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ដឹកឈ�ដើ ែលកាប់ដោយខុសច្បាប់ពី

ខាងក្រៅព្រំដែនទំនប់សេសានក្រោម 2
ដ�ើម្ បី ‘លាងសម្អាត’។
គម្របមុខ៖

នង
ិ បទល្មើសព្រៃឈ�ដ
ើ ូចជាការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់

រោងអារឈ�នើ ៅជិតព្រំដែនវ�ៀតណាមនៅ

កម្មដូចជាប្រេងដូងជាដ�ើម។ យ�ើងធ្វើការដ�ើម្ការពារ
បី

ដឹកឈ�ដើ ែលកាប់ដោយខុសច្បាប់នៅ

ការដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកំហែងដែលបង្កឡ�ង
ើ ដោយ

បណ្តោ យផ្លូវនេះ ដ�ើម្ បីច�ៀសវាងការឆ្លង

និងការកាប់បំផ្លា ញព្រៃឈ�ស
ំ ំណាំពាណិជ្ជ
ើ ម្រាប់ដាដ

ស្រុកសនួ ្ល ប្រទេសកម្ពុជា។ រថយន្តដែល

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សមុទ្រនៅទូទាង
ំ ពភ
ិ ពលោកដោយធ្វើ

ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅតាម

ការបំពុលដោយប្លា ស្ទិក ការចាប់យក និងការធ្វើ
អាជីវកម្មត្រីបាឡែន ត្រីផ្សោត និងផ្សោតជាដ�ើម។

កាត់ព្រំដែនផ្លូវការក្បែរនោះ

ទប
ី ំផុត យ�ង
ើ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុដោយធ្វយ
ើ ្ បីលុបបំបាត់ឧស្ម័ន
ើ ុទ្ធនាការដ�ម
ផ្ទះកញ្ច ក់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្ហាញពីការជួញដូរខុសច្បាប់

ដែលពាក់ពន
័ ្ធ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលនៅ
ក្នុងវស័
ិ យម៉ាស៊ីនត្រជាក់។
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1. ឧទ្យានជាតវិ រជ័
ី យ

2. ទំនប់សេសានក្រោម 2
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ប្រព័ន្ធកូតាជាផ្លូវការដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពី

សេចក្តីផ្តម
ើ

ជនល្មើសដដែលៗ ហាក់ដូចជាបានបពា្ឈប់ ដែលជាហេតុនាឱ
ំ ្យមាន
ការកាត់បន្ថយសម្រាប់ឈ្មួញវ�ៀតណាម ដ�ើម្ បី ‘ប្រកាសឱ្យស្របច្បាប់’
នូវឈ�រើ បស់ពួកគេចូលទៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម។ ដោយមន
ិ ចាំបាច់

ភ្នាក់ងារស�ុើ បអង្កេតបរស្
ិ ថា ន (EIA) បានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលរ�ៀបរាប់

បង់ពន្ធនាច
ំ ូលនៅវ�ៀតណាម EIA បានរកឃ�ើញថាក្រុមឈ្មួញឈ�ើ

លម្អិតពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់វ�ៀតណាមល�ើឈ�ដើ ែលកាប់នាច
ំ ូលដោយខុសច្បាប់

7
វ�ៀតណាមបានផ្តល់ ‘ឈ�ដើ ែលគ្មានលិខត
ិ ស្នា ម’ ។

ហ�ើយត្រូវបាននាំចេញដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងវ�ៀតណាម1234។ ប្រទេស

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការសន្យាជាច្រើនត្រូវធ្វើឡ�ើងអស់ជាច្រើន

ឡាវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាយូរពីការជួញដូរនេះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែល

ទសវត្ស ដ�ម
ើ ្ បីដោះស្រាយការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ នង
ិ ការកាប់បំផ្លា ញ

EIA បានរាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នា ំ 2017 របស់ខលួ ្នដែលមាន

ព្រៃឈ�ដើ ែលកំពុងរករាលដាលដែលប៉
ះពាល់ដល់សហគមន៍មូល
ី

ចំណងជ�ើងថា ជនល្មើសដដែលៗ ការផ្តោតល�ើការជួញដូរខុសច្បាប់នេះបានបង្វែរ

ដ្ឋា ន នង
 ត្រា
់ អភបាល
កច
ិ រួមចំណែកដល់កំណត
ិ
ិ ្ចអន់របស់កម្ពុជា។

នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា លោកហ៊ុនសែន បានសន្យាម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត

ទៅប្រទេសកម្ពុជាវញក្
ិ
នុ ងអំឡុងរដូវប្រមូលផលឆ្នា ំ 2016-17 បន្ទា ប់ពីមានការអនុវត្ត
ច្បាប់កាន់តែតឹងរ៉ងទៅល�
ំ ញឈ�នើ ៅក្នុង
ឹ
ើ ការកាប់ឈ�ើ និងការហាមឃាត់នាចេ
ប្រទេសឡាវ។

ក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពី ជនល្មើសដដែលៗ EIA បានរាយការណ៍
លម្អិតអំពីរប�ៀបដែលរដ្ឋា ភបាលខេ
ត្ត Gai Lai របស់វ�ៀតណាម
ិ

បានប្រគល់សិទ្ធិអាណត្តិឱ្យដោយក្រសួ ងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជ
កម្មនៃវ�ៀតណាម – ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋា ភបាល
កណ្តាល
ិ
នៅទីក្រុងហាណូយ – បានចេញកូតាសម្រាប់ការនាំចូលឈ�ើ

ថាលោកនង
ឹ បញ្ច ប់ការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ

ប្រតិបត្តិការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជួយ�
សម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឧកញ៉ាមានអំណាច
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ដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃ
‘អារ៉ េវ’ រាប់រយគ្រឿង – គឺជារថយន្តដែលអាចផ្ទុកឈ�ដើ ែលមាន

ខាងល�ើ៖ឈ�ដើ ែលកាប់ដោយខុស
ច្បាប់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់រោង
អារឈ�សេ
ើ សាន

ប្រវែងរហូតដល់ 20m3 នៅតាមបណ្តោ យផលូវ្ ព្រៃ – បានដឹកឈ�កា
ើ ប់
ខុសច្បាប់ទៅកាន់ឃ្លា ង
ំ ស្តុកឈ�នើ ៅខាងក្នុងបរវេណបន្ទា
យកងទ័ព
ិ

របាយការណ៍នេះរ�ៀបរាប់លម្អិតពីវ ិធីសាស្រ្តដែលក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេត
បានរកឃ�ើញថាខណៈពេលដែលលក្ខណៈនៃការជួញដូរខុសច្បាប់បាន
ផ្លា ស់ប្តូរ នៅមានឈ�ក
្ បរមាណ
ជាច្រើនដែលបានកាប់ និងជួញដូរ
ើ នុ ង
ិ

ការអនុវត្តច្បាប់មយ
ួ ចំនួនហាក់ដូចជាបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងប្រទេសវ�ៀត

ទោះបីជាវ�ៀតណាមត្រៀមរ�ៀបចំ VPA ក៏ដោយ។ ក្រុមអ្នកនាំចូល

ជនល្មើស Phan Huu Phuong8ដែលចោទថាជាមេក្លោ ងនៅក្នុង

ដោយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាឆ្លងកាត់ព្រំដែនរហូតដល់ប្រទេសវ�ៀតណាម

ព្រំដែនវ�ៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម។ អារ៉ េវទាំង

នោះបានប�ើកគេចច្រកព្រំដែនផ្លូវការ និងមន្រ្តីគយកម្ពុជាដោយឆ្លង

300,000m3 ក្នុងឆ្នា ំ 2016 ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយល្មើសជាក់ស្តែង

កាត់ចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពព្រំដែនវ�ៀតណាម។

3
វ�ៀតណាមបានប្រកាសពីការនាំចូលឈ�កា
ើ ប់ និងឈ�អា
ើ រ 178,000m

បានសម្របសម្រួល និងជំរញ
ុ ឲ្យមានការកាបឈ់ �ខ
ើ ុសច្បាប់ទ្រង់

‘ប្រកាសស្របច្បាប់’ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចវ�ៀតណាមដោយ

ឆ្នា ំ 2018 ដែលភាគច្រើន (ប�ើមន
ិ មែនទាំងអស់) គឺជាឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ ។

ល�ើការហាមឃាត់ការនាំចេញឈ�រើ បស់កម្ពុជា។ កូតាទាំងនេះ

ទ្រាយធំនៅក្នុងឧទ្យានជាតិ និងដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅខេត្តរតនគិរ ី
នៅពេលដែលរាជរដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជាបានទាមទារជាសាធារណៈឱ្យ
ិ
បញ្ច ប់ការជួញដូរឈ�ទា
ំ អស់ជាមួយវ�ៀតណាម។
ើ ង

EIA ក៏បានបង្ហាញពីរប�ៀបដែលកូតាអាចត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តដោយ
បង់សំណូកប្រាក់ពុករលួយចំនួន 45 ដុល្លា រកនុ ងមួ
្
យ m3 ដល់មន្ត្រី

វ�ៀតណាមរាប់បញ្ចូលទាង
ំ កា
 រចោទប្រកាន់ដោយឈ្មួញ ប្រធាន

គណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃខេត្ត Gia Lai គយ និងទាហានព្រំដែន
(យោធា) – ដែលមានទឹកប្រាក់ស្ើ មនឹង 13.5 លានដុល្លា រជាប្រាក់
សំ ណូកពុករលួយល�ើកូតា 300,000m3។
កូតានៅក្នុងដៃ បណ្តាក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាម និងសមភាគីកម្ពុជារបស់
ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានរ�ៀបចំអ្នកកាប់ឈ�រា
ើ ប់រយនាក់ចូលក្នុងតំបន់
ការពារនៅកម្ពុជា ហ�ើយព្រៃឈ�ពោ
ើ រពេញទៅដោយសំ ឡេងរណា

អាឈ�។
ើ ដោយទំនងជាបានទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីខេត្តកម្ពុជា និងសមា
ជិកកងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធ បណ្តា អ្នកកាប់ឈ�បា
ើ នទទួលបានការ

ការពារខ្លួននៅពេលដែលផ្លូវត្រូវបានបិទចំពោះអ្នកខាងក្រៅ និងក្ន
បួ
រថយន្តដឹកឈ�ដើ ែលដឹកតាមរថយន្តដែលមានពាក់ស្លា កលេខរបស់
កងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធ។

ដែលមានតម្លៃជិត 76 លានដុល្លា រចន្លោះពីខែតុលាឆ្នា ំ 2017 និងខែមនា
ី 

នៅឃ្លា ង
ំ ស្តុកឈ�ទា
ំ នេះ ឈ�ត្
ើ ង
ើ រូវបានវាស់វែង គិតពន្ធ និង
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សមាជិកនាយកដ្ឋា នពន្ធគយ និងព្រៃឈ�វើ �ៀតណាមមុនពេលល�ើក

ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់លម្អិតនៅខាងក្រោម ទំហំជួញដូរពិតប្រាកដអាច

ដាក់ល�ើឡានដឹកធំៗ ហ�ើយបញ្ជូនទៅរោងចក្រ និងកន្លែងកែច្នៃ

មានច្រើនជាងនេះដោយសារតែមានហេតុផលជ�ឿជាក់ថា ការនាំចូល

ឈ�នើ ៅខេត្ត Gai Lai, Ho Chi Minh, Quy Nhon និងហួសតំបន់
ទាំងនេះ។

រដ្ឋា ភបាល
នង
ំ ប្រដាប់អាវុធ នង
។
ិ នៃកងកម្លាង
ិ
ិ សមាជក
ិ រដ្ឋា ភបាល
ិ

ណាមក្នុងពេលធ្វឡ�
ើ ង
ើ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយមានការចាប់ខលួ ្ន

បណ្តា ញកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់វ�ៀតណាម។ Phoung ត្រូវបានចោទ
ប្រកាន់ពីបទកាប់ឈ�នើ ៅក្នុងឧទ្យានជាតិមយ
ួ ក្នុងខេត្ត Daklak

របស់វ�ៀតណាមដោយមានរបាយការណ៍មួយចំនួនបានបញ្
ជា ក់ថាឈ�ើ

ក៏ត្រូវបានរត់ពន្ធពីកម្ពុជា 9ផងដែរ។ បណ្តា ញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាន

រាយការណ៍ឲ្យដង
ឹ ថា “មានលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការឃុបឃត
ិ គ្នារវាង

ទាំងអស់មន
 ញ្ជី ជាម
 យ
ួ គយវ�ៀតណាម ឬមន
ិ បានចុះប
ិ ប្រមូលស្ថិតិ។

ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ និងមេក្លោ ង”10។

EIA បានកំណត់តំបន់សំខាន់ៗបីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមាន

ខណៈពេលដែលការចាប់ខលួ ្ននេះមន
ិ ទាក់ទងនង
ឹ ប្រតប
ិ តកា
្តិ រទ្រង់ទ្រាយ

ជាតិវ ីរៈជ័យក្នុងខេត្តរតនគិរ ី ព្រៃដែលព័ទ្ធជុំវ ិញទំនប់សេសានក្រោម 2

ករណីដាច់ដោយឡែកនៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយមន្រ្តីវ�ៀតណាម

ជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរ។
ី

ដែលការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះគួរតែត្រូវបានស្វា គមន៍ វាហាក់ដូចជាការ

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតបានតាមដានឈ�ចេ
ំ នេះទៅ
ើ ញពីតំបន់ទាង

ជំរញ
ុ ឲ្យមានសកម្មភាពទាំងនេះ ហ�យ
ើ ប្រទេសវ�ៀតណាមនៅតែបន្តដ�រើ 

ក្នុងរយៈពេលតែបីថ្ងៃប៉ុណ្
ណ ោះ បន្ទា ប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយ

ប្រតិបត្តិការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកំពុងដំណ�ើរការគឺឧទ្យាន

ធំដូចដែលបានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ហ�ើយវាហាក់ដូចជា

ព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូស្ម័គ្រចិត្ត (VPA) ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈ�ើ

ដែលមានភាពចម្រូងច
 ម្រាស់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសទឹ ង
្ ត្រែង និងដែន

វាបង្ហាញថាការអនុវត្តច្បាប់គឺអាចធ្វើទៅបាននៅវ�ៀតណាម។ ខណៈ

របាយការណ៍ជនល្មើសដដែលៗវ�ៀតណាមបានផ្តួចផ្តើមកច
ិ ្ចព្រម

អភបាល
កច
៉ុ ដែល
ិ
ិ ្ច នង
ិ ពាណិជ្ជកម្ម (FLEGT)ជាមួយសហភាពអរឺ ប
ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមយ
ួ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ឱ្យ

វ�ៀតណាមដ�ើម្អនុ
័ នង
បី មត
ិ អនុវត្តច្បាប់ ដ�ើម្ បីដោះស្រាយការនាំចូល

កន្លែងដែលបានចូលវ�ៀតណាមដោយឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនផ្លូវការនៅ

ឈ�យ
ំ ូល ឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់ ដ�ើម្ជា
ើ ៉ា ងច្រើនដែលកាប់នាច
បី
ថ្នូរនង
៉ុ ដែលគេចាត់ទុកថា
ឹ ការនាំចេញឈ�ទើ ៅកាន់សហភាពអរឺ ប

ទីក្រុង Hoa Lu នៅខេត្ត Bình Phước និងទីក្រុង Le Thanh

(EUTR) 5។

វ�ៀតណាមឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនក្រៅផ្លូវការនៅជិតទីក្រុង Hoa Lu និង

រ ំលោភល�ើការហាមឃាត់ការកាប់ព្រៃឈ�រើ បស់វ�ៀតណាមដែលបាន
តួជាជនល្មើសដដែលនៅក្នុងការជួញដូរឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ដោយមានឈ�ើ

ខុសច្បាប់ជាច្រន
ើ ដែលបន្តហូរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាមន
ិ ដាច់។

ក្នុងខេត្ត Gia Lai និងកន្លែងដែលរត់ពន្ធចេញពីកម្ពុជាចូលទៅ

អនុលោម តាមលក្ខខណ្ឌនៃបទប្បញ្ញ ត្តិស្តីពីឈ�រើ បស់សហភាពអឺរប
៉ុ

Le Thanh។

ជាមួយនង
័ ល�ើកច
ឹ ការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការ នង
ិ ការផ្តល់សច្ចាបន
ិ ្ច

ព្រមព្រៀងនេះដែលរ ំពឹងទុកនៅពាក់កណ្តាលឆ្នា ំ 2018, EIA បាន

ត្រលប់ទៅកាន់តំបន់នេះវ ិញក្នុងអំឡុងរដូវប្រាង
ំ ឆ្នា ំ 2017-18 ដ�ើម្ បី

ខាងក្រោម៖ ឈ�ព
ើ ីដែនជម្រកសត្វព្រៃ

ស�ុើ បអង្កេតថា ត�កា
ើ រជួញដូរឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់នៅកម្ពុជា – នង
ិ តួនាទី

ភ្នំព្រិចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅវ�ៀតណាម

របស់វ�ៀតណាមកនុ ងនាមជាជនបន្ត
្
ល្មើសដដែលៗ – បានបពា្ឈប់
ហ�ើយឬយ៉ាងណាដែរ។

6 ទាំងកាប់នាច
ំ ូល និងនាំចេញដោយខុសច្បាប់ - សូ មម�ល
ើ 'គ្មានប្រភពស្របច្បាប់' ខាងក្រោម

7. ឈ�ដើ ែលមន
ិ មានលិខិតស្នា មត្រូវបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅល�ើហ្វេសប៊ុក ‘ទីផ្សារឈ�វើ �ៀតណាម’។
Accessed January 2018

8. https://tuoitrenews.vn/news/society/20180428/vietnam-arrests-mastermind-behindlargescale-illegal-logging-ring/45345.html

9. https://laodong.vn/phap-luat/vu-go-lau-sat-don-bien-phong-muon-danh-vot-go-thanh-ly-

