែរិក) ក្នុងមួយម៉ែតែគូប គយ បែធានថា្នែក់ខែត្ត ពួក
គែទាំងអស់មានចំណែកហែត៊នែះពួកគែច៊ះហត្ថលែខាលើកូតា
សមែែប់យើង”។

លោក Baoបន្ថែមទៀតថាៈ “ល៊យពន្ធាករចូលៅកា
ន់រា្ឋែភិបាល។ ប៉៊ន្តែល៊យកែែគឺបែហែលមួយលានដ៊ង
វៀតណាម (45 ដ៊លា្លែរាមែរិក) ក្នុងមួយម៉ែតែគូប…

ល៊យមួយលាននះពួកគែចែកគ្នែ”។

បែការនែះមានន័យថាមន្តែីវៀតណាម រួមមានបែធានគណៈ
កមា្មែធិការបែជាជនខែត្ត ប៊គ្គលិកគយនិងកងទ័ពពែំដែន 
(យោធា) កំព៊ងតែទទួលបែែក់ 45 ដ៊លា្លែរាមែរិកក្នុងមួយម៉ែ
តែគូបដែលតែូវបាននាំចូល – ដែលខ្ពស់ជាងចំណូលពន្ធា
ករផ្លូវការរបស់រា្ឋែភិបាលវៀតណាមបានពីជំនួញខ៊សចែបាប់
ៅទៀត។ បែសិនបើកូតាពែញដែលមានចំនួន 300 000 ម3 
តែូវបានកែងបែវ័ញ្ចនះ ការបង់ថ្លែទូទាត់មិនផ្លូវការៅកាន់
មន្តែីរដ្ឋអនែបែទែសវៀតណាមនឹងមានចំនួនរហូតដល់ 13.5 
លានដ៊លា្លែរាមែរិក។

ភស្តុតាងថែមទៀតនែការបង់ថ្លែដ៏ព៊ករលួយបែបនះតែូវ
បានផ្តល់ដោយមិនដឹងខ្លួនៅកាន់មន្តែីស៊ើបអង្កែតដោយ 
Le Quoc Trungដែលជាគណនែយែយកររបស់កែ៊មហ៊៊ន Son 

Dong ដែលឲែយបញ្ជីច៊ះកំណត់តែែសកម្មភពដល់ EIA។ ដោ
យតែូវបានបោះព៊ម្ពនៅលើខ្នងនែបញ្ជីមួយគឺកំណត់តែែនែ
“បំណ៉លតែូវបង់ចំណាយ” ពីខែមករដល់ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2016 

សមែែប់គណនីលែខ “721” ដែលតែូវបាននិយយសំដៅៅ
កាន់ផងដែរថាជា “HieuHoa”។ ការច៊ះនាមចំនួនបែែំបាន
លម្អិតតម្លែបញ្ចូលគ្នែចំនួន 450 000 ដ៊លា្លែរាមែរិកសមែែប់ 
“បង់ល៊យជូនចែបាប”់ (ឬ “chi luât” ជាភសវៀតណាម) 
ដែលជាពាកែយផែសារវៀតណាមសមែែប់ “សំណូក”។ យ៉ែងហោច
ណាស់ការច៊ះនាមចំនួនពីរនែការច៊ះនាមគណនែយែយទាំងនែះ
ទាក់ទងៅនឹង “721” ដែលតែូវបានគែជឿជាក់ថានិយយសំ
ដៅដល់ប៉៊ស្តិ៍ការពារពែំដែន 721។ វាហាក់ដូចជាថាកែ៊មហ៊៊ន 
Son Dong កំព៊ងតែសូកបា៉ែន់កងកមា្លែំងការពារពែំដែន 
ដោយសែបៅតាមសក្ខីភពរបស់លោក Bao មែន។

សូមែបីតែពន្ធាករផ្លូវការបែមូលបានដោយគយវៀតណាមក៏មិ
នាចតែូវបានចាត់ទ៊កថាសែបចែបាប់ដែរដោយសរតែទំនិញដែ
លកំព៊ងតែូវបានហូតពន្ធគឺជាផលចំណូលនែបទឧកែិដ្ឋអក្នុងប្
រទែសកម្ពុជា។ ការហូតយកពន្ធាកររបស់បែទែសវៀតណាម
ៅលើជំនួញនែះគឺខ៊សគ្នែតិចតួចៅនឹងរដ្ឋអធ្វើការកាត់យកនូវ
ពាណិជ្ជកម្មខ៊សចែបាប់ដែលវាអន៊ញ្ញែតឲែយកើតមានឡើង។

ប៉៊ន្តែជាមួយនឹងបែែក់ចំណែញដែលនៅខ្ពស់សមែែប់ឈ្មួញ
នះ ការចូលៅរកកូតាតែូវបានាក់កំហិតតែចំពោះឈ្មួញ
ដែលមានខែសែរយៈនៅក្នុងទីកន្លែងខ្ពស់តែប៊៉ណ្ណែះ។ លោក 
Phongនែកែ៊មហ៊៊ន Hung Anh Company បាននិយយថាៈ“វាមិ
នងាយសែួលឡើយក្នុងការទិញកូតា។ កូតានែះតែូវបានចែញឲែយ 
តែចំពោះកែ៊មហ៊៊នដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្តែីានៈខ្ព
ស់តែប៉៊ណ្ណែះ”។

ការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់ដោយឥតលាក់លៀមដែលតែូវបានឃើ
ញផា្ទែល់នឹងភ្នែកដោយ EIA នៅខែត្តរតនគីរីនែបែទែសកម្ពុជា
តំណាងឲែយនូវការសមគំនិតបែពែឹត្តបទឧកែិដ្ឋអរវាងធាត៊នែរា្ឋែភិ
បាលវៀតណាម គឺកែ៊មហ៊៊នឈើដែលមានទំនាក់ទំនងផែសារភ្ជែ
ប់គ្នែយ៉ែងល្អ និងមន្តែីព៊ករលួយកម្ពុជា។ សូមែបីតែពែលរា្ឋែភិបា
លកម្ពុជាកំព៊ងតែលើកសរសើរនូវភពជោគជ័យនែយ៊ទ្ធនាការ
បែឆំងការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់របស់ខ្លួនក៏ដោយ ក៏ចំនួនដ៏ធំធែ
ងនែកំណាត់ឈើពីតំបន់ការពារបានកំព៊ងតែហូរចូលបែទែស
វៀតណាមដដែល។

ការពងែឹងចែបាប់តែមួយគត់បែឆំងៅនឹងបទល្មើសដែលមាន
ការរៀបចំនែះមើលៅហាក់ដូចជាការផាកពិន័យដែលគ្មែនន័
យខ្លឹមសរដែលទារបែមូលយកបែឆំងនឹងអ្នកបើ កបរឡាន
ទែ៊ងសមែែប់ការផ្ទុកយនជំនិះពួកគែលើសចំណ៉ះតែប៉៊ណ្ណែះ
នៅខាងវៀតណាមនែតំបន់ពែំដែន។ ក្នុងខែមែស ឆ្នែំ 2017 
អ្នកបើកបរចំនួនបែែំបួនរូបដែលដឹកជញ្ជូនឈើតែូវបានផាក
ពិន័យចំនួន 28 ដ៊លា្លែរសហរដ្ឋអាមែរិកក្នុងមា្នែក់ៗដោយសម
ត្ថកិច្ចនែខែត្ត Gia Lai ចំពោះការលើសដែនកមែិតទម្ងន់។24 
យ៉ែងចែបាស់កែឡែតនះ សមត្ថកិច្ចវៀតណាមយកចិត្តទ៊កា
ក់ខា្លែំងជាងតែចំពោះស្ថែនភពផ្លូវពួកគែតែប៉៊ណ្ណែះជាជាងការ
ហិនហោចដែលនៅមានជាបន្តនែពែែឈើដែលចែះតែរួញតូច
ៅៗនែបែទែសជិតខាងរបស់ពួកគែ។

ខាងលើ៖
កំណាត់ឈើកម្ពុជានៅលើឡាន-
ទែ៊ងនៅ Le Than ខែត្ត Gia Lai ម៊
នដឹកជញ្ជូនៅឲែយអតិថិជននៅ
ទូទាំងបែទែសវៀតណាមខែធ្នូ
ឆ្នែំ2016។
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ស្នែមានឯកសរ
ខណៈែដលស្ថិតែៅក្នុង Pleiku មែន្តីេស៊ីបអែង្កតែតូវបានផ្តល់នូវចែបាប់សំែៅចម្លងែនឯកសរជំនួញពាណិជ្ជកម្មនិងគយែដលបានែរៀបរប់លម្អិតនូវការដឹកជញ្ជូនែផែសង
ៗននកំណាត់ែឈើចូលែៅក្នុងែបែទសែវៀតណាមរួមមានការដឹកជញ្ជូនទាំងឡាយែាយអ្នកទទួលបានែបែយជន៍ែនកូតាែដល្រតូវបានែចញែាយរដ្ឋអរបស់ែបែទសែវៀ
តណាម។ ឯកសរជាេ្រចើនក្នុងចំែណាមឯកសរទាំងែនាះក៏បានែរៀបរប់លម្អិតផងែដរនូវអ្នកផ្គត់ផ្គង់ែនកំណាត់ែឈើែៅក្នុងែបែទសកម្ពុជា។ ឯកសរែនាះបានផ្តល់ជា
ភស្តុតាងថា្របែភទែឈើកាន់ែតែ្រចើនែឡើងៗកំព៊ងែតូវបានែផា្តែតម៊ខសញ្ញែរួមមានែបែភទែឈើែគញូង (Dalbergias) ែដល្រតូវបានាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីននឧបសម្ព័ន្ធII 
របស់អន៊សញ្ញែ CITES។

អ្នកទទួល្របែយជន៍ែនលិខិតឆ្លងែឆ្លើយរបស់គណៈកមា្មែធិការ្របជាជនែខត្ត Gia Lai េលខ 4363/UBND-KT និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងែបែទសកម្ពុជាែដល្រតូវបានាក់ែឈា្មែះេៅក្នុ
ងឯកសរពាណិជ្ជកម្មឬគយែដលយកបានែាយ EIA

លិខិតឆ្លងែឆ្លើយែលខ 4363/UBND-KT ព័ត៌មានែៅក្នុងឯកសរែដលទទួលបានែាយ EIA

អ្នកទទួលអត្ថែបែយជន៍របស់កូតា កូតាជាម3 អ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្ពុជា មាឌ & ្របែភទែនឯកសរ