1 EIA, ខ្សែបន្ទា ត់ព្រំដៃន៖ ឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្ហារមកំ
ន
ិ ពុងរកចម្រ
ី
ើ និងការរត់ពន្ធឈ�នើ ៅវ�ៀតណាមក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ ឆ្នា ំ 2008

de-tuon-tu-campuchia-ve-604910.ldo

2 EIA, ផ្លូវឆ្លងកាត់៖ ការជួញដូរឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់រវាងឡាវ និងវ�ៀតណាម ឆ្នា ំ 2011

10. http://english.thesaigontimes.vn/59598/Through-a-needle%E2%80%99s-eye.html

3 EIA, ច្រកព្រំដែន៖ វ ិធីសាស្រ្តដែលក្រុមអ្នកមានអំណាចបន្តបំផ្លា ញអភបាល
កិច្ចព្រៃឈ�នើ ៅឡាវ ឆ្នា ំ 2012
ិ
4 EIA, ជនល្មើសដដែលៗ៖ ការជួញដូរឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់របស់វ�ៀតណាមនៅតែបន្តមាន។ 2017
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ភ្នាក់ងារស�ុើ បអង្កេតបរស្
ិ ថា ន
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5 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/11_05_2017_EU_Vietnam_VPA.pdf
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គ្មានប្រភពស្របច្បាប់
រាល់ការជួញដូរឈ�ព
ើ ីកម្ពុជាទៅវ�ៀតណាមគឺខុសច្បាប់។ ទង្វើខុសច្បាប់នេះមានរូបភាពពីរយ៉ាង – គឺការប្រមូលផលដោយខុសច្បាប់
និងការនាំចេញខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវ�ៀតណាម។

ការប្រមូលផលដោយខុសច្បាប់
នៅក្នុងតំបន់ពីរដែលបានកំណត់ដោយ EIA ឈ្មួញឈ�មា
ើ ន

អំណាចនៅកម្ពុជាអាចផ្គតផ
់ ្គងទ
់ ីផ្សារវ�ៀតណាមតាមរយៈក្រុមហ៊ុន

ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វអា
ើ ជវី កម្មកាប់ឈ�ផ្សេ
ើ ងៗគ្នា។ ទោះជាយ៉ាង
ណាក៏ដោយ លិខិតអនុញ្ញាតទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្លាង
បី

សម្អាតឈ�ដើ ែលកាប់ដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ជុំវញដ
ិ
ីសម្បទាន
រួមទាំងតំបន់ការពារ។ រូបភាពលេសនៃនីត្យានុកូលភាពដែលផ្តល់ឱ្យ
ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមន
័ ហ�ើយពួកគេត្រូវ
ិ ត្រូវបានពិនិត្យពិចយ

បានចោទប្រកាន់អំពីបទកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើន
ឆ្នា។
ំ

នៅទំនប់សេសានក្រោម 2 ក្រុមហ៊ុន Ang & Associates
Lawyer Co Ltd កាប់កាន់ដីសម្បទានកាប់ឈ�នើ ៅក្នុងព្រំដែនអាង
ស្តុកទឹកទំនប់។ ដោយរងការចោទប្រកាន់ម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀតពីបទ
កាប់ឈ�នើ ៅក្រៅព្រំប្រទល់តាង
ំ ពីឆ្នា ំ 2013 មក ្រុមហ៊ុននេះបាន

ប្រឈមមុខនឹងការទាមទារជាច្រើនល�ើកពីរដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជាដ�ើម្ បី
ិ

បពា្ឈប់ប្រតិបត្តិការ1112។ ថ្វីប�ើអាងស្តុកទឹកត្រូវបានចាក់បំពេញក្នុងរដូវ
ឆ្នា ំ 2017-18 ក៏ដោយក៏ឈ�នើ ៅតែបន្តហូរចេញពីដីសម្បទាន និង

ទៅកាន់ទីផ្សារវ�ៀតណាមពីតំបន់កាប់ឈ�រើ ហូតដល់ 20 គីឡូម៉ែត្រនៅ
ខាងក្រៅតំបន់ដីសម្បទាន។

ការកាប់ឈ�នើ ៅឧទ្យានវរជ័
ី យគឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹង
ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍
ស្តីពជ
ី នល្មើសដដែលៗ។ ដូច្នេះការជួញដូរខុសច្បាប់ត្រូវបានផ្តួច

ផ្តើមឡ�ើងដោយសំណាក់ក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមដែលបានផ្តល់សំណូក
យ៉ាងច្រន
ឈ�ខ
្
ើ ្អាចកាប់
ើ ដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជា ដ�ម
បី
ើ ុសច្បាប់នៅកនុ ង
ឧទ្យានជាតិ និងរត់ពន្ធវាទៅប្រទេសវ�ៀតណាម និងទទួលបានការ
ការពារនៅពេលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រាល់ការកាប់ឈ�នើ ៅក្នុង

ឧទ្យានជាតិវរជ័
ី យបានក�ើតឡ�ើងដោយមន
ិ មានភាពស្របច្បាប់ទេ –
ផ្ទុយទៅវញ
ំ ប្រដាប់អាវុធ
ិ ក្រុមមន្រ្តីអភរិ ក្សព្រៃឈ�ើ និងកងកម្លាង

កម្ពុជាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការទប់ស្កា ត់ការកាប់ឈ�ខ
ើ ុស

ច្បាប់បានបិទផ្លូវ ដ�ើម្ បីរារា ំងអ្នកខាងក្រៅមន
ិ ឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់
កាប់ឈ�ើ និងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់13។

ការនាំចេញខុសច្បាប់
រាល់ការជួញដូរទាំងអស់ទៅវ�ៀតណាមហាក់ដូចជារ ំលោភច្បាប់
កម្ពុជា។ ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុមត
័ អនុក្រឹត្យលេខ 131 ចុះនៅខែ
វច្
ិ ឆិកា ឆ្នា ំ 2006 14 ត្រង់មាត្រាទី 3 ចែងពីការហាមឃាត់
ការនាំចេញ៖
•

ឈ�ម
ើ ូលល�ើកលែងតែមកពច
ី ំការ

•

ឈ�អា
ើ រគគ្រើមល�ើកលែងតែមកពីចំការ

•

ឈ�រា
ើ ងការ៉ េ នង
ិ រាងចតុកោណកែងមានកម្រាស់ នង
ិ ទទង
ឹ 
ល�ើសពី 25 សង់ទីម៉ែត្រ

ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដែលជាតំបន់ការពារនៅភាគខាងក�ើតនៃ

ប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំ 20 ភាគរយនៃតំបន
 នេ
់ ះដែលបានប្រែក្លា យ

ទៅជាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (ELCs) នៅក្នុងឆ្នា ំ 2011-12 ជាកន្លែង
ដែលអនុញ្ញតឲ្យកាប់ព្រៃឈ�ើ ‘រចរ
ជាថ្មីម្ដងទ�ៀតការកាប់ឈ�ើ
ិ ល’។
ឹ

ខុសច្បាប់នៅក្រៅព្រំប្រទល់ដីសម្បទានត្រូវបានរករាលដាល
ហ�ើយ
ី
ភ្នំព្រិចបានក្លា យជាចំណុចស្នូលនៃការបង្ក្រា បរបស់រដ្ឋា ភបាល
ិ

កម្ពុជាឆ្នា ំ 2016 ល�ើការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់។ សព្វថ្ងៃនេះដីសម្បទាន
សេដ្ឋកិច្ច (ELCs) ទាំងនេះត្រូវបានកាប់យកឈ�ជា
ើ ច្រើន ដែលក្រុម

អ្នកស�ុើ បអង្កេតរកឃ�ើញកន្លែងប្រភពដ�ើមនៃការកាប់ឈ�។
ើ ទោះបីជា
យ៉ាងនេះក៏ដោយ បរមាណឈ�
យ
ិ
ើ ៉ា ងច្រើនត្រូវបានកាប់ និងដឹក

ជញ្ជូនទៅប្រទេសវ�ៀតណាមពីតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច (ELCs)
នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចក្នុងអំឡុងរដូវឆ្នា ំ 2017-18

ប�ើទោះបីជាដីសម្បទានដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានដកហូតដោយ
រដ្ឋាភបាល
កម្ពុជាក៏ដោយក៏នៅតែមានការបន្តដឹកបញ្ជូនឈ�ទើ ៅ
ិ
វ�ៀតណាមដដែល។

•

ឈ�ប្រ
ើ ណីត នង
ិ ផលិតផលឈ�ើ

•

ធ្យូងពីព្រៃធម្មជាតិ។

ល�ើសពីនេះ គណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាដ�ើម្ទប់
បី ស្កា ត់បទល្មើស

ព្រៃឈ�ដើ ែលបានបង្កត
ើ ឡ�ង
ើ តាមការបង្គា ប់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី

កម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រា បការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ឆ្នា ំ 2016 បាន

បទ
ិ ព្រំដែនជាប់វ�ៀតណាមទាំងស្រុងជាមួយនង
ឹ ការជួញដូរឈ�នើ ៅឆ្នា ំ
2016 ដ�ើម្ បីឆ្លើយតបទៅនឹងបរមាណខ្ព
ស់នៃឈ�ខ
ិ
ើ ុសច្បាប់ដែលហូរ
ចូលទផ្
ី សារវ�ៀតណាម។

©EIAimage
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ខាងល�ើ៖ទិដ្ឋភាពម�លព
ួ នៃរោង
ើ
ីល�ើអាកាសនៃផ្នែកមយ
អារឈ�ទ
ើ ំនប់សេសានក្រោម 2។
អាងស្តុកទឹកដែលបានចាក់បំពេញអាចម�លឃ
ើ �ើញផ្នែក
ខាងល�ើនៃរូបភាពនេះ

វាក៏បង្ហាញផងដែរថា ឈ�ប្រ
ើ ណីតធ្នង់ (Pterocarpus pedatus/macrocarpus)

ត្រូវបានកាប់នៅកនុ ង
្ ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិច នង
ិ នាំចេញដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់

ប្រទេសវ�ៀតណាម។ លិខិតប្រកាសនាំចូលដែលបានដាក់ជូនគយវ�ៀតណាមចាប់ពី

ស្តា ំ៖ រថយន្ដដែលផ្ទុកឈ�ធើ ្វើដំណ�ើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែន
វ�ៀតណាម។ ស្រុកស្នួល ប្រទេសកម្ពុជា

ខែតុលា ឆ្នា ំ 2017 ដល់ខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018 – ដែលត្រូវបានម�លឃ
ើ �ញ
ើ ដោយ EIA –

3
រួមបញ្ចូលទាំងឈ�ធ្ន
ើ ង់ទំហំ 14,791 m ដែលមានតម្លៃ 17 លានដុល្លា រ ដែលគ្មាន

EIA បានសង្កេតម�ល
ើ ទាំងឈ�ម
ើ ូល នង
ិ ‘ឈ�អា
ើ ររាងការ៉’េ ពត
ី ំបន់

ឈ�ណា
មួយអាចនាំចេញដោយស្របច្បាប់ឡ�យ
ើ
ើ ។

ទាំងបីដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសវ�ៀតណាមដោយរ ំលោភជាក់
ស្តែងល�ើច្បាប់កម្ពុជា។

វ�ៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាល�ើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការកាប់ឈ�ើ
ខុសច្បាប់ នង
 ត់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានៅឆ្នា ំ 2012- 15
ឹ ជញ្ជូនឆ្លងកា
ិ ការដក
ប៉ុន្តែមន
ំ ញឈ�រើ បស់កម្ពុជាទេ។
ិ បានគោរពច្បាប់នាចេ

11. The Cambodia Daily, Government Suspends Logging in Stung Treng Dam Concession, 25/10/13
12. The Phnom Penh Post, Answers demanded on dam site, 2211/13

13. ក្រុមអ្នកស�៊ើបអង្កេតត្រូវបានរារា ំងមន
ិ ឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់កាប់ឈ�ដើ ោយពួកមន្ត្រីអនុរក្ស និងកងរាជអាវុធហត្ថនៅខែមករា ឆ្នា ំ 2018

©EIAimage

14. Article 3 of Sub-Decree No.131 dated 28 November 2006 on Forest and Non-Timber Forest Products Allow for Export and Import
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ជនល្មើសដដែល

15. EU FLEGT Facility, EFI, ASEAN timber trade, customs and timber legality scoping study. ខែមេសា ឆ្នា ំ 2014
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នៅតែបំពានល�ើកម្ពុជា ករណីសិក្សាឆ្នា ំ 2018៖

EIA បានកំណត់អត្តសញ្ញាណតំបន់ចំនួន 3 នៅក្នុងប្រទេសក
 ម្ពុជា ដែលមានឈ�ជា
ើ ច្រើនត្រូវបានកាប់ដោយខុសច្បាប់ ហ�ើយបញ្ជូនទៅប្រទេសជិតខាងវ�ៀតណាម៖
•

នៅក្នុងឧទ្យានជាតវិ រជ័
ផលូវ្ ចូលឧទ្យានជាតិ
ី យ ក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមមួយបានចុះកច
ិ ្ចព្រមព្រៀងក្នុងទក
ឹ ប្រាក់រាប់លានដុល្លា រជាមួយអង្គភាពកងទ័ពព្រំដែនកម្ពុជា ដ�ើម្សាងសង់
បី
និងលួចឈ�។
ើ

•

នៅតំបន់ទំនប់សេសានក្រោម 2 សំ ណង់ធំៗនៃរោងអារឈ�រើ ហូតដល់ 60 កន្លែង កែច្នៃឈ�ដើ ែលកាប់ដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រៃដែលមានចម្ងាយ 20 គីឡូម៉ែត្រ ហ�ើយបន្ទា ប់

មកត្រូវបានលាងសម្អាតតាមរយៈតំបន់ទំនប់។
•

នៅខាងក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិច កាតែល (ក្រុមហ
 ៊ុនអន្តរជាតិ)ដែលគ្រប់គ្រងដោយឈ្មួញឈ�ដើ ែលមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ការពារ។

ប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លា រត្រូវបានបង់ទៅឱ្យមន្ត្រីអនុរក្សព្រៃឈ�ើ យោធា នគរបាល នង
ិ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ខណៈដែលរថយន្ដដឹកជញ្ជូនចុះចតតាម ‘កន្លែងថ្លឹងឡាន’ ទៅកាន់

ប្រទេសវ�ៀតណាម
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Image Landsat / Copernicus, © 2018
Google, US Dept of State Geographer,
Data SIO, NOAA, US Navy, NGA, GEBCO
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កិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរ�ៀបចំដោយមន្រ្តីនៃ

នៅតែបំពានល�ើកម្ពុជា៖

អង្គភាពនគរបាលព្រំដែនកម្ពុជាលេខ 203 ដែលត្រូវបានរាយការណ៍
ថាបានទទួលប្រាក់ចំនួន 60,000 ដុល្លា រពីក្រុមហ៊ុនយិនធីន ដ�ើម្ បី

ករណីសិក្សាឆ្នា ំ 2018៖

ធានាថា បណ្តា សហគមន៍មូលដ្ឋា ននង
ឹ មន
ិ រារា ំងដំណ�ើការនៃផែន
ការកាប់ឈ�។
ើ នៅខែមថ
ិ ុនា ឆ្នា ំ 2017 គាត់ត្រូវបានរាយការណ៍

1. ឧទ្យានជាតវិ រជ័
ី យ

ការកាប់ឈ�នើ ៅឧទ្យានជាតិវរជ័
 ំផុតនៅកម្ពុជា
ិ យ ដែលជាឧទ្យានធំប

ថាបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ពក្
ី រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមចំនួន 10,000 ដុល្លារ

ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពី ជនល្មើសដដែលៗ ឆ្នា ំ

បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសមាជិកនៃអង្គភាពកងទ័ពព្រំដែនលេខ

ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មវ�ៀតណាមមានការគាំទ្រពីរដ្ឋា ភបាលខេ
ត្ត Gai
ិ

នេះត្រូវបានបញ្ជាក់អះអាងក្នុងរបាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជា

2017 របស់ EIA ដែលបានរ�ៀបរាប់លម្អិតអំពីវធ
ិ ីសាស្ត្រដែលបណ្តា
Lai និងទាហានវ�ៀតណាមបានកាប់ឈ�ជា
ើ ច្រើនដោយខុសច្បាប់ពី
ព្រៃសហគមន៍អូរតាបុកនៅប៉ែកខាងជ�ើងឆ�ៀងខាងក�ើតនៃឧទ្យាន

ចាប់ពីតាង
ំ ពេលនោះ

កម្ពុជា ដ�ើម្ជួ
បី យ�សម្រួលដល់ការរត់ពន្ធឈ�ឆ
ើ ្លងកាត់ព្រំដែន O’Yerl

ឈ�ស
៍ ្ប
នំ ញ្ញាឃ្លា ង
ំ ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ភាគខាងលិចនៃអូរ
ើ ហគមនភ
តាបុក។

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA បាននិយាយជាមួយប៉ូលីសឈរជ�ើងនៅ

ទៅវ�ៀតណាមនោះ ពលករវ�ៀតណាមបានមកដល់តំបន់
នេះយ៉ាងច្រន
ើ កុះករនៅខែតុលាឆ្នា ំ 2017 ដោយនាំយក

ម៉ា ស៊ី នឈូ ឆាយដី ដ�ើម្សាងសង់
ផលូវព
្ ីព្រំដែនវ�ៀតណាមទៅ
បី

ក្រុមហ៊ុនយិនធីនបានបង់ប្រាក់ចំនួន 10 លានដុល្លា រដល់អាជ្ញាធរ

ឧទ្យានជាត19
ិ អារ៉ េវជាច្រន
ើ គ្រឿង
ិ ។ បន្ទា ប់មកមានរណាអារឈ�ើ នង

ជាហូរហែរ។

និង Donha San។ ទាំងនេះមន
ិ មែនជាច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនផ្លូវការទេ
- ឈ្មោះនេះសំ ដៅទៅប៉ុសិ៍្តបូល
៉ ិ សព្រំដែនកម្ពុជា។

ដ�ើម្ការពារប្រត
ប
ំ លព
ស
បី
ិ តកា
្តិ រពកា
ី រឃ្លា ម�
ើ
ី ំ ណាក់ក្រុមស�ុើ បសង្កេត
មន្រ្តីអភរិ ក្សព្រៃឈ�ើ និងសមាជិកនៃកងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធកម្ពុជា

អាជ្ញាធរកម្ពុជាខុសៗគ្នាជាច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួល

ពួកគេបានបទ
ិ ផ្លូវ នង
ិ រារា ំងមន
ិ ឲ្យចូលព្រៃក្នុងអំឡុងពេលកាប់ឈ�ើ

សំ ណូកដោយមានតួអង្គសំខាន់ៗរាប់បញ្ចូលទាំងមេបញ្ជាការកងវរសេ

និងដឹកជញ្ជូនឈ�។
ើ ថ្វីប�ើបែបនេះក៏ដោយ ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់