1 Dai Thang Sole Member Company Ltd 20,000

2 Trang Duc Sole Member Company Ltd 20,000

3  Nguyen Hieu Gia Lai Sole Member  
Company Ltd

20,000

4  Gia Lai Mountainous Area Development 
and Trade Company Jsc

20,000 Pich Rithsey Company Ltd 
(វិក័យប័ែតច៊ះហត្ថែលខាេាយ 
ThyRithsey)

កំណាត់ែឈើចំនួន 4,778 ម3 
ែដលមានតែម្ល $1.1 លាន(បញ្ជីរយនាមទំ
និញែៅក្នុងកញ្ចប់ែខឧសភ ឆ្នែ ំ2016  & 
ឯកសរគយែថ្ងទ ី11ែខឧសភ)

5  Cong Thang Gia Lai Sole Member  
Company Ltd

20,000

6  Nguyen Trung Company Ltd 20,000 Phat Sok Chea Trading  
 DevelopmentCo. Ltd.

កំណាត់ែឈើចំនួន 2,506 ម3 
(ឯកសរគយមកព ីប៉៊ស្តិ៍្រពំែដន 727 
[នថ្ងទ ី2 ធ្ន ូឆ្នែ ំ2016] & 721 [នថ្ងទ ី5 មករ 
ឆ្នែ ំ2016]

7  Bao Hoang Sole Member Company Ltd 20,000 កំណាត់ែឈើចំនួន 2,264 ម3 
ែដលមានតែម្ល $782,541 ែដល្រតូវបានល
ក់ែៅឲែយ្រក៊មហ៊៊នែឈើែវៀតណាម(កិច្ចស
នែយាលក់ែថ្ងទ ី20 ែខ ឧសភ ឆ្នែំ 2016)

8  Tay Gia Lai Gia Lai Commercial  
Company Jsc

10,000

9  Phat Loi Private Company  
– Gia Lai branch

10,000

10  Son Dong Company Ltd 15,000

11  Phuoc Thang Gia Lai Company Ltd 5,000

12  Gia Lai Agriculture, Forestry and  
Construction Company Jsc

6,000

13  Nam Thanh Gia Lai Sole Member  
Company Ltd

20,000 Wood Innovation & Import 
Export Co Ltd

កំណាត់ែឈើចំនួន 1,303 ម3 (វិក័យប័ែត
ពាណិជ្ជកម្មែខមករឆ្នែ ំ2017
ែដល្រតូវបានច៊ះហត្ថែលខាេាយ Yin 
Yeth)

14  Hieu Phat Private Company 5,000

15  Asia – Pacific Construction and Traffic  
Company Jsc

5,000

16  30-4 Company Ltd 20,000

236,000
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បទឧកែិដ្ឋអនិងការចូលដែសមគំនិត
ការស៊ើបអង្កែតនាពែលថ្មីៗរបស់ EIA បានពនែយល់បំភ្លឺរបៀ
បដែលមន្តែីនិងប៊គ្គលិកកងកមា្លែំងសន្តិស៊ខពីបែទែសវៀ
តណាមនិងកម្ពុជាកំព៊ងតែស៊៊មគែលំគ្នែជាមួយឈ្មួញឈើ
មកពីបែទែសទាំងពីរនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែលមិនសែែក
សែែនធូរសែែលមួយនែបទឧកែិដ្ឋអពែែឈើឆ្លងដែនដោយ
មានការរៀបចំ។

ក្នុងបែទែសកម្ពុជា មន្តែីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការដែលបំពារបំ
ពានដល់ចែបាប់របស់បែទែសនិងនៅក្នុងបរិយកាសលាក់
ជាាថ៌កំបាំង អំពើព៊ករលួយនិងការបំភិតបំភ័យ។ ភស្តុ
តាងមកពីផ្ទែដីនៅក្នុងខែត្តរតនគីរីបានបងា្ហែញនូវការអះ
ាងរបស់រា្ឋែភិបាលកម្ពុជាថាការកាប់ឈើខ៊សចែបាប់ស្ថិត
នៅកែែមការតែួតពិនិតែយគឺជាសែចក្តីបំភ័ន្ត។ មន្តែីនៅបែ
ទែសវៀតណាមតែូវបានការពារដោយម៊ខមាត់បោកបែែ
ស់សិបែបនិមិត្តនែភពសែបចែបាប់តាមរយៈការសមែែចរប
ស់រា្ឋែភិបាលដែលតែូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងដើមែបីធ្វើ
ឲែយសែបចែបាប់និងហូតពន្ធលើធនធានដែលតែូវបានាក់
បមែែមហាមឃាត់មិនឲែយធ្វើាជីវកម្មទាញផលនៅបែ
ទែសបែភពដើម។

ភពធ្ងន់ធ្ងរនែចរិកលក្ខណៈនែបទឧកែិដ្ឋអឈើនៅបែទែ
សវៀតណាមតែូវបានបញ្ជែក់យកបែែកដការនៅក្នុងការ
វិភគមួយដែលធ្វើឡើងដោយការិយល័យសហបែជាជា
តិទទួលបន្ទុកផ្នែកគែឿងញៀននិងឧកែិដ្ឋអកម្ម (UNODC) 
ដែលថ្លែងថាៈ “ជំនួញឈើខ៊សចែបាប់បងា្ហែញរល់គែប់ប៊គ្គ
លិកលក្ខណៈទាំងអស់នែបទឧកែិដ្ឋអដែលតែូវបានរៀបចំ
ទ៊ក រួមមានចលនាឆ្លងដែនខ៊សចែបាប់ បមែើបមែែស់នែអំ