នាតូចលេខ 203 ប៉ុន្ដែលោកទីលី និងមន្រ្តីនគរបាលយោធាម្នាក់ឈ្មោះ

EIA នៅតែអាចចូលបាន នង
ិ ចងក្រងឯកសារអំពត
ី ំបន់ 31 កន្លែង

ណុប ណាក់បាននិយាយថាត្រូវជួយ�សម្របសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការ

ព្រំដែនកម្ពុជាឲ្យបានដឹងថា ក្រុមអ្នកកាប់ឈ�ជ
ើ នជាតិវ�ៀតណាមដែល

ប្រចាំថ្ងៃ។ ណុប ណាក់ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជារាយការណ៍

រ�ៀបរាប់លម្អិតពីវធ
ិ ីសាស្រ្តដែលក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមមួយមានឈ្មោះថា

គីម រស្មី និងអភបាលខេ
ត្តរតនគិរលោក
ថាន សាវន18។
ិ
ី

ធ្វើការនៅឧទ្យានជាតិវរជ័
ី យ និងសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋា នដែលបាន

ដោយមានផ្លូវចូលទៅព្រៃ នង
 ត់ព្រំដែន
ិ រត់ពន្ធឈ�ឆ
ើ ្លងកា

។

EIA បានវលត្រលប់
មកកាន់វរជ័
ិ
ី យក្នុងអំឡុងពេលរដូវកាប់ឈ�ឆ្
ើ នា ំ

អភរិ ក្សព្រៃឈ�ស
ំ (O’ Kampha) និងតំបន់អភរិ ក្សព្រៃ
ើ ហគមន៍អូគាផា

របស់សហគមន៍ទាង
ំ នេះ។

1617

នេះ។

ទ្រាយធំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមផ្តោតជាចម្បងនៅក្នុងតំបន់

ដុល្លា រដល់សហគមន៍ភប
្នំ ញ្ញាឃ្លា ង
ំ ដ�ើម្ជាថ្
បី
នូ រនៃការចូលព្រៃឈ�ើ

23 ដ�ើម្សាងសង់
ផលូវ្ ចូលទៅក្នុងតំបន់នេះ និងកាប់យកឈ�។
៌ ន
បី
ើ ព័តមា

ប្រភពព័តមា
៌ នក្នុងស្រុកបានចោទប្រកាន់ថា Huang Korn របស់

2017-18 ជាថ្មីម្តងទ�ៀតបានរកឃ�ើញកា
 រលួចកាប់ឈ�ធ
្
ើ ំកនុ ងទ្រង់

ទៅសហគមន៍អូគាផា
ំ (O’Kampha) និងទឹកប្រាក់ចំនួន 6,000

យិនធីន (ដែលគេជ�ឿថាជាក្រុមហ
 ៊ុននាំមុខគេលាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពិត)

ដែលមានកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់កំពុងក�ើតឡ�ើង ហ�ើយនិងជំរ ំកាប់ឈ�ើ
វ�ៀតណាមចំនួន 3 កន្លែងនៅប៉ែកឦសាននៃឧទ្យានជាត។
ិ

ថាមាន ‘ការគាំទ្រ’ ពីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរឈ្
ី ម ោះ

ឈ�មា
ើ នតម្លៃខ្ពស់ត្រូវបានកិនទៅជាឈ�រា
ើ ងការ៉ េនៅក្នុងព្រៃ ដែល

បញ្ជូនទៅដាក់ល�ើអារ៉ េវ នង
 ត់ព្រំដែន។ ប្រភេទឈ�ដើ ែល
ិ ដឹកឆ្លងកា

មានតម្លៃទាបជាងនេះមានឈ្មោះ pyinkado (‘សុ ក្រម’ ជាភាសាខែ្មរ
ខាងក្រោម៖ អារ៉េវដែលផ្ ក
ទុ ឈ�ើកាប់ខុស
ច្បាប់នៅ�ក្នុងឧទ្យានជាតិ វ ីរជ័យ

©EIAimage

‘cẩm xe’ ជាភាសាវ�ៀតណាម ដែលជាឈ�ប្រ
ើ ណីតដែលប្រជា
ើ

សម្ភារសំ ណង់) ត្រូវបាននាំយកទៅប្រទេសវ�ៀតណាមជាឈ�ទា
ំ 
ើ ង

16. Reported by Cambodian news network PNN, 12/12/17
17. http://swiftnewsdaily.com/archives/156285
18. http://swiftnewsdaily.com/archives/156285

មូល – ដែលជាបទល្មើសបន្ថែមទ�ៀត ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជា

បានដាក់បម្រាមល�ើការនាំចេញឈ�ចា
ំ ពីឆ្នា ំ 200620 ជាមួយ
ើ ប់តាង

ការហាមឃាត់ការជួញដូរឈ�ជា
ើ មួយវ�ៀតណាមក្នុងឆ្នា ំ 2016។

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតបានរកឃ�ើញវធ
ិ ីសាស្រ្តដែលអារ៉ េវប�ើកឆ្លងកាត់ទី
បញ្ជាការ21 របស់អង្គភាពនគរបាលព្រំដែនកម្ពុជាលេខ 203

Le Thanh ក្នុងខេត្ត Gia Lai ប្រទេសវ�ៀតណាមជាកន្លែងដែលឈ�ើ
បានដឹកចូលវ�ៀតណាមពីខេត្តរតនគិរហ�
ី ើយបានសម្ភាសន៍អ្នកភូមិ
វ�ៀតណាមដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតថារដ្ឋា ភបាល
ិ

ណារបាយការណ៍របស់ប្រពន
័ ្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាចាប់ពថ្ងៃ
ី ទី 30
23
ខែមនា
ី បានបង្ហាញថា ការជួញដូរនៅតែបន្ត ។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាក៏បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 28 ខែមេសា24

Kon Tum។

23-28 ខែមេសា មានរថយន្តខ្នា តធំចំនួន 246 គ្រឿងបានរត់ពន្ធដ
ក
ឹ 

Đội Cao Su Thanh Niên (កៅស៊ូក្រុមយុវជន) គជា
ឺ ក្រុមហ៊ុនបុត្រ
សម្ន
ព័ ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy

(ក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូសហកម្មសិទ្ធិ Sa Thay ឬហៅថា SARUCO)

ជាសហគ្រាសដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ ឬគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុង

ទៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម

វ�ៀតណាមបានផ្អាកការជួញដូរនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាច
ំ ិន ទោះយ៉ាង

និងព្រំដែនកម្ពុជានៅអូរតាកាយ (O’Takay) មុននឹងចូលទៅផ្នែក
ខាងក្រោយនៃចំការកៅស៊ូ Đội Cao Su Thanh Niên នៅខេត្ត

ខាងល�ើ៖ ឈ�ដើ ែលត្រូវបានអារនៅ
ក្នុងឧទ្យានវរជ័
ី យ មុននឹងរត់ពន្ធចូល

បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែមនា
ី ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមេសា និងថ្ងៃទី

ឈ�ច
ើ ូលទៅវ�ៀតណាមដោយមានជំនួយពីច្រកព្រំដែននគរបាល

កម្ពុជានៅអូរយ៉ាដាវ។ សំ ណូកយ៉ាងហោចណាស់ 19,000 ដុល្លា រ
ត្រូវបានបង់កនុ ង
្ មយ
ួ ឡាន – ដែលមានសំ ណូកទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច
4.92 លានដុល្លា រក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 16 ថ្ងៃប៉ុណ្
ណ ោះ។

ប្រទេសវ�ៀតណាម។ ក្រុមហ៊ុន SARUCO គជា
ព័ ្ធ
ឺ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ន

របស់ក្រុមហ
 ៊ុន Rubber Group របស់វ�ៀតណាមដែលបានជាប់ពាក់

ព័ន្ធជាមួយនង
ឹ ការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ នង
ិ ការរត់ពន្ធឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ពី
ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវ�ៀតណាម22។

នៅខែមនា
ទៅកាន់តំបន់ជុំវញទ
ក្
ិ
ិ
ី ឆ្នា ំ 2018 EIA បានវលត្រលប់
ី រុង

19. Locations reported by PNN 12/12/17 include 14.34513197814579,107.1400037404993 and 14.332520773634101,107.11342419345392
20. Article 3 of Sub-Decree No.131 dated 28 November 2006 on Forest and Non-Timber Forest Products Allow for Export and Import
21. at 14.2781, 107.368
22. Global Witness, Rubber Barons, 2013
23. http://www.moneaksekar.com/75874.html/
24. Fresh News Asia, ខ្សឹបដាក់ត្រច�ៀក៖ ឈ�ស
ុ ចេញទៅវ�ៀតណាមតាមច្រកអូយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរ ី តាមរថយន្តយីឌុប ក្រោយសមត្ថកិច្ចពង្រឹងនៅខេត្តក្រចេះ មណ្ឌលគិរ,ី 28/04/18
ើ ំ រក

10

ជនល្មើសដដែល

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន
©EIAimage
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2. ទំនប់សេសានក្រោម 2
ស្ថិតនៅល�ើទន្លេសេសាន នៅខាងក្រោមចំណុចប្រសព្វជា
 មួយទន្លេ

ស្រែពកក្នុងខេត្តសទឹ ្ងត្រែង ប្រទេសកម្ពុជា ទំនប់វារអគ
ី ្គិសនីសេសាន
ក្រោម 2 ដែលមានទំហំ 400 មេហ្កាវ៉ា ត់ គឺជាទំនប់ធំបំផុតមន
ិ ដែល

ធ្លា ប់មាននៅកម្ពុជា ដែលមានជញ្ជាំងទំនប់កម្ពស់ 75 ម៉ែត្រ

និងប្រវែងប្រាំម៉ា យល៍25។ អាងស្តុកទឹកទំហំ 36,000 ហិកតារបស់

ទំនប់នេះបានចាបផ្ត
់ ើមមានទឹកពេញនៅពេលដែលទ្វា រទំនប់បានបិទ
នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នា ំ 2017 ហ�ើយទួរប៊ន
ី ទីមយ
ួ បានចាប់ផ្តើមផលិត
ថាមពលនៅក្នុងខែវច្
ិ ឆិកា។

ទំនប់វារអគ
ី ្គីសនីនេះគឺជាការបណ្តា ក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន

Hydrolancang International Energy (ចិនមាន 51 ភាគរយ)
និងក្រុមហ៊ុនរយ
៉ូ ៉ាល់គ្រុប (កម្ពុជាមាន 31 ភាគរយ) និងក្រុមហ៊ុន

EVN Vietnam International Joint Stock (វ�ៀតណាមមាន 10
ព័ ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនរយ
៉ូ ៉ាល់គ្រុបដែល
ភាគរយ)26។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ន
មានឈ្មោះ Ang & Associates Lawyer Co Ltd មានឧកញ៉ា
គិតម៉េងជាប្រធាន បានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ម្តងហ�ើយម្តង

ទ�ៀតថាខ្លួនបានកាប់ឆ្ការព្រៃនៅខាងក្រៅដីសម្បទានរបស់ខលួ ននៅក្
្
នុ ង

អាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់នេះចាប់តាង
ំ ពីការកាប់ឈ�បា
ើ នចាប់ផ្តើមនៅ
ខែមេសាឆ្នា ំ 20132728។ ក្រុមហ៊ុន Ang & Associates Lawyer

Co Ltd បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាង
ំ នេះម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត។
រូបភាពផ្កា យរណបចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ 201829 បង្ហាញថាអាងស្តុក

ទឹកនេះស្ទើរតែចាក់បំពេញ មាននយ
័ ថាការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនថា
ខ្លួនគ្រាន់តែកាប់ឈ�ទើ ៅក្នុងដែនកំណត់អាងស្តុកទឹកដែលផ្ទុកទឹក
តិចនេះប៉ុណ្
ណ ោះ។

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA បានចុះទៅពិនិត្យតំបន់នេះនៅចន្លោះ

ប�ើកឆ្លងកាត់ច្រកក្រៅផ្លូវការនៅជិតច្រកព្រំដែនត្រពាំងស្រែ/ Hoa Lu

EIA បានតាមដានឡានដឹកឈ�ដើ ែលដឹកជញ្ជូនឈ�ព
ើ ីរោង

អារឈ�សេ
ើ សានក្រោម 2 តាមផ្លូវពីរខ្សែទៅកាន់ប្រទេសវ�ៀតណាម។
ផ្លូវមួយខ្សែបានឃ�ើញឡានដឹកឆ្ពោះទៅទិសខាងក�ើតឆ្លងកាត់ចូល

ទៅវ�ៀតណាមក្បែរច្រកព្រំដែនអូយ៉ាដាវ/ Le Thanh (នៅខេត្តរតនគិរ ី

និងខេត្ត Gia Lai របស់វ�ៀតណាម) ខណៈដែលផ្លូវមួយខ្សែទ�ៀតទៅ
ទិសខាងត្ងឆ្ពោះទៅច្រកព្រំដែនព្រំប្រទល់
ត្រពាំងស្រែ/ Hoa Lu
បូ

ឆ្លងកាត់ខេត្តក្រចេះ និងខេត្ត Bình Phước នៃប្រទេសវ�ៀតណាម។

ឈ�នើ ៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមកំពុងប
 ន្តក
 នុ ងនាម
្

ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពី ជនល្មើសដដែលៗ

ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងឈូ សឆាយអាងស្តុកទក
ឹ

ក្រោមសេសាន 2 ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឧកញ្ញា

ងងឹត ជិតចម្ងាយ 1.5 គីឡូម៉ែត្រពីច្រកឆ្លងកាត់ផលូវ្ ការ។ EIA បាន

គត
័ ្ធមន
ិ ម៉េង ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពាក់ពន
ិ អ�ព�
ើ ហ�
ើ យ
ើ មន
ិ

សង្កេតឃ�ើញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានប�ើកល�ើផលូវធ
្ ំវញនៅកណ្តាល
ិ

បានទប់ស្កា ត់ករណីនេះឡ�ើយ”34។

ទីក្រុង Le Thanh ហ�ើយហួសពីទីប្រជុំជនដែលជាកន្លែងដែលត្រូវ
បានប្រទះឃ�ើញដោយអាជ្ញាធរវ�ៀតណាម។

ទោះបជា
នៃ
ី ដឹងអំពប
ី រមាណច្រ
ិ
ើ ឈ�កា
ើ ប់ខុសច្បាប់
ដែលហូរចូលតាមតំបន់ទំនប់កដ៏ ោយក៏អាជ្ញាប័ណ្ណ

ដេប៉ូឈ�ើ និងរោងអារឈ�ច
ើ ំនួនបួនកន្លែងត្រូវបានរកឃ�ើញដោយ

ដឹកជញ្ជូន នង
ិ នាំចេញនៅតែផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុន Ang

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA ដែលបានចុះមកពិនិត្យតំបន់នេះនៅ

& Associates and Lawyers Co Ltd ដោយ

ចុងឆ្នា ំ 2017 និងដ�ើមឆ្នា ំ 2018 ដែលក្នុងនោះបីកន្លែងស្ថិតនៅក្នុង

រដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជានៅចុងខែមករា ឆ្នា ំ 201735
ិ

តំបន់ Le Thanh និងកន្លែងទីបន
ួ ស្ថិតនៅល�ើផលូវធ
្ ំឆ្ពោះទៅទីក្រុង

ដដែល។

Pleiku។ តំបន់ពីរកន្លែងនេះត្រូវបានកសាងឡ�ើងនាពេលថ្មីៗនេះ
ហ�ើយមន
ិ ទាន់បានប្រើប្រាស់នៅពេល EIA បានចុះមកពិនិត្យ

នៅទប
កម្ពុជាបានឆ្លយ
ី ំផុតរដ្ឋា ភបាល
ិ
ើ តបនង
ឹ ការ

ឡានដែលបានយកកៅអីចេញ និងដឹកឈ�ពេ
ើ ញឡានឆ្លងកាត់ចូល

កុម្ភៈឆ្នា ំ 2018 ដោយបានចេញលិខត
ិ មួយទាមទារ

តំបន់នេះនៅខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2017 នោះទេ។ EIA ក៏បានសង្កេតឃ�ើញ

កាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់នៅតំបន់សេសាននៅចុងខែ

ប្រទេសវ�ៀតណាម និងធ្វើដំណ�ើរទៅកាន់តំបន់ថ្មីមយ
ួ ក្នុងចំណោម
តំបន់ថ្មីទាង
ំ នេះ 31។

ខាងល�ើ៖

អារ៉ េវកំពុងដឹកឈ�កា
ើ ប់ខុសច្បាប់ទៅកាន់

សាងសង់ និងរោងអារឈ�នើ ៅក្នុងទីក្រុង Le Thanh វាច្បាស់ណាស់

រោងអារឈ�សេ
ើ សាន

ថា រដ្ឋា ភបាលវ
�ៀតណាមមន
ិ
ិ បានដោះស្រាយបញ្ហាដែលល�ើកឡ�ើង

2018 បរយាកាសនៅទ
នោ
ិ
ី ះនៅតែពេញទៅដោយសំ ឡេងរណារអារ
ឈ�។
ើ ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតបានយល់ឃ�ើញថាងាយស្រួលណាស់

ក្នុងការស្វែងរកអារ៉ េវដឹកឈ�។
ើ ដោយអាស្រ័យល�ើតំបន់កាប់ព្រៃឈ�ើ

នោះ អារ៉ េវបានដឹកឈ�ទើ ៅរោងអារឈ�ើ ឬដឹកឈ�ទើ ៅមាត់ច្រាង
ំ ទន្លេ

សេសាន។ នៅតាមដងទន្លេ ឈ�ត្
ើ រូវបានចងជាក្នរួ
បូ មគ្នានៅក្រោម
ទូក និងបន្ទា ប់មកដឹកចេញទៅរោងអារឈ�ដើ ោយគ្មាននរណា
ឃ�ញ
ើ ។

ថ្វីប�ើសមាជិកនៃកងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធដែលដ�ើរតួជាសន្តិសុខនៅ
រោងអារឈ�ក
ើ ដ៏ ោយ ក៏ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA អាច

សម្ភាសន៍អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជា
 ច្រើនបាន។ EIA បានទទួល

ដំណឹងថា មានក្រុមហ៊ុនជាង 60 កំពុងប្រតប
ិ តកា
្តិ រនៅក្នុងតំបន់នេះ

ដោយមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនកម្ពុជានិងវ�ៀតណាមជាច្រើនក្រុមហ៊ុន។
អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រន
ើ បានប៉ាន់ស្មា នថាប្រហែលជា 60 ភាគរយនៃ
កម្លាង
ំ ពលកម្ម គឺជាជនជាតិវ�ៀតណាម ហ�ើយមានអារ៉ េវជាង 200

គ្រឿង នង
ិ ឡានដឹកទំនញ
ិ ធំៗចំនួន 150 គ្រឿងដែលបានចូលរួមក្នុង

ប្រតិបត្តិការទាំងមូល។ឡានដឹកទំនិញធំៗដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់

ដ�ើម្ដ
បី ឹកឈ�ទើ ៅវ�ៀតណាមមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកឈ�បា
ើ នយ៉ាង
ហោចណាស់ 50m3។ គេនិយាយថា រថយន្តដឹកទំនិញទាំងនេះ

យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 50 គ្រឿងដែលបានផ្ទុកឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ធ្វើ
ដំណ�ើរទៅប្រទេសវ�ៀតណាមជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។

ខាងក្រោម៖

រោងអារឈ�សេ
ើ សានដែលមានជាង 60

គម្រោងទំនប់វារអគ
ី ្គិសនីសេសានក្រោម 2 បានក្លា យទៅជាសំ បុក

ក្រុមហ៊ុនបានកិនឈ�ដើ ែលកាប់ដោយ

មួយសម្រាប់កាប់ឈ�ខ
កម្ពុជាបានដឹង
ើ ុសច្បាប់ ដែលរដ្ឋា ភបាល
ិ

ខុសច្បាប់ពីតំបន់ជុំវញ។
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋា
ិ

ច្បាស់ផងដែរ។ មន
ួ ឆ្នាផ
ំ ង បន្ទា ប់ពីការកាប់ព្រៃឈ�បា
ិ ដល់មយ
ើ ន

ភបាលបា
នចាត់ទុកថា ការកាប់ឈ�ខ
ិ
ើ ុស

ចាប់ផ្តើម ក្រសួ ងកសិកម្មបានទាមទារឱ្យមានការបពា្ឈប់“ការបំផ្លា ញ

ច្បាប់ដែលពាក់ពន
័ ្ធនឹងតំបន់នេះថា
"លែងគ្រប់គ្រងបានហ�ើយ"

ព្រៃឈ�អ
ើ នាធិបតេយ្យ” នៅក្នុងតំបន់អាងស្តុកទឹក។ ថ្វីប�ើមានការ

ខាងក្រោម៖ តំបន់កាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់
មួយកន្លែងនៅខាងក្រៅព្រំដែន
សម្បទានទំនប់សេសាន

នៅច្រកឆ្លងកាត់ទាង
ំ ពីរ ឡានបានប�ើកគេចច្រកព្រំដែនផ្លូវការដោយ

©EIAimage
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“លែងគ្រប់គ្រងបានហ�យ
ិ
ើ ” ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារលិខត

នៅពេលដែល EIA បានចុះទៅពិនិត្យតំបន់ព្រៃនៅជុំវញនៅដ�
ិ
ើមឆ្នា ំ

ឆ្នោ តជាតិ។

កន្លែងដែលរថយន្តដឹកឈ�ឆ
ើ ្លងកាត់ព្រំដែន" ។

25. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/dam-flood-cambodia-china-village-srekor-underwater-submerged-silentwaterworld-a8193461.html
26. Khmer Times, របាយការណ៍៖ គម្រោងវារអគ
ី ស
ី សាទក្រោម២ កំពុងបំផ្លា ញព្រៃឈ�ក
ើ ម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ 11/11/16 - https://www.khmertimeskh.com/
្គិ នសេ
news/31969/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
27. Radio Free Asia, Cambodia’s Lower Sesan 2 Dam Reservoir Used to Launder Illegal Timber: Police, 17/05/17 https://www.rfa.org/english/
news/cambodia/timber-05172017174724.html
28. The Cambodia Daily, Government Suspends Logging in Stung Treng Dam Concession, 25/10/13 https://www.cambodiadaily.com/news/
government-suspends-logging-in-stung-treng-dam-concession-45878/
ំ នៅ៖ 13.590340°, 106.261100°
29. រោងអារឈ�ដើ ែលមានទីតាង
30. https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91761
31. 13.768206°, 107.517319°
32. The Cambodia Daily, Official Disputes When Dam Clearing Ceased, 28/10/13
33. The Phnom Pehn Post, Answers demanded on dam site, 22/11/13

សម្អាតតាមរយៈតំនប់ទំនប់នេះ ដោយចាត់ទុកថា
 ស្ថានភាពនេះ

ជាងការពារការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់។

សម្បទានសេដ្ឋកច
័ ្ធបានផ្អាកហ�យ
ិ ្ចពាក់ពន
ើ រហូតដល់ក្រោយការបោះ

បានសួ រស្រ្តីអ្នកស្រុកម្នាក់ថា ត�ើផលូវ្ ដីហុយជាផ្លូវយ៉ាងម៉េចដែរដែលនាំ

33
ចាត់វធានការផ្
ិ
ិ គោរពតាមបទបញ្ជា ។
លូវច្បាប់ចំពោះការមន

បានកាប់ដោយខុសច្បាប់បានកំពុងត្រូវបានលាង

បានបកស្រាយចំណាត់ការនេះថា ជានយោបាយ ហ�យ
ើ មានគោល

នោះចែងថា ការដឹកជញ្ជូនឈ�ើ និងការកាប់ឈ�នើ ៅក្នុងតំបន់ដី

ក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពី ជនល្មើសដដែលៗដោយការជួញដូរនៅតែបន្ត

នគំរាមកំហែងក្រុមហ៊ុនដោយ
ក្32
ិ
ដី មួយខែក្រោយមករដ្ឋា ភបាលបា

36
ពត
ិ
ី ំបន់អាងស្តុកទក
ឹ ។ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋា ភបាល

លោក Phay Siphan បានទទួលស្គាល់ឈ�ដើ ែល

ព្រំប្រទល់ដោយខុសច្បាប់ និងកន្លែងស្តុកឈ�ដើ ែលទ�ើបតែបាន

អះអាងជាសាធារណៈពីក្រុមហ៊ុនថា ការកាប់ឈ�បា
ើ នបពា្ឈប់ហ�ើយ

ឱ្យមានការបពា្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនឈ�ទា
ំ អស់ចេញ
ើ ង

©EIAimage

ដោយអាជ្ញាធរវ�ៀតណាមត្រួតពិនិត្យឡានក្រោយពីប�ើកឆ្លងកាត់

ឱ្យមានច្រកឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ គាត់បានឆ្លើយថា៖ "នោះហ�ើយជា

ប្រមាណថាទំហំនៃតំបន់នេះប្រហែល 100 ហិកតា។

បំណងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋា ភបាល
ក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោ តជា
ិ

បំផ្លា ញព្រៃឈ�នើ ៅស្រុកសេសាន នង
ិ ការរត់ពន្ធ

រថយន្តបានប�ើកឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ដោយខុសច្បាប់បន្ទា ប់ពីមេឃ

ដានអារ៉ េវដែលដឹកឈ�កា
ើ ប់ដោយខុសច្បាប់ទៅរោងអារឈ�ដើ ែល
គីឡូម៉ែត្រខាងជ�ើងនៃរបាំងនេះ30។ ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតបានប៉ាន់

នៅជុំវញ
ិ និងត្រូវបានលាងសម្អាតតាមរយៈតំបន់

ឧសភាឆ្នា ំ 2017 បានឲ្យដឹងថា “សកម្មភាព

នៅច្រកព្រំដែន Le Thanh តំបន់សនូលនៃ
្
ការជួញដូរខុសច្បាប់ដូច

ធ្វើឡ�ើងដោយប�ើកចំហ និងអាចម�លឃ
ើ �ើញ។ នៅពេលដែល EIA

លាតសន្ធឹងនៅល�ើច្រាង
ំ នៃអាងស្តុកទឹកនេះ ដែលមានចម្ងាយ 3

ពេលវេលានេះមានការឆ្លើយតបរះគន់
ពីសាធារណជនកម្ពុជាដែល
ិ

ទំនប់។ របាយការណ៍របស់នគរបាលជាតព
ិ ខែ
ី

និងអូយ៉ាដាវ/ Le Thanh ។

ខែកញ្ញាឆ្នា ំ 2017 និងខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018 ដោយបានរកឃ�ើញតំបន់

កាប់ឈ�ជា
ើ ច្រើនកន្លែងនៅខាងក្រៅព្រំដែនអាងស្តុកទឹកនេះ និងតាម

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់

បានបន្ត ដោយបានកាប់ដ�ើមឈ�នើ ៅក្នុងព្រៃដែល

34. Radio Free Asia, Cambodia’s Lower Sesan 2 Dam Reservoir Used to Launder Illegal Timber: Police, 17/05/17
35. License of Exportation No: 084 Por Nor No Chor, December 22, 2017, issued by Ministry of Commerce and Customs; Timber export license
No: L/P 002 Por No Nor Chor issued January 03, 2018, Permit Carry letter No: 004, issued January 05, 2018 for transportation of timber from
Ang and Association Lawyer Co., Ltd sawmill Trapaing Sre border gate, Snuol, Kratie province, Customs Permit No: 00001 dated on January
04, 2018 of General Department of Customs
36. Letter No. 252 Sor Chor Nor Kor Sor, February 27, 2018
37. https://www.phnompenhpost.com/national/government-defers-logging-permits

3. ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិច
គ្របដណ្តប់ល�ើផ្ទៃដី 222,500 ហក
 ណ្ឌលគរិ ី ដែន
ិ តានៅក្នុងខេត្តម

ឧកញ៉ាខ្លះដែលគ្រប់គ្រងល�ើការជួញដូរ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវបានពព
ិ ណ៌នាដោយអង្គការ WWF ថាជា

ល�ើប្រតប
ិ តកា
្តិ រកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ “ដោយគ្មានមេត្ដា "។ ខណៈពេល

ជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបប៉ែកខាងក�ើតនៃ

តំបន់មយ
ួ ក្នុងចំណោមតំបន់សំខានប
់ ំផុតផ្នែកជីវសាស្ដ្រចំនួនជាង
38
200 កន្លែងកនុ ងព
្ ភ
ិ ពលោក ។

ការស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA រវាងខែកញ្ញាឆ្នា ំ 2017 និងខែមនា
ី ឆ្នា ំ

2018 បានរកឃ�ញ
់ នុ ងទ្រង់
្
ទ្រាយធំ
ើ ប្រតប
ិ តកា
្តិ រកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាបក

ដែលមន
ិ ធ្លា ប់មានពីមុនមកនៅក្នុងជម្រកសត្វព្រៃជាមួយនឹងអំព�ើពុក

ហ៊ុនសែនថែមទាំងបានផ្តល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាពីរគ្រឿងដ�ើម្ បីបាញ់
ដែលការជួញដូរខុសច្បាប់បានបន្តនៅកន្លែងផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា វាហាក់ដូចជាបានបពា្ឈប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំ

ព្រិច ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាបណ្តោះអាសន្នបុណ្
៉ ណ ោះ។

ការជួញដូរខុសច្បាប់នេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ ដោយក្រុមហ៊ុនកាតែល

ពីរដែលគ្រប់គ្រងដោយមហាសេដ្ឋីប្រាំមយ
ួ នាក់ – រួមទាំងអ្នកដែល

រលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលពាក់ពន
័ ្ធមន្រ្តីនៃរដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជា។ ឈ�ទា
ំ 
ិ
ើ ង

មានឈ្មោះនៅក្នុងដកា
្ នា ំ 2016 បូកនង
ី ចាប់ខលួ នឆ្
ិ កងរាជ
ឹ សមាជក

ពន្ធចេញពក
ិ ច្រកព្រំដែន
ី ម្ពុជាឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនក្រៅផ្លូវការនៅជត

កាប់ឈ�ខ
្
ទ្រាយធំ ដែលប្រប្រា
ី ម្បទាន
ើ ុសច្បាប់កនុ ងទ្រង់
ើ ស់ដស

នេះត្រូវបានផ្គតផ
់ ្គងស
់ ម្រាប់ទីផ្សារវ�ៀតណាម ដោយភាគច្រើនបានរត់
ផ្លូវការត្រពាំងស្រែ/ Hoa Lu ហ�ើយតភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់ឃ្លា ង
ំ ស្តុក
របស់ក្រុមហ៊ុន ដ�ម
ើ ្ បីច�ៀសវាងការបង់ពន្ធនៅកម្ពុជា។

ឈ�នេ
ើ ះត្រូវបានដឹកទៅកាន់ទីក្រុង Hoa Lu នៅខេត្ត Bình Phước
របស់វ�ៀតណាម ដែលជាកន្លែងស្តុកទុកឈ�ន
ើ ង
ិ ត្រូវបានវាយតម្លៃ

អាវុធហត្ថ និងកងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធ – ការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការ
សេដ្ឋកិច្ចដ�ើម្លាងសម្
អា តឈ�នេ
បី
ើ ះ។ អង្គការ WWF បានរកឃ�ើញ

ថាមានរោងម៉ា ស៊ី នឈ�ច
ើ ំនួន 63 កន្លែងដែលកំពុងដំណ�ើរការនៅក្នុង
តំបន់ទំនាបភាគខាងក�ើត – ដែលមានតែប្រាំកន្លែងប៉ុណ្
ណ ោះត្រូវបាន
41
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ – នៅខែវច្
ិ កា
ឆិ ឆ្នា ំ 2017 ។

ដោយមន្រ្តីគយវ�ៀតណាម ឬដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ឆ្លងកាត់

ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នា ំ 2017 ដល់ខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018 កម្មករកម្ពុជា និងវ�ៀត

ហ�ើយក្នុងករណីខ្លះទៅកាន់ប្រទេសចិន។

កាប់ឈ�ខ
្
ទ្រាយធំ។ បន្ទា ប់មកឈ�នេ
ើ ុសច្បាប់កនុ ងទ្រង់
ើ ះត្រូវបានដឹក

ការយាល័
យគយ នង
ិ
ិ បន្តឆ្ពោះទៅទផ្
ី សារក្នុងស្រុករបស់វ�ៀតណាម

ការកាប់ឈ�ម
ើ ន
ិ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារ

ជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នា ំ 2011 និង
2012 រដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជាបានផ្តល់សិទ្ធិកាប់ឈ�ដ
ិ
ើ ល់ក្រុមហ៊ុននានា

ក្នុងតំបន់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (ELCs) ចំនួន 60,287 ហិកតានៅ

ក្នុងតំបន់ការពារ។ ខណៈពេលដែលការកាប់ឈ�ត្
ើ រូវបានអនុញ្ញាត

ដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (ELCs) ទាំង

នេះដោយមានរោងអារឈ�ចើ ្រន
ើ ជាង 60 កន្លែងដែលដំណ�ើរការចាប់
ពីឆ្នា ំ 2012 ដល់ឆ្នា ំ 2015 បច្ចុប្បន្នតំបន់ទាង
ំ នេះភាគច្រើនត្រូវបាន
កាប់ឆ្ការ នង
ិ កាប់ឈ�។
ើ

ស្ទើរតែចាប់ពីគ្រាដំបូង ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច (ELCs) ទាំងនេះត្រូវ

បានប្រជា
អា តឈ�ខ
ើ ្លាងសម្
ើ កន្លែងសំ ខាន់ដ�ម
បី
ើ ុសច្បាប់មកពខា
ី ង
ក្រៅព្រំដែន។ ក្នុងរបាយការណ៍ដែលមន
ិ បានផ្សព្វផ្សាយដែលបាន
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ឃ�ញ
ើ ថា “មានការកាប់
ើ ដោយ EIA អង្គការ WWF បានរកឃ�ញ

បំផ្លា ញព្រៃឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់យ៉ាងច្រើន” នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិច
ចាប់តាង
ំ ពកា
ើ ដស
ី ម្បទានសេដ្ឋកច
ី របង្កត
ិ ្ច (ELCs) ដោយមាន

ករណីបទល្មើសក�ើនឡ�ើងទ្វេដងចន្លោះឆ្នា ំ 2012-16។ របាយការណ៍
របស់អង្គការ WWF បានរកឃ�ញ
ី ដ្ឋកច
ើ ថា សូ ម្ បីតែសម្បទានដសេ
ិ ្ច
(ELCs) ដែលបានលុ បចោលនៅកនុ ្ងដែនជម្រកសត្វព្រៃក៏កំពុង
“បន្តដ�រើ តួនាទស
ី ំ ខាន់កនុ ្ងការរ�ៀបចំការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់”

ដោយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 400 នាក់ដែលជាប់ពាក់ពន
័ ្ធ

ក្នុងការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នេះ។
40
ករណីឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់បានក�ើនឡ�ើងបួនដងក្នុងឆ្នា ំ 2015 ហ�ើយ

រដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជាបានចាប់ផ្តម
់ ើ ប្រតប
ើ ធ្វកា
ិ
ើ រវាយឆ្មកល�
ិ តកា
្តិ រកាប់

ឈ�ខុ
ើ សច្បាប់។ តំបន់នេះបានក្លា យជាចំណុចស្នូលមួយក្នុងអំឡុង

ពេលបង្ក្រា បទូទាង
ំ ប្រទេសនៅឆ្នា ំ 2016 ដោយមានដកា
្
ី ចាប់ខលួ ន

ណាមរាប់រយនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិច ដ�ម
ើ ្ បី

ជញ្ជូនទៅកាន់វ�ៀតណាមតាមរយៈការឆ្លងកាត់ព្រំដែនផ្លូវការ ត្រពាំង

ស្រែ / Hoa Lu និងតាមរយៈផ្លូវរត់ពន្ធដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឃ្លា ង
ំ ស្តុក

ទំនញ
ិ របស់ក្រុមហ៊ុនកាតែលនៅព្រំដែន។ ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេត EIA

©EIAimage

បានចងក្រងឯកសារអំពី ‘កន្លែងថ្លឹងឡាន’តាមរយៈដែនជម្រកសត្វ

ព្រៃភ្នំព្រិច។ រថយន្តដែលឆ្លងកាត់ផលូវនេ
្ ះឆ្លងកាត់ស្ថានយ
៍ ភរិ ក្សព្រៃ
ី អ

ឈ�ច
្ត រួតពិនិត្យចំនួនជាង 20 កន្លែងដោយ
ើ ំនួនបួនកន្លែង និងប៉ុសិ៍ត្

ទាហាន នង
ិ កងរាជអាវុធហត្ថ ដែលទទួលខុសត្រូវល�ើការត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យ