ពើហឹងែសានិងអំពើព៊ករលួយស៊ះសយពាសពែញដើមែបីការ
ពារនិងសមែបសមែួលសកម្មភព និងអង្គការលែខបែកប
ដោយានាន៊កែមនិងរៀបចំជាបណា្តែញ”។

វាបានសន្និា្ឋែនថាៈ “បែព័ន្ធយ៊ត្តិធ៌មបទឧកែិដ្ឋអមិនតែូវបាន
កំព៊ងបែើបែែស់យ៉ែងបែសើរបំផ៊តនៅឡើយដើមែបីតបតបែ
ឆំងទល់នឹងជំនួញឈើខ៊សចែបាប់”។  25

ទាំងបែទែសវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺជាភគីហត្ថលែខីនែអ
ន៊សញ្ញែសហបែជាជាតិដើមែបីពិនិតែយដោះសែែយបទឧក្
រិដ្ឋអនិងអំពើព៊ករលួយ រួមមានអន៊សញ្ញែសហបែជាជាតិស្តី
អំពីបទឧកែិដ្ឋអដោយមានការរៀបចំឆ្លងបែទែសនិងអន៊ស
ញ្ញែសហបែជាជាតិបែឆំងនឹងអំពើព៊ករលួយ ប៉៊ន្តែខចែង
នៅក្នុងកិច្ចពែមពែៀងទាំងនែះដើមែបីលើកស្ទួយកិច្ចសហ
បែតិបត្តិការឆ្លងដែននៅក្នុងការបែយ៊ទ្ធបែឆំងនឹងបទឧ
កែិដ្ឋអនិងអំពើព៊ករលួយមិនកំព៊ងតែូវបានបែើបែែស់យ៉ែង
ជាក់ចែបាស់បែឆំងនឹងបទឧកែិដ្ឋអពែែឈើដោយបែទែសទាំ
ងពីរនែះឡើយ។

នៅចំពោះម៊ខអវត្តមាននែនិយ័តកម្មផ្លូវការនៅក្នុងវៀត
ណាមដែលាក់បមែែមហាមឃាត់ៅលើការនាំចូលនែ
ឈើដែលកាប់ឬជួញដូរខ៊សចែបាប់ យន្តការរបស់ CITES ា
ចតែូវបានបែើបែែស់ដើមែបីរឹបអូសយកការនាំចូលនែឈើ
ដែលបានលួចប៊៉ន្តែតែពីបែភែទដើមឈើជិតផ៊តពូជដែល
តែូវបានច៊ះរយនាមក្នុងបញ្ជីនៅលើអន៊សញ្ញែតែប៉៊ណ្
ណះ។ ដោយសរតែលិខិតអន៊ញ្ញែតក្លែងកា្លែយដែលតែវូបាន
ចែញសមែែប់ជំនួញនៅៅលើឈើគែញូងរវាងបែទែសក
ម្ពុជានិងវៀតណាមបានបងា្ហែញ សូមែបីតែបែព័ន្ធនែះក៏កំព៊
ងតែូវបានធ្វើឲែយអន្តរយច៊ះខែសាយផងដែរ។

ខាងលើ៖

ស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថែ
ននែ EU លោក Kermenu Vella 
និងរដ្ឋអមន្តែីកែសួងកសិកម្មនិង
អភិវឌែឍន៍ជនបទ (MARD) វៀតណាម 
ឯកឧត្តម Nguyen Xuan Cuong 
បានបែកាសនូវ”កិច្ចពែមពែៀងៅ
លើគោលការណ៍” នែ FLEGT VPA 
រវាងវៀតណាម-EU ថ្ងែទ ី18 ខែវិច្ឆិកា  
ឆ្នែំ 2016 ទីកែ៊ងហាណូយ
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VPA ថាបង្កើតនូវនីតិកម្មថ្មីដែលាក់កាតព្វកិច្ចៅលើអ្នកនាំ
ចូលឲែយគោរពចែបាប់ទាំងនែះនៅពែលនាំចូលឈើចូលៅក្នុង
បែទែសវៀតណាម។

ោះយ៉ែងនែះក្តី EIA មានកង្វល់ថាអត្ថបទនែ VPA និង TLAS 

ដែលផែសារភ្ជែប់ៅនឹងវា ក៏ដូចជានិយមន័យភពសែបចែបាប់
ដែលទែជាចន្ទល់ដល់វា ាចនឹងខកខានមិនបានកំណត់និ
យមន័យយ៉ែងចែបាស់លាស់និងគែប់គែែន់ៅលើកែបខ័ណ្ឌ
នែ “នីតិកម្មដែលមានអំណាចអន៊វត្តន៍បាន” នៅក្នុងបែទែស
ផលិតឈើដែលពីបែទែសនះបែទែសវៀតណាមបានធ្វើកា
រនាំចូលឡើយ។ ដូចនះ វាបែហែលនឹងមិនាចធានាថាបែ
ទែសវៀតណាមនឹងធ្វើការផ្តែះប្តូរៅវិញៅមកដោយសែប
ចែបាប់គែប់ពែលនូវជំនួញឈើនិងចែបាប់នាំចែញនែបែទែសដែ
លផ្គត់ផ្គង់ពែែឈើដល់វៀតណាមនះឡើយ ក្នុងខណៈផ្តល់
នូវវិធានការទន់ខែសាយឬគ្មែនបែសិទ្ធិភពជាសកា្តែន៊ពលសូម្
បីតែៅលើចែបាប់បែមូលផល។