ខាងល�ើ៖ អារ៉ េវកំពុងប�ើកយឺតៗ

EIA បានប្រមូលចងក្រងជាឯកសារអំពីរថយន្តទម្ងន់ 70 តោន

មានសមត្ថភាពដឹកឈ�បា
ើ នរហូតដល់

ដែលដឹកឈ�ទើ ៅវ�ៀតណាមនៅពេលធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នក

ជារថយន្តដឹកទំនញ
ិ ធម្មតាដែល

ការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់។

20m3តាមផ្លូវព្រៃធម្មតា។អារ៉ េវដែលមាន

រថយន្តដក
នាម
ំ ុខគេ
ឹ ឈ�ច
ើ ុះតាមផ្លូវនេះជាក្នដង្ហែរដោយរថយន្ត
បួ

ផ្ទាល់ពក
ី ន្លែងកាប់ឈ�ើ

បំពាក់ម៉ា ស៊ី នស្ទួចអាចប្រមូលដឹកឈ�ដើ ោយ

អភរិ ក្សព្រៃប៉ូលីស សមាជិកកងកម្លាង
ំ ប្រដាប់អាវុធ និងប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋា ន (សូ មម�លផែ
នទទ
ើ ្អនុ
ើ
ី ំពរ័ 8-9)ដ�ម
បី ញ្ញាតឲ្យ

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA បានសម្ភាសន៍អ្នកប�ក
ើ បរឡានដែល

ស្រុកមានរថយន្តសរុបជាង 100 គ្រឿង។ អ្នកប�ើកបរបានបញ្ជាក់ថា

ប្រទេសវ�ៀតណាម ប៉ុន្តែមន្រ្តីគយរបស់វ�ៀតណាមសប្បាយរករាយ
ី

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA បានតាមដានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងពី

ចំណោមឃ្លា ង
ំ ទាំងនេះមានស្តុកឈ�ព
ំ ុន
ើ ីការប្រមូលផលកាលពីឆ្នាម

ដោយប៉ាន់ប្រមាណថា មានតែ 10 ភាគរយប៉ុណ្
ណ ោះបានឆ្លងកា
 ត់

កាប់ថ្មីៗរាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបមកពីកម្ពុជា។ ឃ្លា ង
ំ ទាំងនេះដ�ើរតួនាទីដូចគ្នា

កាត់ព្រំដែនត្រពាំងស្រែ/Hoa Lu ដែលជាកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុន

ជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចជាឈ�ម
ើ ូល

កាតែលនីមយ
ួ ៗមានឃ្លា ង
ំ ស្តុកនៅជិតព្រំដែន។ រូបភាពពីល�ើអាកាស

និងឈ�អា
ើ រ

បានបង្ហាញផ្លូវដីហុយចាប់ពីបរវេណឃ្លា
ង
ំ ទាំងនេះចូលក្នុងចម្ការ
ិ

មានស្លា កលេខ 'ខម' –ដែលជារថយន្តមយ
ួ គ្រឿងកនុ ្ងចំណោម

កៅស៊ូមយ
ួ កន្លែងនៅវ�ៀតណាម ដ�ើម្ បីគេចការបង់ពន្ធ និងនីតិវធ
ិ ីគយ

រថយន្តជាច្រន
ឹ ឈ�ទើ ៅវ�ៀតណាម។ អ្នកប�ក
ើ ដែលដក
ើ បរបាន

ណាស់កនុ ង
្ ការអនុញ្ញាតឱ្យដឹកឈ�ច
ើ ូលវ�ៀតណាម។

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA បានកំណត់អត្តសញ្ញាណឃ្លា ង
ំ ស្តុក

តាមច្រកព្រំដែនផ្លូវការ។ ភាគច្រើននៃរថយន្តដឹកឈ�បា
ើ នប�ើកឆ្លង

ខាងក្រោម៖ ឈ�ដ
ើ ឹកចេញពីដែន

យ៉ាងទូលំទូលាយ និងការហាមឃាត់រាល់ការនាំចេញឈ�ទើ ៅកាន់

មានប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លា រ។

ភ្នំព្រិចទៅកាន់កន្លែងដែលគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅវ�ៀតណាម

ឡានឆ្លងកា
 ត់។ តាមឯកសារដែលបានចងក្រងដោយ EIA
ពាក់ស្លា កលេខកងយោធពលខេមរភូមន
ិ ្ទ។

មានការហាមឃាត់ការនាំចេញឈ�ហ
ើ ៊ុបដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ

ឈ្នួលដឹកក្នុងមយ
ួ ជ�ើង។ ការជួញដូរយ៉ាងហោចណាស់ 150 ថ្ងៃ

កន្លែង សំ ណូកត្រូវបានទទួលដោយតួអង្គខុសៗគ្នារាប់ទាង
ំ មន្រ្តី

បានឲ្យដង
មយ
ួ ចំនួនដែលមានរថយន្ដនាម
ំ ុខគេមាន
ឹ ថា ក្នរថយន្ត
បួ

ប្រហែល 80 គ្រឿងដែលអាចដឹកឈ�ស្
 ឺនរ័ ដឹកពីរគ្រឿង
ើ ើ មនឹងកុងត

ឡានមួយគ្រឿងត្រូវបង់ 10,000 ដុល្លា រជាប្រាក់សំណូក និងថ្លៃ

ឈប់ដោយមន
្ត រួតពិនិត្យក្រៅផ្លូវការជាច្រើន
ិ ត្រួតពិនិត្យនៅតាមប៉ុសិ៍ត្

ព្រៃភ្នំព្រិច ក្រៅពីការប្រមូលផលឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់នេះ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ�ធ
ំ មួយក្នុង
ើ ំៗចំនួនបីកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Hoa Lu។ ខណៈឃ្លា ង
ឃ្លា ង
ំ ថ្មីចំនួនពីរកន្លែងត្រូវបានសាងសង់ឡ�ើងដែលបានស្តុកឈ�ើ
នឹងភណ្ឌាគារគយមានដែនកំណត់ – ខណៈពេលដែលឈ�មា
ើ ន

វត្តមាននៅកនុ ្ងប្រទេសវ�ៀតណាម វាមន
ិ ទាន់បានកត់ត្រាចូលទៅក្នុង

សេដ្ឋកិច្ចវ�ៀតណាមនៅឡ�ើយ ហ�ើយទំនងជាមន
ិ ទាន់មានបង្ហាញនៅ
ក្នុងទិន្ននយ
័ គយវ�ៀតណាមទេ។

នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។

រាយការណ៍ថា រថយន្ដនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឧត្តមសេនីយហា
៍ ក់ ម៉ៅ

មកពអ
ី ង្គភាពកងអង្គរក្សជាន់ខ្ពស់ ដែលរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅ

EIA បានពិនិត្យម�លវ
៉ ិ ស
ិ យបត្រមួយ ដែលបានចេញដោយបូល
ើ ក្ក

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនសែន។ ការប្រើប្រាស់យានយន្តដដែលទាំង

ព្រំដែនវ�ៀតណាមនៅក្រុង Hoa Lu កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែមករា ឆ្នា ំ

នេះដែលបានរ�ៀបចំឡ�ង
ើ ដោយហាក់ ម៉ៅត្រូវបានកត់ត្រាដោយ

2018 ឲ្យអ្នកប�ើកបរដឹកឈ�ម
ើ ូលជិត 100 តោនពីដែនជម្រកសត្វ

អង្គការ Global Witness ក្នុងឆ្នា ំ 200742, ដែលតាមរបាយការណ៍

ថា គាត់រកបានប្រាក់ចំនួន 1.2 លានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ឆ្នាព
ំ កា
ឹ
ី រដក
ជញ្ជូនឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់។

38. Phnom Prich Wildlife Sanctuary Profile 2016 - WWF
39. WWF, Evidence of Industrial-scale Illegal Logging in Phnom Prich Wildlife Sanctuary Under The Cover of Economic Land Concessions, 2016
40. WWF
41. https://www.phnompenhpost.com/national/impunity-threatens-mondulkiri-preserves

©EIAimage

42. Cambodia’s Famil Tree, Global Witness, 2007
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ការរាប់បទល្មើស

រ�ឿងអាស្រូវនៃបទល្មើសព្រៃឈ�រើ បស់វ�ៀតណាមដែលកំពុងបន្តមាន

3
បរមាណបន្ថែមនៃឈ�
ច
ិ
ើ ំនួន 14,791m ប្រាំបីភាគរយនៃការជួញដូរ

នៅកម្ពុជាគឺអាចកំណត់ចំនួនបានមួយផ្នែកតាមរយៈការវភាគ
ិ

ក្នុងអំឡុងពេលតែមួយគឺប្រភេទឈ�ឆ
ើ ្នង់ (ភាសាភូមាហៅថា

មានការរកចម្រ
ន
ី
ើ យ៉ាងច្រើនក្នុងការអនុវត្តឆ្ពោះទៅរក FLEGT VPA

ជាប្រភេទឈ�ដើ ែលត្រូវបានហាមឃាត់មន
ិ ឱ្យប្រមូលផលនិងនាំចេញ

ខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនពីកម្ពុជា។

ច្បាស់លាស់សម្រាប់ចុះបញ្ជី CITES ឧបសម្ន
ព័ ្ធទី II។ តាម

បរមាណ
និងតម្លៃនៃពាណិជ្ជកម្ម។ វាបង្ហាញច្បាស់ថា ប�ើទោះបីជា
ិ
ក៏ដោយ ក៏វ�ៀតណាមនៅតែមានកំណត់ត្រាពីបរមាណនាំ
ចូលឈ�ើ
ិ

ក្នុងឆ្នា ំ 2016 គយវ�ៀតណាមបានរាយការណ៍ពីការនាច
ំ ូលឈ�អា
ើ រ

3
និងឈ�ប្រ
ើ ណីតកម្ពុជាចំនួន 310,232m ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់

សរុបច
 ំនួន 181 លានដុល្លា រ43។ ប�ើមានគឺតិចតួចណាស់ជាឈ�ើ
ស្របច្បាប់។

ក្នុងឆ្នា ំ 2017 គយវ�ៀតណាមបានរាយការណ៍ពីការនាំចូលឈ�អា
ើ រ
3
និងឈ�ប្រ
ើ ណិតពីកម្ពុជាចំនួន 435,764m ដែលមានតម្លៃជាទឹក

ស់ជាង 40
ប្រាក់សរុប 213 លានដុល្លា រ - ដែលមានបរមាណខ្ព
ិ
ភាគរយ និងមានតម្លៃ 13 ភាគរយខ្ពស់ជាងឆ្នា ំ 2016 ។
44

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិន្ននយ
័ ពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាម
ំ ន
ិ 

ឆ្លុះបញ្ចាំងពីវដ្តនៃការកាប់ឈ�ើ និងការជួញដូរនៅល�ើដី ដែលកំណត់
តាមរដូវប្រាង
ំ ដ៏មមាញឹកចាប់ពីខែតុលាដល់ខែមេសានោះទេ។
វាជាអំឡុងពេលនេះដែលជា ‘រដូវ’ ជួញដូរឈ�។
ើ

គយវ�ៀតណាម ឬប្រភពដទៃទ�ៀតមន
័ 
ិ ទាន់បានចេញផ្សាយទិន្ននយ

ទំហំសម្រាប់ការនាំចូលទេ ចាប់តាង
ំ ពីខែធនូ ្ ឆ្នា ំ 2017 មក។ ទោះជា
យ៉ាងណាក៏ដោយ ទិន្ននយ
័ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់

ពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលបានដោយ EIA មន
ិ អនុញ្ញាតឱ្យមានការ
វភាគព
ំ ឆ្នា ំ 2017-1845ទេ។
ិ
ីទំហំនៃប្រតិបត្តិការនៅរដូវប្រាង

ទិន្ននយ
័ នេះកត់ត្រាកំណត់ត្រានៃឈ�អា
ើ រ និងឈ�ប្រ
ើ ណីតចំនួន

padauk / pterocarpus macrocarpus/pedatus) –

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរូបភាពណាមួយ និងជាប្រភេទឈ�ើ

របាយការណ៍ឲ្យដឹងថា តម្លៃខ្ពស់នៃឈ�នេ
ើ ះបានបង្ហាញតម្លៃសរុបនៃ
ពាណិជ្ជកម្មនេះក្នុងទឹកប្រាក់ 17,127,819 ដុល្លា រ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានហេតុផលជាច្រើនដែលបរមាណឈ�
ិ
ើ
ឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់អាចខ្ពស់ជាងការប្រកាសពីការនាំចូលរបស់

ក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាម ឬនៅក្នុងស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មផលូវ្ ការរបស់គយ
វ�ៀតណាម។

ការច�ៀសវាងការត្រួតពិនិត្យ
នៅឆ្នា ំ 2017-18 បរមាណច្រ
ិ
ើននៃឈ�ប្រ
ើ មូលខុសច្បាប់បានដឹកឆ្លង
កាត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមដោយមន
ិ បានឆ្លងកាត់កំពង់ផែ

កម្ពុជាដែលជាច្រកចេញផ្លូវការឡ�ើយ។ ការធ្វើបែបនេះ គឺដ�ើម្ បីគេចពី
ច្បាប់នាចេ
ំ ញ និងពន្ធគយកម្ពុជា ឬការសូ កសំ ណូកយ៉ាងច្រើនដែល
ទាមទារដោយស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជា។ ការរត់ពន្ធបែបនេះ
មានន័យថា ឈ�ជា
ើ ញឹកញាប់មន
ិ ចូលវ�ៀតណាមឆ្លងកាត់ច្រកព្រំ

ដែនផ្លូវការទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវញដ
ិ
ឹកចូលតាមផ្លូវចម្ការកៅស៊ូជាប់នឹង
ច្រកព្រំដែន។

ប្រទេសវ�ៀតណាមមន
្
កិច្ចវ�ៀត
ិ មានបញ្ហាក្នុងការចុះបញ្ជី កនុ ងសេដ្ឋ

ណាមដែលឈ�ត្
ើ រូវបានលួចរត់ពន្ធខុសច្បាប់ចេញពីកម្ពុជាឡ�ើយ។
នៅពេលចុះបញ្ជី ការនាំចូលជាមួយគយវ�ៀតណាម ទិន្ននយ
័

ពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថា ក្រុមអ្នកនាំចូលវ�ៀតណាមបានប្រកាស

178,119m3 ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ស្ើ មនឹង 75,800,641 ដុល្លា រ

ជាប្រចាំថា កំពង់ផែនាំចេញរបស់កម្ពុជាជាច្រក “ផ្សេងទ�ៀត” ឬ

រដូវកាប់ឈ�ឆ្
ើ នា ំ 2017-18

ប្រទេសកម្ពុជា។

ដែលបាននាំចូលប្រទេសវ�ៀតណាមពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល

លិខិតប្រកាសនាំចូលដែល EIA ទទួលបាន បង្ហាញថាការជួញដូរក៏
បានកំណត់គោលដៅទៅល�ើប្រភេទឈ�ប្រ
ើ ណីត និងមានតម្លៃខ្ពស់
ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពនៃប្រភេទឈ�ដើ ែលមាននៅក្នុង

តំបន់ជីវចម្រុះដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាង
ំ ពិភពលោកផង
ដែរ។

“កម្ពុជា” ដែលបង្ហាញថា មន
ិ បានប្រើច្រកផ្លូវការណាមួយទេនៅក្នុង

ចាប់ពីខែតុលាឆ្នា ំ 2017 ដល់ខែមនា
 ៊ុន
ី ឆ្នា ំ 2018 បណ្តាក្រុមហ

វ�ៀតណាមបានប្រកាសថា គេបាននាំចូលឈ�អា
ើ រ និងឈ�ប្រ
ើ ណីត

សរុបទា
 ង
ំ អស់ចំនួន 55,106m3 ឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែន “ផ្សេងទ�ៀត” ឬ
“កម្ពុជា”។ នេះបង្ហាញថា ការជួញដូរ 30 ភាគរយក្នុងអំឡុងពេលថ្មីៗ
នេះគឺឆ្លងកាត់ច្រកក្រៅផ្លូវការដែលច�ៀសវាងការត្រួតពិនិត្យដោយ

មន្រ្តីកម្ពុជា។

ប្រភេទឈ�ស
ើ ុ ក្រម (Xylia dolabriformis Benth / Pyinkado /
cẩm xe) និងស្រម៉ /Sa mao tchet (Terminalia chebula)

ត្រូវបានកំណត់គោលដៅជាពិសេស ដែលមានជាង 60 ភាគរយ

នៃឈ�ដើ ែលបាននាំចេញទៅប្រទេសវ�ៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលរដូវ

កាប់ឈ�នា
ំ ល�ើប្រភេទ
ើ ពេលថ្មីៗនេះដែលកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លា ង
ឈ�ទា
ំ ពីរនេះ។
ើ ង

43. ក្នុងនោះរួមមានឈ�ហ
ើ ៊ុបចំនួន 138,926 m3 ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជិត 33 លានដុល្លា រ និងឈ�អា
ើ រចំនួន 171,306 ម៉ែត្រគូបដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ស្ើ មនឹង 148 លានដុល្លា រ
ដែលតួលេខនេះត្រូវបានប្រមូលដោយ Forest Trends ពីទិន្ននយ
័ ពន្ធគយវ�ៀតណាម។

44. ក្នុងនោះមានឈ�ហ
ើ ៊ុបចំនួន 163,071 m3 ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ស្ើ មនឹង 40 លានដុល្លា រ និងឈ�អា
ើ រចំនួនជាង 272,693 m3 ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង 173 លានដុល្លា រ
ដែលតួលេខនេះត្រូវបានប្រមូលដោយ Forest Trends ពីទិន្ននយ
័ ពន្ធគយវ�ៀតណាម។

45. ការវ ិភាគទិន្ននយ
័ ដោយ EIA ដែលបានដកស្រង់ចេញពីលិខិតប្រកាសពន្ធនាច
ំ ូលដែលបានដាក់ជូនដោយអ្នកនាំចូលវ�ៀតណាមទៅកាន់គយវ�ៀតណាមដែលបញ្ជាក់ពីរាល់ការនាំចូល HS4403 និង HS4407
ទៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមពីខែមករាឆ្នា ំ 2016 ដល់ខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018 ដែលផ្តល់ជូនដោយ Export Genius - https://www.exportgenius.in/
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ខណៈពេលដែលឈ�ទា
ំ នោះត្រូវបានគេយល់ថា បានធ្វឲ
ើ ង
ើ ្យស្រប

ទដ
ភ
ិ ្ឋភាពម�លព
ើ
ី ្នំពេញ

ច្បាប់ជាផ្លូវការដឹកចូលទៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមតាមរយៈកូតារបស់

ទោះបជា
័ ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវ�ៀតណាម
ី ភាពជ�ឿជាក់នៃទន
ិ ្ននយ

រដ្ឋា ភបាល
ក្នុងអំឡុងពេលរដូវឆ្នា ំ 2016-2017 ការជួញដូរនៅឆ្នា ំ
ិ

ពិតប្រាកដក៏ដោយ ក៏រដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជាហាក់ដូចជាមន
ិ
ិ ចង់ទទួល

2017-18 ជាការជួញដូរក្រៅផ្លូវការ។ជាមួយនឹងកូតាទាំងនេះលែង

យកនូវអ្វីទាង
ំ អស់ទាល់តែសោះ។

មានទ�ៀតហ�យ
ើ មន
ិ មែនឈ�ក
ើ ម្ពុជាទាំងអស់ដែលចូលមកវ�ៀត

ណាមឆ្លងកាត់ច្រកក្រៅផ្លូវការត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយគយវ�ៀតណាម

ទិន្ននយ
័ ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមន
ិ បានរាយការណ៍អំពីកម្រិតខ្ពស់នៃការ

នោះទេ ដោយសារភាគច្រន
ើ ជារូបភាពខុសច្បាប់នៃការជួញដូរ នង
ិ 

ធ្វពា
័ របស់វ�ៀតណាម
ើ ណិជ្ជកម្មដែលអាចម�លឃ
ើ �ញ
ើ នៅក្នុងទន
ិ ្ននយ

បំណងគេចការបង់ពន្ធ និងសំ ណូក។

ឬនៅល�ើដីទេ។ ធនាគារកម្ពុជាបានចេញផ្សាយស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច

ខណៈដែលការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ EIA មន
 ត្រឹមត្រូវ
ិ អាចចាត់ទុកថា

ទេ វាឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃ�ញ
 ង្កេត
 យល់ថា ការកាប់ឈ�ើ
ើ ថាក្រុមអ្នកស�ុើ បអ
និងការជួញដូរឈ�នើ ៅចុងឆ្នា ំ 2017 ខ្ពស់ជាងឆ្នាម
ំ ុន។

នៅឧទ្យានជាតវិ រជ័
ី យ ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតបានប៉ាន់ប្រមាណថា

3
ឈ�ប្រ
ើ ណីតប្រមាណ 180,000m អាចត្រូវបានលួចដឹកចូលក្នុង

ប្រទេសវ�ៀតណាមក្នុងអំឡុងរដូវប្រាង
ំ ឆ្នា ំ 2017-1853។

ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេតក៏បានប៉ាន់ប្រមាណផងដែរថា ក្នុងអំឡុងពេល

ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ឈ�ម
ើ ន
ិ ទាន់បានចុះបញ្ជីនៅវ�ៀតណាមទេតាម

នង
ិ រូបយ
ិ វត្ថុជារ�ៀងរាល់ខែរួមទាំងតម្លៃនៃការនាំចេញឈ�អា
ើ រផងដែរ។

ឈ�ក
ើ ម្ពុជានៅវ�ៀតណាមតាមបណ្តា ញទំនាក់ទំនងសង្គម នង
ិ 

ចំនួន 5.7 លានដុល្លា រ នង
ិ ការនាំចេញក្នុងឆ្នា ំ 2017 ដែលមានត្រឹម

ស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA ក្នុងនាមអ្នកទញ
ិ បណ្តាក្រុមហ៊ុនជាច្រន
ើ បាន

វ�ៀតណាមដែលទទួលបាន48។

តម្លៃឈ�ដើ ែលមានបង់ពន្ធគយវ�ៀតណាម នង
ិ មានឯកសារពន្ធគយ

ក្នុងឆ្នា ំ 2017 តួអង្គជាច្រន
ើ រួមទាំង EIA បានបង្ហាញទន
ិ ្នន័យគយ

រួមជាមួយនឹងការចុះធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ EIA បានបង្ហាញថា

ឱ្យកម្ពុជាមានការទទួលស្គាល់ការលួចធនធានធម្មជាតដិ ែលប្រជា

ប្រតិបត្តិការកាប់ឈ�ខ
ំ ប
 ីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន
ើ ុសច្បាប់ទាង

ការម�លឃ
ើ �ើញជាក់ស្តែង។ ក្រុមឈ្មួញវ�ៀតណាមជាច្រើនកំពុងផ្តល់

របាយការណ៍នេះបានកត់ត្រាការនាំចេញក្នុងឆ្នា ំ 2016 ដែលមាន

មធ្យោបាយលក់ដូរផ្សេងៗទ�ៀត ។ នៅពេលទាក់ទងដោយក្រុមអ្នក

តែ 5.03 លានដុល្លា រ – គឺទាបជាង 42 ដងក្នុងរបាយការណ៍របស់
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ផ្តល់តម្លៃពីរខុសៗគ្នាសម្រាប់ឈ�ដ
ើ ូចគ្នា មួយសម្រាប់

និងដឹកជញ្ជូនរបស់វ�ៀតណាម និងមួយទ�ៀតសម្រាប់តម្លៃឈ�ដើ ែល

គ្មានឯកសារទាង
ំ នេះ47។ ឈ�ក
ើ ម្ពុជាដោយគ្មានឯកសារលិខត
ិ ស្នា ម

ត្រូវបានរកឃ�ើញជាក់ស្តែងនៅល�ើទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់វ�ៀតណាម។

ចាប់ឃាត់ទុកដោយគយ
EIA បានម�លឃ
ើ �ញ
ើ ឈ�ដើ ែលបានកាប់ថ្មីៗនៅកម្ពុជារាប់ពាន់ម៉ែត្រ
គូបដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងភណ្ឌាគារគយមានដែនកំណត់នៅ

ក្នុងទក
្
ង Hoa Lu ក្នុងខេត្ត Bình
ឹ ដីវ�ៀតណាម ជាពសេ
ិ សនៅកនុ ងក្រុ
Phước ដែលបង្ហាញថា បរមាណឈ�
ក
ិ
ើ ម្ពុជាភាគច្រើនដែលបាននាំ

ចូលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា នខែថ្មីៗនេះប្រហែលជាមន
ិ ទាន់បានឆ្លងកាត់

គយជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម ឬបានកត់ត្រាបញ្ចូលនៅក្នុង
ស្ថិតពា
ិ ណិជ្ជកម្មទេ។

ភាគច្រើននៃឈ�ដើ ែលបានដាក់លក់ដោយគ្មានលិខិតស្នា មពី

ប្រទេសវ�ៀតណាមត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងភណ្ឌាគារគយមានដែន
កំណត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុននានាគេចការបង់ពន្ធនាច
ំ ូល

នង
ិ ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលមុននង
ឹ ដាក់លក់។ ក្នុងករណីដែលអ្នកទញ
ិ មាន

ឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកឈ�ដើ ោយគ្មានឯកសារនោះ ឈ�ម
ើ ន
ិ អាចឆ្លង

កាត់តាមគយវ�ៀតណាម នង
ិ មន
ិ កត់ចូលស្ថិតពា
ិ ណិជ្ជកម្មវ�ៀតណាម

របស់វ�ៀតណាមដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដ�ើម្ បីធ្វើ

©EIAimage

ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងទទួលរង។ EIA មន
ិ ត្រឹមតែដាក់បញ្ចូលស្ថិតិ

ឈ�ើ “ឆ្លងកាត់” មន
ិ ដែលឆ្លងកាត់តាមបច្ចេកទេសនៅក្នុងដែនសមត្ថ
កិច្ចរបស់វ�ៀតណាមទេ។

បន្ទា ប

មន
ិ ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងទន
ិ ្នន័យនាំចូលជាផលូវ្ ការរបស់វ�ៀតណាម
ទេ ព្រោះវាមន
ំ ូលតាមបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេស
ិ ត្រូវបាននាច

វ�ៀតណាម។ ឈ�បែ
ន្ធធានាភាព
ិ
ើ បនេះគហ
ឺ ួសពវី សាលភាពនៃប្រព័

វ�ៀតណាមអំពប
ក
ឹ ជញ្ជូនជាក់លាក់ដូចគ្នា49ផងដែរ។
ី រមាណដ
ិ

ការជួញដូរនេះដែរ។

ប៉ុន្តែឯកឧត្តមសាយ សំ អាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួ ងបរស្
ិ ថា នកម្ពុជាបាន

“យ�ង
័ ពក
ឹ ថាត�ពួ
ើ មន
ិ ដង
ើ កគេទទួលបានទន
ិ ្ននយ
ី ន្លែងណានោះទេ

បន្ថយបរមាណជាក់
ស្តែងឱ្យបាន 10 ភាគរយ។ ការប្រើប្រាស់ចន្លោះ
ិ

ដូច្នេះយ�ើងគិតថារបាយការណ៍នេះមានពាក់ពន
័ ្ធនឹងនយោបាយ”52។

ប្រហោងបែបនេះអាចបន្ថែមឈ�ើ 18,000m3ក្នុងការជួញដូររដូវក្តៅ

ទន
័ នេះក៏អាចរកបានជាសាធារណៈពគេ
ិ ្ននយ
ី ហទំពរ័ គយវ�ៀតណាម

ដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងឆ្នា ំ 2017-18 ។

ផងដែរ ប៉ុន្តែរដ្ឋា ភបាល
ហាក់ដូចជាមន
ិ
ិ ទទួលស្គាល់ពីអត្ថិភាពនៃ

ប្រតប
ិ តកា
្តិ រកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយឧស្សាហកម្ម នង
ិ ការរត់ពន្ធ

ដោយការរួមបញ្ចូលគ្នា កត្តា ទាំងនេះបានបង្ហាញថា ទន
ិ ្នន័យ

ខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាទេ។

ការជួញដូរខុសច្បាប់កនុ ងទ្រង់
្
ទ្រាយធំនៅតែបន្តក�ត
ើ មាន –

ក្នុងរដូវប្រាង
ំ ឆ្នា ំ 2017-18 ប្រសិនប�ដ
ើ ំណ�ើរការពេញមួយរដូវ

3
សមត្ថភាពដក
ឹ បញ្ជូនឈ�ច
ើ ំនួន 1.15 លាន m ទៅកាន់ប្រទេស

ចដែលបញ្ជាក់លម្អិតនៅ
វ�ៀតណាម។ នេះគឺ 6.5 ដងនៃបរមាណដូ
ិ

ក្នុងលិខត
ិ ប្រកាសនាំចូលរបស់វ�ៀតណាមក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា នង
ិ

2.6 ដងនៃទំហំពន្ធគយផ្លូវការរបស់វ�ៀតណាមដែលបានរាយការណ៍
ពេញមួយឆ្នា ំ 2017 ។

វ�ៀតណាម។ រួមជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាខ្លា ង
ំ រវាងអ្វីដែលបានរាយ

ហេតុផលរបស់ EIA ដែលនិយាយកាលពីខែវច្
ិ ឆិកា ឆ្នា ំ 2017 ថា៖

ត្រឹមត្រូវជានត
់ រមុនពេលដាក់លិខត
ិ ស
ី វិ ធ
ី ្តងដា
ិ ប្រកាសនាំចូលដែល

ភ្នំព្រិចក្នុងខេត្តក្រចេះអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ឈ�ច
ើ ំនួន

55
600,000m3 យ៉ាងច្រន
ើ សនក
្ធឹ ទៅកាន់ប្រទេសវ�ៀតណាម ។

នេះត្រូវបានបង្ហាញដោយអង្គការមន
ោយគ្មាន
ិ មែនរដ្ឋា ភបាលដ
ិ
ស្តែងរដ្ឋមន្រ្តីលោក Samal មានជំន�ឿតច
ិ តួចល�ើភស្តុតាង ឬ

Gia Lai ឲ្យដឹងថាអ្នកនាំចូលទាំងអស់វាស់ឈ�រើ បស់ពួកគេយ៉ាង

2 ក្នុងខេត្តសទឹ ្ងត្រែង54 ហ�យ
ើ ប្រតប
ិ តកា
្តិ រនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃ

មានរូបភាពផ្សេងៗដែលឈ�ម
័
ើ ន
ិ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងទិន្ននយ

“លិខិតស្នា ម ឬទិន្ននយ
័ ផ្លូវការ” ពីរដ្ឋា ភបាលវ
�ៀតណាម51។ ជាក់
ិ

EIA ត្រូវបានជូនដ
 ំណឹងដោយក្រុមអ្នកនាំចូលវ�ៀតណាមនៅទក្
ី រុង

ទៅប្រទេសវ�ៀតណាមពីរោងម៉ា ស៊ី នអារឈ�នើ ៅទំនប់សេសានក្រោម

ច្រានចោលភស្តុតាងម្តងហ�យ
ម
ើ ម្តងទ�ៀត ដោយសង្ស័យពភាពត្រឹ
ី

ត្រូវនៃទិន្ននយ
័ ពាណិជ្ជកម្មរបស់វ�ៀតណាម50 ឬត្អូញត្អែរថាទិន្ននយ
័ 

បរមាណដែលបានប្រកាសពន្ធ
។ ក្នុងឆ្នា ំ 2017 ក្រុមអ្នកស�ុើ បអង្កេត
ិ

និងនៅតែពុទា
ំ ន់ក្តោ បក្តា ប់បានការជួញដូរពិតប្រាកដទាំងអស់ពី

ល�ើសពីនេះទ�ៀតឈ�ដើ ែលត្រូវបានចាត់ថ្នា ក់ថាជា “ឆ្លងកាត់” អាច

ដោយ ក៏រដ្ឋាភបាល
កម្ពុជាបដិសេធមន
ិ
ិ ទទួលស្គាល់

វ�ៀតណាមអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពលម្អៀងចំនួន 10 ភាគរយនៅក្នុង

លក់ឯកសារទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទ�ៀតដែលត្រូវការលាងសម្អាតឈ�ើ

ឆ្លងកាត់

បញ្ជី កំណត់ហេតុដែលទាក់ទងនឹងពួកគេ និងកំណត់ត្រាពន្ធគយ

ពីប្រទេសកម្ពុជា មានបរមាណជាក់
ស្តែងចំនួន 10 ភាគរយ។ គយ
ិ

ពាណិជ្ជកម្មផលូវ្ ការរបស់វ�ៀតណាម –ខណៈពេលដែលបានបង្ហាញថា

របស់ពួកគេដឹកចូលក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម។

ខាងល�ើ៖ ថ្វីប�ើមានក្រដាសលិខិតស្នា មនៃអាជ្ញា
ប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូននិងវ ិក្កយបត្រក៏

ជាចុងក្រោយ វាទំនងជាកំណត់ត្រានាំចូលរបស់គយវ�ៀតណាម

ទេ។ការធ្វើដូច្នេះអាចឱ្យអ្នកលក់ប្រើប្រាស់ឯកសារណាមួយដែលពួក
គេអាចធ្វឲ
ើ ្យស្របច្បាប់ល�ើឈ�ដើ ែលមន
ិ បានចុះបញ្ជីផ្សេងទ�ៀតឬ

ប្រចាំឆ្នាប
ំ ុណ្
៉ ណ ោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងឯកសារវក្ក
ិ យបត្រលក់ជាក់ស្តែង

3
រដូវកាប់ឈ�ើ ឈ�ច
ឹ បញ្ជូន
ើ ំនួន 375,000m បន្ថែមទ�ៀតត្រូវបានដក

ពាណិជ្ជកម្ម ឬរាយការណ៍តច
ិ តួចនៅពេលចូលក្នុងប្រទេស

ការណ៍ នង
ិ អដ្វី ែលបានប៉ាន់ប្រមាណដោយ EIA នៅល�ើដី សម

ហេតុផលដែលគេសន្មតថា បរមាណឈ�
ព
 ឹកច
 ូលក្នុង
ិ
ើ ិតប្រាកដដ

ប្រទេសវ�ៀតណាម គខ
ឺ ្ពស់ជាងការរាយការណ៍របស់គយវ�ៀតណាម

ទៅទ�ៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែរូបភាពស្រមោល
គេមន
ឹ ពទ
ិ អាចដង
ី ំហំពាណិជ្ជកម្មពត
ិ ប្រាកដឡ�យ
ើ ។ ប�ទោ
ើ ះបជា
ី តួ
លេខដែលបានរាយការណ៍ដោយគយវ�ៀតណាមត្រូវបានប៉ាន់

ប្រមាណក៏ដោយ វាបង្ហាញច្បាស់ថា វ�ៀតណាមនៅតែបន្តទទួល
យកនូវបរមាណឈ�
យ
ិ
ើ ៉ា ងច្រើនដែលបានប្រមូល និងជួញដូរដោយ
ខុសច្បាប់ដដែល។

ភស្តុតាងពដ
ី ី៖
នៅពេលស�ុើ បអង្កេតល�ើការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ នង
ិ ការជួញ

កម្ពុជាក្នុងរដូវកាប់ឈ�នា
ើ ពេលថ្មីៗនេះទេ។

ដូរឈ�នើ ៅកម្ពុជា និងនៅព្រំដែនកម្ពុជា/វ�ៀតណាមចាបព
់ ីខែតុលា

គយវ�ៀតណាមអាចនឹងបរាជ័យក្នុងការក្តោ បក្តា ប់បានរាល់

2017 ដល់ខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018 EIA បានធ្វកា
ើ រសង្កេតជាច្រន
ើ ករណី

អំពីសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នវ�ៀតណាមក្នុងការអនុវត្ត និងពង្រឹងឱ្យ

យោធាអំពប
ដើ ែលដឹកទៅប្រទេសវ�ៀតណាមពត
ី រមាណឈ�
ិ
ី ំបន់កាប់

ពាណិជ្ជកម្មទាង
ំ អស់សម្រាប់កម្ពុជាបង្កើនការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លា ង
ំ

និងប្រមូលភស្តុតាងពីអ្នកស្រុក អ្នកគ្រប់គ្រងជំរ ុ ំកាប់ឈ�ន
ើ ិងមន្រ្តី

មានប្រសិទ្ធភាពល�ើច្បាប់នាច
ំ ូលឈ�ដើ ែលបច្ចុប្បន្នវ�ៀតណាមកំពុង

ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ចំនួនបីកន្លែងយោងតាមឯកសារ។

ពិនិត្យឡ�ើងវញសម្រាប់
EU FLEGT VPA។
ិ

ស្របច្បាប់នៃសំ ណ�ើសុំ ឈ�រើ បស់វ�ៀតណាម (TLAS) – ដែលជា
លទ្ធផលមួយដែលវ�ៀតណាមអះអាងថាមន
ិ អាចច�ៀសរួចពពី ្រោះ