បែទែសវៀតណាមនៅមិនទាន់សនែយាធ្វើការហាម
បែែមពិតបែែកដនូវសកម្មភពនាំចូលឈើខ៊សចែបា
ប់នៅឡើយ ដោយពឹងផ្អែកទាំងសែ៊ងៅលើរបប 

“បមែ៊ងបែយ័ត្នតែឹមតែូវ” ដែលតែូវបានស្នើាក់ចែញនៅក្នុង
គំរូដែលទំនងនឹងដឹកនាំៅដល់វបែបធ៌មគូសយកក្នុងបែអប់
នូវការគោរពបែតិបត្តិតាមនិងការពងែឹងចែបាប់។ EIA បានចា
ត់ទ៊កថាវាទំនងដែលថាបែទែសវៀតណាមាចអន៊ម័តនីតិ
កម្មដែលគោរពសែបៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាមទារតមែូវចែបាស់
លាស់នែ VPA ដូចដែលតែូវបានពងែែងនាពែលថ្មីៗនែះ ប៉៊ន្តែ
នៅតែអន៊ញ្ញែតឲែយជំនួញខ៊សចែបាប់នៅតែបន្តមាន ដូចជាជំនួ
ញមកពីបែទែសកម្ពុជាដែលតែូវបានរៀបរប់តែួសៗនៅក្នុងរ
បាយការណ៍នែះ។

ដោយគ្មែនសមា្ពែធបន្ថែមទៀតពីអ្នកចរចា EU ទែ លទ្ធផល 

VPA ទំនងនឹងជាលទ្ធផលដែលទន់ខែសាយ ហើយ VNTLAS ដែ
លសែពែចសែពិលតែូវបានបែើបែែស់ដើមែបីធ្វើឲែយសែបចែបាប់
និងតែឹមតែូវតាមចែបាប់នូវឈើដែលនឹងតែូវបានចាត់ទ៊កថា 

“តែូវបានបែមូលផលដោយខ៊សចែបាប”់ នៅកែែម EUTR។

“វៀតណាមមិនបានសនែយា
ហាមឃាត់ពិតបែែកដឡើ
យនូវ
សកម្មភពនាំចូលឈើខ 
៊សចែបាប់ 
ដោយពឹងផ្អែកទាំងសែ៊ង
ៅលើរបបបមែ៊ងបែយ័ត្នដ៏
តែឹមតែូវដែលបានស្នើាក់ចែ
ញតែប៉៊ណ្ណែះ”

ខាងកែែមៈ

គែឿងសងា្ហែររឹមសមែែប់តាំងកែែផ្ទះរបស់
វៀតណាមដែលធ្វើឡើងពីកំណាត់ឈើ
ផ្ចឹកដែលលួចពីបែទែសឡាវាក់លក់នៅ
បែទែសអ៊ីតាលី

សកា្តែន៊ពលកិច្ចពែមពែៀងភពជា 
ដែគូរស្ម័គែចិត្ត

ដំណើរការមួយដែលតែូវតែលើកឡើងនូវជំនួញឈើខ៊ស
ចែបាប់របស់វៀតណាមគឺកិច្ចពែមពែៀងភពជាដែគូរដោយ
ស្ម័គែចិត្ត (VPA) រវាងសហភពអឺរ៉៊បនិងបែទែសវៀតណាម 

ដែលជាគោលនយោបាយសំខាន់បំផ៊តមួយក្នុងចំណ
មគោលនយោបាយសំខាន់បំផ៊តពីរនៅក្នុងផែនការសក
ម្មភពការពងែឹងចែបាប ់ការអភិបាល និងជំនួញពែែឈើ 
(FLEGT)។

នៅថ្ងែទី 18 វិច្ឆិកា ឆ្នែំ 2016 បែទែសវៀតណាមនិងគណកម្ម
ការអឺរ៉៊បបែកាសថាភគីទាំងពីរបាន “ពែមពែៀងគ្នែនៅលើ
គោលការណ៍ធ្វើការជាមួយគ្នែដើមែបីឆ្ពែះៅកាត់បន្ថយកា
រកាប់ឈើខ៊សចែបាប់និងលើកកម្ពស់ជំនួញលើឈើដែលផ
លិតសែបចែបាប់”។ 26

សែចក្តីបែកាសបានចែញមកជាចំណែកមួយនែការចរចារ
គ្នែដែលកំព៊ងដំណើរការរវាង EU និងបែទែសវៀតណាមដែ
លចាប់ផ្តើមនៅឆ្នែ ំ2010។ សមែែប់ពែលវែលាបែែំឆ្នែំដំបូង 

ការចរចារមានដំណើរវឌែឍនការយ៉ែងយឺតៗដោយ
សរតែអឆន្ទៈរបស់បែទែសវៀតណាមក្នុងការពិភក្
សរបៀបដែលកិច្ចពែមពែៀងនឹងបែពែឹត្តចំពោះឈើ
ដែលតែូវបាននាំចូលៅក្នុងបែទែសវៀតណាម – 