48. https://www.nbc.org.kh/english/publications/economic_and_monetary_statistics.php?page=2
49. https://eia-international.org/repeat-offender-online-library-evidence

50. Phnom Penh Post, Vietnamese data show timber exports are continuing, 27 June 2017, https://www.phnompenhpost.com/national/vietnamese-data-show-timberexports-are-continuing

51. Phnom Penh Post, Timber Trade to VN up – again, 8 February 2018, https://www.phnompenhpost.com/national/timber-trade-vietnam-again

52. Khuon Narim, Khmer Times, Cambodia continues to fuel Vietnam timber trade, 3 November 2017, http://www.khmertimeskh.com/5088921/cambodia-continuesfuel-vietnam-timber-trade/

53. ការប៉ាន់ស្មា នផ្អែកល�ើ៖ អារ៉ េវចំនួន 100 គ្រឿងដឹកឈ�ជា
ើ មធ្យមប្រមាណ 20m3 ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃចាប់ពីខែតុលា ឆ្នា ំ 2017 ដល់ពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ 2018 (រហូតដល់ថ្ងៃ
ចូលឆ្នាច
ំ ិន នៅពេលដែលការនាំចូលទៅប្រទេសវ�ៀតណាមនៅទីក្រុង Le Thanh ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានផ្អាក)។

46. ឈ�ដើ ែលមន
ិ មានលិខិតស្នា មត្រូវបានផ្សាយតាមក្រុមហ្វេសប៊ុក ‘ផ្សារឈ�វើ �ៀតណាម - https://www.facebook.com/groups/1765712736996311/។ ទទួលបាននៅខែមករា និងមេសា ឆ្នា ំ 2018
47. ក្នុងអំឡុងខែមនា
ី និងខែមេសា ឆ្នា ំ 2018 EIA បានទាក់ទងក្រុមឈ្មួញជាច្រើននាក់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយលក់ឈ�ក
ើ ម្ពុជាដែលនាំចូលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមតាមក្រុមហ្វេសប៊ុកដ៏លេចធ្លោ

54 ការប៉ាន់ស្មា នផ្អែកល�ើ៖ រថយន្តដឹកខ្នា តធំចំនួន 50 គ្រឿងដែលដឹកឈ�យ
ើ ៉ា ងហោចណាស់ 50m3 ក្នុងមួយគ្រឿង (និងច្រើនរហូតដល់ 70m3) កំពុងបានដឹកជញ្ជូនឈ�ទើ ៅកាន់ប្រទេសវ�ៀតណាម
ជាង 150 ថ្ងៃចាប់ពីខែកញ្
ញា ឆ្នា ំ 2017 រហូតដល់ខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018

(https://www.facebook.com/groups/1765712736996311/) ហ�យ
ើ ផ្តល់ជូនជម្រស
ើ តម្លៃពរី ផ្សេងគ្នាអាស្រ័យល�ើថាត�អ
ើ ្នកទញ
ិ ចង់បានឯកសារផ្លូវការដែលចេញដោយគយវ�ៀតណាមជានាយកដ្ឋា ន

55. ការប៉ាន់ស្មា នផ្អែកល�ើ៖ រថយន្តដឹកខ្នា តធំ 80 គ្រឿងដែលដឹកឈ�ច
ញា ឆ្នា ំ 2017 ដល់ខែមនា
ើ ំនួន 50m3 ទៅកាន់វ�ៀតណាមជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានរយៈពេលជាង 150 ថ្ងៃចាប់ពខែ
ី កញ្
ី ឆ្នា ំ 2018

ការពារព្រៃឈ�ឬ
ើ យ៉ាងណា។

18

ភ្នាក់ងារស�ុើ បអង្កេតបរស្
ិ ថា ន

ជនល្មើសដដែល

19

ផលវបាកសម្រាប់
VPA
ិ
ផែនការសកម្មភាព FLEGT របស់សហភាពអឺរប
៉ុ គឺជាកិច្ចព្រម

ព្រៀងសហការដោយស្ម័គ្រចត
ិ ្ត (VPAs) ជាឧបករណ៍ស្នូលមួយក្នុង
ការដោះស្រាយបញ្ហាកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ និងការជួញដូរឈ�ខ
ើ ុស
ច្បាប់។ VPA គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងសហភាពអឺរប
៉ុ និង

ប្រទេសផលិតឈ�ដើ ែលត្រូវចងជាកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេល

ដែលបានផ្តល់សច្ចា ប័ន។ ការកែទម្រង់ផ្នែកច្បាប់ និងអភបាល
កិច្ច
ិ

នៅកនុ ្ងកិច្ចព្រមព្រៀង VPAs គឺមានសំ ខាន់ចំពោះប្រព័ន្ធធានារ៉ា ប់
រងភាពស្របច្បាប់នៃឈ�ើ (TLAS) ដែលបានបង្កើតឡ�ើង ដ�ើម្ បី

©EIAimage

បញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់នៃឈ�។
ើ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង VPA

របស់វ�ៀតណាម កំណែទម្រង់ចម្បងសម្រាប់ប្រទេសវ�ៀតណាម
គឺការដាក់ចេញនូវច្បាបដ់ ែលតម្រូវឱ្យអ្នកនាំចូលវ�ៀតណាមធ្វើការ
ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដ�ើម្ បីច�ៀសវាងការនាំចូលឈ�ដើ ែលប្រមូល

សហភាពអឺរប
៉ុ ដោយវ�ៀតណាម។

ឈ�ដើ ែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ FLEGT ត្រូវបានចាត់ទុកថា បំពេញតាម
លក្ខខណ្ឌរបស់ EUTR ដែលជាច្បាប់ប្រឆាង
ំ ន
 ឹងការកាប់ឈ�ខ
ើ ុស
ច្បាប់របស់អឺរប
៉ុ ដែលធានាថាមន
ិ មានឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងទី

ផ្សារអឺរប
៉ុ ។ ប្រតិបត្តិករសហភាពអឺរប
៉ុ ដែលដាក់លក់ឈ�ដើ ែលមាន

អាជ្ញាប័ណ្ណ FLEGT ល�ើទីផ្សារមន
ិ តម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នណា
មួយ ដ�ើម្ធានាថា
ឈ�រើ បស់ពួកគេមកពីប្រភពស្របច្បាប់នោះ
បី
ឡ�ើយ។

ច្បាប់ស្តីពីការនាំចូលឈ�រើ បស់វ�ៀតណាមនឹងចែងកំណត់ប្រភេទ

ដែលជាកន្លែងដែលត្រូវបង់សំណូកជូន
អាជ្ញាធរផ្សេងៗ។

ខាងល�ើ៖ ឈ�ត្
ើ រូវបានផ្ទុកនៅល�ើរថយន្តធំ
មួយគ្រឿងក្បែរទំនប់សេសានក្រោម 2

ច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឱ្យឈ�ដ
ើ ឹកចូលក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម

កាត់តាមច្រកក្រៅផ្លូវការ ដ�ើម្ បីគេចពីការត្រួតពិនិត្យនិងពន្ធនៅក្នុង

ឈ�ហា
័ ជាប្រភេទ ប្រទេសប្រភពដ�ើមឈ�ើ និងក្រុមហ៊ុន
ើ និភយ

ផ្សេងៗគ្នា។ ជាអប្បបរមា EIA ផ្តល់អនុសាសន៍ថា ប្រទេសវ�ៀត
ណាមបែងចែងប្រភេទនៃការនាំចូលឈ�ទា
ំ អស់ពីប្រទេសកម្ពុជា
ើ ង
ហ�ើយខ្សែសង្វា ក់ផ្គតផ
់ ្គងទា
់ ង
ំ អស់ដែលរួមបញ្ចូលក្រុមហ
 ៊ុននានា

(រួមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវ�ៀតណាម) ពាក់ពន
័ ្ធនឹង

័ ខ្ពស់។
ពាណិជ្ជកម្មនេះ56 គឺមានហានិភយ

លក្ខណៈស្របច្បាប់ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវ�ៀតណាម ទោះបីជាមានភស្តុ
តាងច្បាស់លាស់អំពីការប្រមូលផល និងការនាំចេញខុសច្បាប់ក៏

បរាជ័យជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធកនុ ងការគោរពច្បាប់
្
របស់បណ្តាប្រទេស

ជិតខាង និងអំព�ើពុករលួយជាក់ស្តែងរាលដាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយ

•

សមត្ថភាពរបស់វ�ៀតណាមក្នុងការធានានូវការអនុលោមទៅតាម

VPA នង
ព័ ្ធដែលបានចាប់ផ្ដម
ើ អនុវត្តនៅខែឧសភា ឆ្នា ំ 2017
ិ ឧបសម្ន

•

•

នាំចូល និងឈ្មោះអ្នកនាំចេញចាប់ពីឆ្នា ំ 2016-18
•

ណែនាំបុស
៉ ិ៍ព្រំ
្ត ដែនកម្ពុជាទាំងអស់ឱ្យអនុវត្តបំរាមល�ើការនាំចេញឈ�ើ

•

ដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទាង
ំ អស់នៅក្នុងតំបន់ការពាររួមទាំងដែនជម្រកសត្វព្រៃ
ភ្នំព្រិច

•

លុ បចោលជាអចិន្ត្រៃនូវសម្បទានដីធ្លីទាង
ំ អស់នៅក្នុងទំនប់សេសានក្រោម 2

•

ស�ុើ បអង្កេតអំព�ព
័ ្ធនង
ើ ុករលួយដែលជាប់ពាក់ពន
ឹ ប៉ុសិ៍្តនគរបាលព្រំដែនលេខ 203
លោកគឹម រស្មី មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគីរ ី និងលោក ថង សាវន
អភបាលខេ
ត្តរតនគរិ ។
ិ
ី

ចុះបញ្ជី បណ្តាក្រុមហ៊ុនដូចដែលមានចែងលម្អិតនៅក្នុងឧបសម្ន
ព័ ្ធទី 1 និងទី 2

(OCS) ដូចមានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងតារាងទី 2 នៃឧបសម្ន
ព័ ្ធទី V នៃកិច្ចព្រមព្រៀង VPA
(ប្រព័ន្ធធានាភាពស្របច្បាប់នៃឈ�រើ បស់វ�ៀតណាម ឬ VNTLAS)
•

ធ្វើការស�ុើ បអង្កេត និងកាត់ទោសល�ើករណីឃុបឃិត និងអំព�ើពុករលួយរវាងមន្រ្តីរដ្ឋវ�ៀត

ណាម នង
ុ នង
ិ សម្របសម្រួលការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់នៅក្នុង
ិ ឈ្មួញរកស៊ី ឈ�ើ ដែលជំរញ

ប្រទេសកម្ពុជា និងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នូវការដឹកជ
 ញ្ជូនឈ�ខុ
ើ សច្បាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេស
វ�ៀតណាម នង
ិ ប្រកាសលទ្ធផលទាំងនោះជាសាធារណៈ
•

ធានាថា នាយកដ្ឋា នព្រៃឈ�ើ និងមន្រ្តីគយដែលពាក់ពន
័ ្ធនឹងការជួញដូរឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់

បច្ចុប្បន្នពប្រទេ
សកម្ពុជាទៅប្រទេសវ�ៀតណាមមន
្
វត្តតួនាទី
ី
ិ អាចបំពេញភារកច
ិ ្ចកនុ ងការអនុ
ស្នូលក្នុងមាត្រា 6.3.7 “ឈ�ដើ ែលនាំចូល (ចំណុច 1g អំពីការត្រួតពិនិត្យចម្បង)”
នៃប្រព័ន្ធ VNTLAS របស់វ�ៀតណាមដូចដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ន
ព័ ្ធទី V

ហ�ើយធានាតាមរយៈការចរចាជាមួយសហភាពអឺរប
៉ុ ថានឹងអនុវត្ត

នៃកិច្ចព្រមព្រៀង VPA។

ប្រព័ន្ធច្បាប់រងមាំ
និងម៉ង
៉ុ មន
ឹ
ឺ ម៉ា ត់។ សហភាពអឺរប
ិ អាចទទួលយក
អាជ្ញាប័ណ្ណ FLEGT ពីវ�ៀតណាមបានទេរហូតទាល់តែប្រទេសនេះ

ចំពោ�ះគណៈកម្ម ការអឺរ៉ុប

បង្ហាញថា ច្បាប់ទាង
ំ នេះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមាន

•

បន្តធ្វកា
ើ ្ បី
ើ រជាមួយវ�ៀតណាមតាមរយៈដំណ�ើរការអនុវត្តកច
ិ ្ចព្រមព្រៀង VPA ដ�ម

ធានាថា ប្រទេសនេះផ្តល់ប្រពន
័ ្ធ TLAS ដែលមានភាពរងមាំ
និងសមស្របសម្រាប់
ឹ

ប្រសិទ្ធភាព។ អ្វីដែលតិចជាងនេះនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លា ង
ំ ដល់

ព្រៃឈ�ើ ខណៈពេលដែលបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន

នង
ិ ស្នើឱ្យវ�ៀតណាមបពា្ឍប់ការទទួលយកឈ�ក
ើ ម្ពុជា នង
ិ ចែករ ំលែកកំណត់ត្រានៃការ

ទំពរ័ បន្ទា ប់ ជាប្រភេទទី 2 (ហានភ
័ ខ្ពស់) នៅក្នុងប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នា ក់សហគ្រាស
ិ យ

ចិត្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មកនុ ងការបង្ក្រា
្
បការនាំចូលដោយខុសច្បាប់

សមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអភបាល
កិច្ច
ិ

ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយវ�ៀតណាមថា ព្រំដែនត្រូវបានបិទមន
ិ ឲ្យធ្វើការជួញដូរឈ�ើ

ភាពរងមាំ
ឹ

ទ�ៀតទេ។ តាមរយៈការផ្តួចផ្តើមបង្កើត VPA វ�ៀតណាមបានប្តេជ្ញា

មន
័ ច្បាប់ថ្មី ប៉ុន្តែថែមទាំង
ិ ត្រឹមតែអាចបង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវការអនុមត

•

ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ ហ�ើយបទប្បញ្ញ ត្តិស្តីពីការបំពេញការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់មាន

ការអនុវត្តកិច្ចព្រៀង TLAS ចូលធរមានដោយវ�ៀតណាម គឺ

ឈ�ខ
ើ ុស ច្បាប់មន
ិ អាចកត់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបាន

ធានាថា ច្បាប់ដ�ើម្ បីដោះស្រាយការនាំចូលឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ដូចដែលបានសន្យានៅក្នុង

ប្រការនៃកច
ំ ូល
ិ ្ចព្រមព្រៀង VPA រួមបញ្ចូលទាំងការហាមឃាត់ជាក់ស្តែងល�ើការនាច

ច្បាប់ទាង
ំ នេះ។

អាស្រ័យល�ើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការបង្ហាញថា

រាយការណ៍ជាសាធារណៈអំពវី ឌ្ឍនភាពជាមួយនង
ើ ច្បាប់ថ្មី ដ�ម
ើ ្ បីដោះ
ឹ ការបង្កត

ស្រាយបញ្ហានាំចូលឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ដូចដែលបានសន្យានៅក្នុងប្រការនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

វ�ៀតណាមស្តីពីការនាំចូលឈ�ើ ដែលមានសារសំ ខាន់ចំពោះកិច្ច

ហ�ើយ។ ក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋា ភបាល
កងទព
័
ិ
ឈ�នើ ៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះដូចជាករណីកាប់ឈ�នើ ៅឧទ្យានជាតិ

ការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពួកក្រុមមន្ត្រីដដែលដែលនឹងដ�ើរជាជួរមុខនៃការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីរបស់
ព្រមព្រៀង VPA នេះ បានធ្វើឱ្យមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លា ង
ំ ល�ើ

ចែករ ំលែកជាផ្លូវការ និងមានតម្លាភាពជាមួយកំណត់ត្រាគយជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋា

សកម្ពុជា ដ�ម
ភបាល
កម្ពុជាស្តីពកា
ើ ្ឱ្យមាន
ិ
ី រនាំចូលឈ�ើ នង
ិ ផលិតផលឈ�ព
ើ ប្រទេ
ី
បី

អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង VPA ដែលចូលជាធរមានបានទេ។ ការ

ប្រទេសវ�ៀតណាមបានចូលរួមក្នុងការជួញដូរឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់ពីប្រ

និងនាយកដ្ឋា នគយវ�ៀតណាមតែងតែងបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានការកាប់

•

ក្រុមមន្រ្តីដដែលនេះបានបិទភ្នែកមន
ដ
ិ អ�ើព�ើចំពោះបរមាណឈ�
ិ
ើ ៏

ជាមន
ិ ទទួលបានផលចំណេញទាំងស្រុងពីការជួញដូរនេះក៏ដោយ។

សូ មថ្លែងជាសាធារណៈនូវចំណាត់ការដែលរដ្ឋា ភបាល
នឹងអនុវត្តភ្លាមៗ ដ�ើម្ទប់
ិ
បី ស្កា ត់ការ

ចំពោះរដ្ឋា ភបាល
កម្ពុជា
ិ

នាំចូលឈ�ខ
សកម្ពុជា
ើ ុសច្បាប់បន្ថែមទ�ៀតពប្រទេ
ី

ដោយ។ ក្នុងករណីដែលឈ�នេ
ើ ះមន
ិ ត្រូវបានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ ពួក

ដំណ�ើរការអនុវត្ត FLEGT VPA ទាំងស្រុង និងធ្វើឱ្យមានចម្ងល់ពី

ទេសជិតខាងដូចជាឡាវ និងកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាម
ំ ក

•

ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមមន្ត្រីគយនៅវ�ៀតណាមបានធ្វើឲ្យឈ�នេ
ើ ះមាន

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសវ�ៀតណាមច្បាស់ជាមន
ិ អាចរួមគ្នា

ផលិតផលឈ�ដើ ែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុណ្
ណ ោះនឹងត្រូវនាំចេញទៅ

ចំពោះរដ្ឋា ភបាលវ
�ៀតណាម
ិ

ក្រុមមន្ត្រីវ�ៀតណាមបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមឈ្មួញវ�ៀតណាមគេចផុតពី

2017 មុននឹងផ្តួចផ្តើមកិច្ចព្រមព្រៀង VPA ។ នៅពេលប្រតិបតិ្តការ
FLEGT សម្រាប់ឈ�ដើ ែលនាំចេញទៅសហភាពអឺរប
៉ុ ហ�ើយមានតែ

‘កន្លែងថ្លឹងឡាន’ នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិច

ដែលជាកម្លាង
ំ ចលករនៅពីក្រោយការកាប់ឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់។