ដែលជាបែភពមួយនែវត្ថុធាត៊រហូតដល ់80 ភគរយនៅក្នុង
ទីផែសារក្នុងសែ៊ករបស់បែទែសវៀតណាម។

ក្នុងអំឡុងរយៈកាលនែះ បែទែសវៀតណាមបានស្វះស្វែ
ងដើមែបីផាត់ខ្លួនចែញពីបែព័ន្ធធានាភពសែបចែបាប់នែឈើ 
(TLAS) – ដែលជាម៊ខងារស្នូលនែ VPA – ដោយយោងៅ
កាន់ឬមិនយោងៅកាន់កែបខ័ណ្ឌទាក់ទងនែចែបាប់នែបែ
ទែសដែលពីបែទែសនះបែទែសវៀតណាមបាននាំចូល
ឈើរបស់វា។

ដោយគ្មែនការទទួលស្គែល់ចែបាប់នែបែទែសអ្នកផលិតដែ
លពីបែទែសនះបែទែសវៀតណាមបានយកធ្វើជាបែភព
នែឈើរបស់ខ្លួន VPA មិនាចមានដំណើរវឌែឍនាការៅម៊ខ
បានឡើយ។ អត្ថបែយោជន៍ស្នូលនែ VPA សមែែប់បែទែស
វៀតណាមគឺថាវានឹងលើកលែងឲែយរួចផ៊តនូវរល់ការនាំចែ
ញទាំងអស់របស់បែទែសវៀតណាមពីបទបញ្ញត្តិឈើរបស ់

EU (EUTR) ដែលជាគោលនយោបាយសំខាន់ជាស្នូលផែសែ
ងដទែទៀតនែផែនការសកម្មភព FLEGT។ ក្នុងខែមិនា ឆ្នែំ 
2016 EIA បានាក់ស្នើការតវា៉ែកែែមបទបញ្ញត្ត ិEUTR បែឆំ
ងអ្នកនាំចូលអ៊ីតាលីចំនួនពីរដែលនាំចូលផលិតផលឈើ
ពីបែទែសវៀតណាម។ នៅច៊ងឆ្នែំ 2015 កាលបរិច្ឆែទផ៊តកំ
ណត់នយោបាយដើមែបីធ្វើសែចក្តីសមែែចៅលើការចរចា 

VPA តែូវបានបែកាសក្នុងអំឡុងពែលផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗជ៊ំវិញ
ដំណើរការក្នុងកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសែរីរវាងង  

EU-បែទែសវៀតណាម កែែយមានជំនួបរវាងបែធានគណៈ
កម្មការអឺរ៉៊បនិងកែ៊មបែឹកែសាអឺរ៉៊ប និងនាយករដ្ឋអមន្តែីនែបែទែ
សវៀតណាម។

កាលបរិច្ឆែទផ៊តកំណត់នយោបាយបាននាំៅដល់ការចរ
ចា VPA កាន់តែខា្លែំងកា្លែឡើងរវាងភគីទាំងពីរ ដោយអ្នកចរ
ចាវៀតណាមនៅទីបំផ៊តមានឆន្ទៈស៊ខចិត្តពិភកែសានូវបញ្ហែ
ឈើនាំចូល។ ពងែែងសែចក្ត ីTLAS នៅក្នុង VPA នាពែលនែះ
បានទទួលស្គែល់យ៉ែងចែបាស់កែឡែតនូវចែបាប់ស្តីពីការបែ
មូលផលនែបែទែសអ្នកផលិតដែលផ្គត់ផ្គង់ឈើៅបែទែ
សវៀតណាម ហើយបែទែសវៀតណាមបានសនែយានៅក្នុង 
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សែចក្តីសន្និា្ឋែននិងការណែនាំជាអន៊សសន៍
ឧសែសាហកម្មឈើរបស់បែទែសវៀតណាមនិងគោលនយោបាយរា្ឋែភិបាលគឺជាការគមែែមកំហែងចំពោះពែែឈើនិងកែិតកែមនែចែបាប់នែអ្ន
កផ្គត់ផ្គង់ឈើ ជាពិសែសនែបែទែសជិតខាង។

ការស៊ើបអង្កែតរបស ់EIA បានបងា្ហែញថាការកា្តែប់កែោបឈើខ៊សចែបាប់យ៉ែងចែើនសមែបើមដោយកែ៊មហ៊៊នវៀតណាមកំព៊ងមាននៅក្នុងឧទែយានជាតិពីរនិងដែនជមែក
សត្វពែែនៅក្នុងខែត្តរតនគីរីនែបែទែសកម្ពុជា។ ការកាប់ឈើនិងការរត់ពន្ធឈើកំព៊ងតែូវបានការពារដោយមន្តែីរដ្ឋអនិងមន្តែីកងកមា្លែំងសន្តិស៊ខព៊ករលួយរបស់បែទែសក
ម្ពុជា ក្នុងខណៈដែលឈើតែូវបានលាងជមែះភពខ៊សចែបាប់នៅពែលនាំចូលដោយរដ្ឋអនែបែទែសវៀតណាមតាមរយៈការចែងចែបាប់ដែលមានលក្ខណៈឧទ្ទិសចំពោះដែ
លបង្កើតបាននូវបែព័ន្ធកូតាផ្លូវការដែលជាក់លាក់ជាពិសែសសមែែប់លំហូរខ៊សចែបាប់។

បែភែទសមែែប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់កំព៊ងតែូវបានផ្តែតម៊ខសញ្ញែហើយកំណាត់ឈើកំព៊ងតែូវបានរត់ពន្ធចែញកែែបែទែសកម្ពុជានៅក្នុងការបំពានដោយឥតលាក់
លៀមៅលើបមែែមហាមឃាត់ការនាំចែញកំណាត់ឈើដែលមានជាយូរមកហើយ ហើយថ្វីតែបិតតែមានការបែកាសអំពីគណៈកមា្មែធិការបងា្កែរបទឧកែិដ្ឋអពែែឈើតាម
ដែលហៅបែបនះមកហើយរបស់បែទែសស្តីអំពីការបិទដ៏ជោគជ័យរបស់វានូវពែំដែនឈើជាមួយបែទែសវៀតណាមក្នុងអំឡុងឆ្នែ ំ2016 ក៏ដោយក្តី។

ចាប់ពីខែធ្នូឆ្នែ ំ2016 រហូតដល់ខែក៊ម្ភៈឆ្នែ ំ2017 ឈើបែហែល 300 000 ម3 តែូវបានលួចនិងរត់ពន្ធ – ដែលសឹងតែទាំងអស់ជាកំណាត់ឈើ – ចែញពីបែទែសកម្ពុ
ជាចូលៅក្នុងបែទែសវៀតណាមនៅកែែមគំរូនែះ ហើយតែូវបានកែច្ឆែដោយគយបែទែសវៀតណាម នៅក្នុងម៊ខជំនួញដែលមានតម្លែយ៉ែងហោចណាស ់75 
លានដ៊លា្លែរសហរដ្ឋអាមែរិក។ 28

ក្នុងខណៈដែលបញ្ហែនែះកំព៊ងតែបែពែឹត្តៅ បែទែសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលច៊ងកែែយនែការចរចារកិច្ចពែមពែៀងជំនួញឈើជាមួយ EU។ 
នៅក្នុងបរជ័យជាមូលា្ឋែនគែឹះ VPA ដែលតែូវបានស្នើាក់ចែញមិនបានាក់តមែូវកាតព្វកិច្ចបែទែសវៀតណាមឲែយចែញនីតិកម្មដែលហាមឃាត់យ៉ែងចែបាស់កែឡែ
តៅដល់ការនាំចូលនិងជំនួញឈើដែលបែមូលផល ធ្វើជំនួញ ដឹកជញ្ជូនឬនាំចែញដោយខ៊សចែបាប់ចែញពីបែទែសបែមូលផលឬបែទែសជាអន្តរការីនះឡើយ។ 
ដូចដែលរបាយការណ៍នែះបានបងា្ហែញ បែទែសវៀតណាមមានបែវត្តិយកឈើដែលលួចបានពីបែទែសឡាវនិងកម្ពុជាដែលនៅជិតខាង។

វាសំខាន់យ៉ែងខា្លែំងដែលថាឱកាសដែលផ្តល់ឲែយដោយ VPA ដើមែបីធ្វើកំណែទមែង់ជាមូលា្ឋែននូវនីតិវិធីនែការនាំចូលឈើរបស់បែទែសវៀតណាមដើមែបីផាត់ចោលនូវ
ឈើខ៊សចែបាប់មិនតែូវបានឈងចាប់យកនិងថា VPA មិនបានធ្វើឲែយសែបចែបាប់នូវសកម្មភពឧកែិដ្ឋអរបស់សមាសភគដែលមានអំណាចឥទ្ធិពលនែរដ្ឋអនែបែទែសវៀត
ណាមនិងជំនួញឈើនះឡើយ។

អន៊សសន៍
រា្ឋែភិបាលបែទែសកម្ពុជាគួរតែៈ
•  ស៊ើបអង្កែតការនាំចែញឈើខ៊សចែបាប់ដោយកែ៊មហ៊៊នកម្ពុជាដែលតែូវបានរៀបរប់

ឈ្មែះនៅក្នុងរបាយការណ៍នែះ

•  ស្វែងរកព័ត៌មានពីគយបែទែសវៀតណាមស្តីអំពីទំហំឈើដែលតែូវបាននាំ
ចែញនិងឈ្មែះនែកែ៊មហ៊៊នកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងឆ្នែ ំ2016 និង 2017 

ជាពិសែសនាំចូលៅកាន់ខែត្ត Gia Lai និងដែលតែូវបានច៊ះបញ្ជីការដោយគយ Le 

Thanh។

រា្ឋែភិបាលវៀតណាមគួរតែៈ
•  ល៊បចោលវិញនូវកូតាទាំងអស់និងណាមួយដើមែបីនាំចូល “ឈើរបា៉ែត់របា៉ែយ” នៅតា

មបណ្តែយពែំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាម នៅរល់គែប់ខែត្តទាំងអស់និងជាពិសែស
នៅខែត្ត Gia Lai

•  បែកាសថាការនាំចូលឈើមកកាន់បែទែសកម្ពុជា ពែមជាមួយព័ត៌មានស្តីអំពីអ្នកនាំ
ចែញនែពែែឈើនិងផ្តល់នូវការបញ្ជូនតែលប់មកវិញនូវពែែឈើខ៊សចែបាប់។

•  ស៊ើបអង្កែតរបាយការណ៍នែសំណូកធំដ៊ំគួរកត់សមា្គែល់ៅឲែយមន្តែីរា្ឋែភិបាលខែត្ត 
Gia Lai និងប៊គ្គលិកកងកមា្លែំងសន្តិស៊ខដែលតែូវបានបកសែែយរៀបរប់នៅក្នុងរបា
យការណ៍នែះ។

•  មិនស្វះស្វែងអន៊វត្តន៍នូវការផ្តល់អជា្ញែប័ណ្ណ FLEGT រហូតទាល់តែកំណែទមែង់ដូចត
ៅនែះបានបែពែឹត្តឡើង

1.  ហាមឃាត់សកម្មភពនាំចូលឈើខ៊សចែបាប់ចូលក្នុងបែទែសវៀតណាមនិងជំនួញ
លើឈើដែលកាប់ឬជួញដូរខ៊សចែបាប់នៅកែែបែទែស

2.  ទាមទារតមែូវឲែយមាននូវភស្តុតាងនែការនាំចែញសែបចែបាប់ពីបែទែសបែមូលផលស
មែែប់រល់ការដឹកជញ្ជូនឈើទាំងអស់ៅកាន់បែទែសវៀតណាម មិនថាជាការនាំចូ
លបណ្តែះាសន្នឬមិនមែននះឡើយ។

3.  ទាមទារតមែូវយ៉ែងជាក់ចែបាស់ឲែយអ្នកនាំចូលឈើធ្វើការបែកបដោយបមែ៊ងបែយ័ត្ន
តែឹមតែូវៅលើការគោរពបែតិបត្តិតាម មិនគែែន់តែជាមួយនឹងចែបាប់បែមូលផលប៉៊
ណ្ណែះទែ ប៉៊ន្តែថែមទាំងជាមួយនឹងនីតិកម្មដែលមានអំណាចាចអន៊វត្តន៍ចែញបា
នៅលើជំនួញ ការដឹកជញ្ជូន ការហូតពន្ធនិងកមែែសមែែប់ការទាញយកផលចំ
ណែញ នីតិវិធីការនាំចែញនិងគយនែបែទែសបែមូលផលនិងបែទែសជំនួញអន្តរកា
រីណាមួយ។

សហភពអឺរ៉៊បគួរតែៈ
•  បង្ខំបែទែសអ៊ីតាលីឲែយធ្វើការស៊ើបអង្កែតយ៉ែងមានតមា្លែភពនូវករណ ីEUTR 

ចំនួនពីរដែលតែូវបានាក់ជូនដោយ EIA ទាក់ទងនឹងការនាំចូលរបស់បែទែសអ៊ីតា
លីនូវផលិតផលឈើពីបែទែសវៀតណាមនិងបែកាសឲែយដឹងឮជាសធារណៈអំពីស
កម្មភពជាបន្តបនា្ទែប់មកទៀតរបស់ខ្លួន។

•  ធានាឲែយបានថា VNTLAS ដែលនឹងតែូវបានបែើបែែស់នៅក្នុង VPA រវាង EU-វៀតណាម
តែូវបានពងែឹងដោយសែបជាមួយនឹងអន៊សសន៍ណែនាំៅកាន់បែទែសវៀតណាម
ដែលតែូវបានធ្វើខាងលើនែះ (និង EIA អស់ទាំងនះដែលតែូវបានបញ្ជូនៅកាន់គ
ណកមា្មែការអឺរ៉៊បនៅក្នុងខែមិនា ឆ្នែំ 2017) ម៊នពែលដែល VPA តែូវបានធ្វើបញ្ចប់ឬការ
ចែញអជា្ញែប័ណ្ណ FLEGT ាចចាប់ផ្តើមបាន។

•  ធ្វើការជាមួយបែទែសកម្ពុជាដើមែបីស៊ើបអង្កែតការកាប់ឈើនិងការរត់ពន្ធឈើខ៊សច្
បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់សហគមន ៍(CPAs) ដែលតែូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើង
នៅកែែមបែែក់ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស ់EU ជូនដល់រា្ឋែភិបាលកម្ពុជា

អង្គការសហបែជាជាតិគួរតែៈ
•  ធ្វើការជាមួយបែទែសវៀតណាមនិងបែទែសកម្ពុជាដើមែបីធានាឲែយបានថាបែទែសទាំ

ងពីរបានអន៊វត្តន៍ចែញយ៉ែងមានបែសិទ្ធិភពនូវខចែងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអន៊ស
ញ្ញែសហបែជាជាតិស្តអីពំបីទឧកែិដ្ឋអដែលរៀបចឆំ្លងបែទែសនងិអនស៊ញ្ញែសហបែជា
ជាតិបែឆំងនឹងអំពើព៊ករលួយ។

លែខាធិការា្ឋែន CITES គួរតែៈ
•  ស្វះស្វែងរកការពនែយល់បំភ្លឺឲែយចែបាស់ពីសំណាក់បែទែសវៀតណាមស្តីអំពីការនាំចូល

ពីបែទែសកម្ពុជានែបែភែទ ឈើគែញូង(Dalbergia) ដែលតែូវបានាក់ក្នុងបញ្ជីរយ
នាមនែឧបសម្ព័ន្ធ II និងការអន៊ញ្ញែតឲែយឆ្លងកាត់គយរបស់ខ្លួនដោយគយ Le Thanh 

ដោយគ្មែនលិខិតអន៊ញ្ញែតព ីCITES

•  ស្វះស្វែងរកព័ត៌មានពីបែទែសកម្ពុជាស្តីអំពីនីតិវិធីរបស់បែទែសនែះក្នុងការធានាឲែយ
បានថាបែភែទគែញូង (Dalbergia) តែូវបាននាំចែញដោយគោរពៅតាមអន៊សញ្ញែ 
CITES ដែលមិនមាននីតិវិធីគយកំព៊ងតែូវបានអន៊វត្តន៍ឡើយ។
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