ច្រើនសន្ធឹកដែលបានរត់ពន្ធចូលទៅក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាម – ទោះ

ពេញលេញ ប្រព័ន្ធ TLAS របស់វ�ៀតណាមនឹងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ

ផ្នែកខាងល�ើ៖ រថយន្តដែលប�ើកឆ្ពោះទៅ
ប្រទេសវ�ៀតណាមធ្វើដំណ�ើរជាក្នចុ
បួ ះតាមផ្លូវ

ផ្តួចផ្តើមការកាប់ព្រៃឈ�ើ វាជាតម្រូវការរបស់ពួកគេដែលត្រូវការឈ�ើ

ឬជួញដូរដោយខុសច្បាប់ – ជាចំណាត់ការមួយដែលវ�ៀតណាម
បានជំទាស
 ់ជាច្រើនឆ្នា ំ ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់នៅខែឧសភា ឆ្នា ំ

©EIAimage

ដែលក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមមន
ិ ទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះការ

អនុសាសន៍

គោលបំណងស្របតាមអនុសាសន៍ដែលបានផ្តល់ជូនវ�ៀតណាមខាងល�ើ
•

បានបដិសេធមន
ិ យល់ព្រមចំពោះការផ្តួចផ្តើមផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ FLEGT សម្រាប់ការ

នាំចេញរបស់វ�ៀតណាមទៅកាន់សហភាពអរឺ ប
៉ុ រហូតទាល់តែវ�ៀតណាមបានបង្ហាញ

សហភាពអឺរប
៉ុ ទៅល�ើផលិតផលដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីប្រទេស

យ៉ាងច្បាស់ថា ការប្រមូលទិញឈ�ើ និង/ឬការជួញដូរឈ�ខ
ើ ុសច្បាប់មន
ិ បានដឹកចូល

ផ្សេងទ�ៀត។

ក្នុងប្រទេស ដោយមន
៉ុ នោះទេ
ិ គត
ិ ថាវាកំណត់សម្រាប់ទផ្
ី សារសហភាពអរឺ ប

វរជ័
ី យដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះស្រាប់។ បណ្តា

ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ពន
័ ្ធ។ នៅពេល

•

ធានាថា ករណី EUTR ដែលមានស្រាប់ផ្តោតល�ើខ្សែសង្វាកផ
់ ្គតផ
់ ្គងវ់ �ៀតណាមត្រូវ

បានកាត់ទោស រួមទាំងករណីដែលបានបញ្ជូនដោយ EIA នៅក្នុងប្រទេសអ៊តា
ី លី។

56. Lists of Cambodian and Vietnamese companies identified by EIA to be involved are attached as an annexes 1 & 2 to this report
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ភ្នាក់ងារស�ុើ បអង្កេតបរស្
ិ ថា ន

ជនល្មើសដដែលដដែល
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ឧបសម្ន
ព័ ្ធទី 1

GREAT FIELD (CAMBODIA) INTERNATIONAL LIMITED

បណ្តាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាមានការប្រឈមមុខនឹងករណីពាក់ពន
័ ្ធនឹងការជួញដូរឈ�ក
ើ ម្ពុជាខុសច្បាប់ដឹកទៅកាន់វ�ៀតណាម

HANH HUU CO..LTD

GREEN WOOD CO., LTD
HA GIA APHIVATH CAOUTCHOUC CO.,LTD

(ពីការចុះស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA និងទិន្ននយ
័ ពីលិខិតប្រកាសពន្ធនាច
ំ ូលដែលត្រូវបានដាក់ជូនទៅគយវ�ៀតណាមដោយអ្នកនាំចូលវ�ៀតណាម ដែលរ�ៀបរាប់លម្អិតរាល់ការនាច
ំ ូល

HS4403 និង HS4407 ចូលក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមពីខែមករា ឆ្នា ំ 2016 ដល់ខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018 ដូចដែលបានផ្តល់ជូនដោយ Export Genius - https://www.exportgenius.in ពីខែកញ្ញាឆ្នា ំ 2016 ដល់ខែតុលាឆ្នា ំ 2017)។

HANH ORGANIC., LTD
HE SOMSY
HENG DEVELOPMENT CO., LTD
HENG SOKNGUN IMPORT-EXPORT CO.,LTD

EIA សូ មផ្តល់អនុសាសន៍ថា នៅពេលដែលការចូលជាធរមានភ្លាមៗនៃច្បាប់ស្តីពីការនាំចូលឈ�ើ ដែលវ�ៀតណាមកំពុងរ�ៀបចំឡ�ើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន រដ្ឋា ភបាលវ
�ៀតណាមចាត់ចំណាត់
ិ

INTERNATIONAL INVESTMENT CO KRYSTAL MAXX., LTD

នៃប្រព័ន្ធ VNTLAS ដែលមាននៅក្នុងឧបសម្ន
ព័ ្ធទី V នៃកិច្ចព្រមព្រៀង VPA57។

INVESTMENT DEVELOPMENT CO ZHAI JIAN PU., LTD

ថ្នា ក់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោមនៅក្នុងប្រភេទទី 2 ("ហានភ
័ ខ្ពស់") នៅក្នុងប្រព័ន្ធដាក់ចំណាត់ថ្នា ក់សហគ្រាសដែលបានស្នើសុំ (OCS) ដូចដែលបានពណ៌នានៅក្នុងតារាងទី 2
ិ យ

INVESTMENT DEVELOPMENT CO SAMAKI CORPRATION., LTD
INVESTMENT GROUP CO.LTD constellation ROEUN

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
A.L.A.M.D INTERNATIONAL CORP

JIAN PU ZHAI INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD
K. CHANTHAN TRADING CO., LTD

ANG AND ASSOCIATES LAWYERS CO., LTD.

KHOEUY SIN CO., LTD

ANGKOR PLYWOOD CO., LTD.

KIM BUN HENG LIMITED COMPANY
KONG HENG TANAS CO., LTD. IMPORT
EXPORT (គង់ ហេង តាណះ អាហរ ័ណ នហ
ី រ ័ណ) oc

(អាំងអេន អាសូ ស៊ីអេត ឡយឺរ ខូ អិលធីឌី) oc
(អង្គរ ផ្លា យវូត ខូ អិលធីឌី) oc

ASIA LTPS CO., LTD
BAYON APHIVATH KAKSEKAM CO., LTD.

KONG LAYHENG INVESTMENT IMPORT EXPORT CO., LTD
LAYHENG KONG INVESTMENT IMPORT - EXPORT CO., LTD.

(បាយ័ន អភវិ ឌ្ឍន៍ កសិកម្ម) oc

BICH QUYNH CO - Kratie CO., LTD

LENG CHENG XPORT( CAMBODIA) CO.,LTD

BRIGHTWAY FUNITURE CO., LTD

LTPS ASIA CO., LTD

CHENG BO YING CO.,LTD
CHHUN RAT CO.,LTD.
CHOM ROEUN INVESTMENT GROUP CO.LTD
CONG TY MEAS RITTHIKRUP
CONG TY MONG HEN

MAXXINOI CAM INTERNATIONAL C0.,LTD
MAXX KRYSTAL INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD
MEGASTAR INVESTMENT & FORESTRY DEVELOPMENT CO.,LTD
MORK SOKHOEUN IMPORT-EXPORT CO.,LTD

CONG TY TNHH DAU TU MAKINAVY

NEAM THEARITH TRANSPORT CO.,LTD

COOPERATION DEVELOP ORGANIZATION (CDO)

NEFS FURNITURE (CAMBODIA) CO., LTD

CPDCI INTERNATIONAL CO., LTD
CV SUNLIGHT JS CO., LTD.
(ស៊ី វ ី សាន់ឡៃថ៍ ជេអេស ឯ.ក) oc

NEANG POV IMPORT - EXPORT CO., LTD
NEWLINE CAM PTY LTD
NEW YORK IMPORT EXPORT CO., LTD. cc

CYPRESS.SUNADAYA CO., LTD.

NY DARIN CONSTRUCTION.CO.,LTD

D.T.C GROUP CO.,LTD

PHAT SOK CHEA TRADING DEVELOPMENT CO.,LTD

DAI CHE IMPORT EXPORT CO.,LTD

PICH RITHSEY CO., LTD. (ពេជ្រ ឫទ្ធសី) oc

DANG NARITH DEVELOPMENT CAMBODIA INTERNATIONAL INVESTMENT

PSKV CONSTRUCTION CO.,LTD

DARIN CONSTRUCTION.CO NY., LTD

PU JIAN INVESTMENT DEVELOPMENT CO Zhai., LTD

DR DEVELOPMENT CO., LTD

PUBLIC GLOBAL VISION TRADING CO., LTD

EAST ASIA COMMODITIES PVT LTD

QIANG SHENG HUA DA ( CAMBODIA ) INVESTMENT C0.,LTD

ELEVATOR COMPANY SROs KHANTEY CO., LTD

ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL

ENG HENG INVESTMENT CO .,LTD

SAMAKI INVESTMENT DEVELOPMENT CORPRATION CO., LTD

EXPOPT rookie LONG IMPORT COMPANY LIMITED

SARKOR RUBBER CO.,LTD

EXPORT - IMPORT CO HENG SOKNGUN.,LTD

SENG MONY MONEY CO., LTD. (សេង មុននី្ ម៉ា ន់នី ឯ.ក) oc

EXPORT IMPORT NEANG CO..LTD POV

SHAOXING XIANGLU KNITING WEAVING GARMENT CO.,LTD

EXPORT IMPORT POV Neang Co..Ltd

SIN KHOEUY CO., LTD

EXPORT IMPORT TRADE CO THARY., LTD.

SOK HENG STORES CO., LTD

FIRST PRO SOLUTION CO.LMT (CAMPUCHIA)
FVC ROYAL GROUP CO LTD

SOK PHAT TRADING DEVELOPMENT CO CHEA., LTD
SOKCHAMROEUN COMPANY CO.LTD

GLOBAL PUBLIC VISION TRADING CO.,LTD

SOKHA HAI IMPORT EXPORT CO., LTD.

GOLD JMGC CORPORATION

STARWEB RESOURCES LIMITED

57. ឧបសម្ន
ព័ ្ធទី V នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសហការដោយស្ម័គ្រចិត្តរវាងសហភាពអឺរប
៉ុ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវ�ៀតណាមស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈ�ើ អភបាល
កិច្ច និងពា
 ណិជ្ជកម្មព្រៃឈ�ើ ដូចដែលបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡ�ើងដោយវ�ៀតណាម និងសហភាពអឺរប
៉ុ នៅថ្ងៃទី 11 ខែ
ិ
ឧសភាឆ្នា ំ 2017 ហ�ើយបានវាយតម្លៃនៅល�ើគេហទំពរ័ ៖
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ឧបសម្ន
ព័ ្ធទី 2

TAN BINH LONG IMPORT EXPORT CO., LTD. cc
THANG SROS KHANTEY COMPANY CO., LTD
THARY TRADE IMPORT EXPORT CO., LTD.
(ថារ ី ពាណិជ្ជ នហ
ី ័រណ អាហ័រណ) oc

បណ្តាក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមជ�ឿថា មានហានិភយ
័ នៃការចូលរួមក្នុងការនាំចូលឈ�ក
ើ ម្ពុជាទៅប្រទេសវ�ៀតណាម
(ទន
័ ពកា
ំ ូល ដែលត្រូវបានដាក់ជូនគយវ�ៀតណាមដោយអ្នកនាំចូលវ�ៀតណាម ដែលរ�ៀបរាប់លម្អិតរាល់ការនាំចូល HS4403
ិ ្ននយ
ី រចុះស�ុើ បអង្កេតរបស់ EIA នង
ិ លិខត
ិ ប្រកាសពន្ធនាច

THE SUM NOMER CORP LTD

និង HS4407 ចូលក្នុងប្រទេសវ�ៀតណាមពីខែមករាឆ្នា ំ 2016 ដល់ខែមនា
ី ឆ្នា ំ 2018 ដូចដែលបានផ្តល់ជូនដោយ Export Genius - https://www.exportgenius.in/ - ពីខែកញ្ញាឆ្នា ំ

THREE TRADE IMPORT - EXPORT CO, .LTD

2016 ដល់ខែតុលាឆ្នា ំ 2017)។ EIA សូ មផ្តល់អនុសាសន៍ថា នៅពេលដែលការចូលជាធរមានភ្លាមៗនៃច្បាប់ស្តីពកា
ី រនាំចូលឈ�ើ ដែលវ�ៀតណាមកំពុងរ�ៀបចំឡ�ង
ើ នាពេលបច្ចុប្បន្ន
រដ្ឋា ភបាលវ
�ៀតណាមចាត់ចំណាត់ថ្នា ក់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោមនៅក្នុងប្រភេទទី 2 ("ហានិភយ
័ ខ្ពស់") នៅក្នុងប្រព័ន្ធដាក់ចំណាត់ថ្នា ក់សហគ្រាសដែលបានស្នើសុំ (OCS)
ិ

T.N.H.H BICH QUYNH-KRATIE CO., LTD. cc

58
ដូចដែលបានពណ៌នានៅក្នុងតារាងទី 2 នៃប្រព័ន្ធ VNTLAS ដែលមាននៅក្នុងឧបសម្ន
ព័ ្ធទី V នៃកច
ិ ្ចព្រមព្រៀង VPA ។

V.D.CAM IMPORT EXPORT CO.,LTD
V.ENERGY LOGISTICS CO., LTD.
(វ.អេន�
ជ
ី
ើ ី ឡូជីសទី ្ក) oc
WOOD INNOVATION & IMPORT EXPORT CO,LTD

លេខកូដ
ក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន (និងឈ្មោះផ្សេងទ�ៀត)

310546857

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thiên Quán
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Thái Dương

201852526

Công Ty Cổ Phần Quốc Huy
CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI SơN TùNG
PHáT

310645287
311221587

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Thiên Minh Phát

301922488

Cty Cổ Phần Go Sa Co

302418379

Công Ty Cổ Phần Thái Bình

0101632125

XFREE CROPS CO.,LTD
ZHEJIANG DONGYUAN IMPORT & EXPORT CORPORATION LIMITED

302537979
303390503

Thai Binh Joint Stock Company
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Thương
Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hồng Phước
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sang Trọng
Deluxe Import Export Co., Ltd
Export Company Limited Deluxe
IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED DELUXE

304045362

Công Ty TNHH Thiên Lộc

304314287

Tinh Phuong Trading Co., Ltd
Tinh Trading Co. Four Methods

305169314

Cty TNHH Thương Mại Công Nghệ Chiến Thắng

305228111

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Bích Quỳnh

305485239

309247436
309259375
309560504
309576399

312169918
312170920
312237357
312359274

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Thịnh Phát
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Dương
Sài Gòn
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu
Phương Thùy
Company Limited Import Export Phuong Thuy
Phuong Thuy Import Export Co., Ltd

313024873

Viet My Timber Import Export Company Limited
Công Ty TNHH Hoàng Phú Long

313134160

Công Ty TNHH Lộc Thiện
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập
Khẩu Nguyễn Lê

313141520

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên Phú Lộc

Công Ty TNHH Thương Mại Đỗ Khoa
Công Ty TNHH Sản Xuất- Xây Dựng- Thương Mại
Dịch Vụ Đồng Tiến
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Giao Nhận - Xuất Nhập Khẩu Quang Minh
MANUFACTURING COMPANY LIMITED TRADING - SERVICE - FORWARDERS - EXPORT
IMPORT QUANG MINH
Quang Minh Trade - Service - Import - Export Co.,
Ltd
Anh Duc Trading Import Export Co., Ltd
COMPANY LIMITED UK TRADE EXPORT IMPORT
GERMANY
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh
Đức
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Tổng
Hợp Quốc Tế Năm Sao
Five Star International Manufacturing And
Trading Co., Ltd
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thiên Quán

311221587

312108979

Ltd Vietnamese American Import Export Wood

309758945

310645287

311941225

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Việt Mỹ
IMPORT EXPORT CO., VIETNAM AMERICAN
WOOD

Công Ty TNHH Tiếp Vận Tân Quốc

310546857

311354629

Thien Minh Phat Transport Company Limited
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT
TRIểN TâN PHúC THịNH
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập
Khẩu Phương Thúy
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất
Nhập Khẩu Tân Thái Ngọc
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập
Khẩu Vina Wood

312715042

309586171

310502560

Co. Freight Thien Minh Phat

312964070

Công Ty TNHH Thương Mại Đại Quốc Khánh
Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại
Dịch Vụ Lê Vũ

Co. Building Materials Thien Phu Loc

313373842

Thien Phu Loc Building Materials Co., Ltd
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu
Thiên Hùng Phúc
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Casa
Casa Import Export Joint Stock Company
CORPORATION IMPORT EXPORT CASA

313477665
313568538

Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Tuấn Phong
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập
Khẩu Tùng Lâm
Company Limited Trading Service Import Export
And Tung Lam
Tung Lam Trade And Service Import Export Co., Ltd

314087428

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Thái Dương
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Thiên Minh
Phát
Co. Freight Thien Minh Phat
Thien Minh Phat Transport Company Limited

Tung Lam Trading And Import Export Co., Ltd
CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT
NHậP KHẩU THúY ANH
Company Limited Production Trading Import
Export Thuy Anh
VIETNAM BRIEFS TRADING COMPANY LIMITED

58. ឧបសម្ន
ព័ ្ធទី V នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសហការដោយស្ម័គ្រចិត្តរវាងសហភាពអឺរប
៉ុ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវ�ៀតណាមស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈ�ើ អភបាល
កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មព្រៃឈ�ើ ដូចដែលបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡ�ើងដោយវ�ៀតណាម និងសហភាពអឺរប
៉ុ នៅថ្ងៃទី 11 ខែ
ិ
ឧសភាឆ្នា ំ 2017 ហ�ើយបានវាយតម្លៃនៅល�ើគេហទំពរ័ ៖ http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/11_05_2017_EU_Vietnam_VPA.pdf
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314119373

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT
NHậP KHẩU PHúC HưNG VIệT SG
Company Limited Trading Service Import Export
revival VIET SG

401215651

VIET PHAT PHAT TRADING SERVICE CO., LTD.
VIET PHONG HUNG VIETNAM TRADING
SERVICE CO., LTD
VIET PHAT HONG PHAT TRADING SERVICE CO.,
LTD
CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT XUấT NHậP
KHẩU TRườNG PHáT
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THOA
NGUYễN
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất &
Thương Mại Phúc Hưng Việt

1400519144

Công Ty TNHH Thành Phước

1401604988

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiền Quốc Thái

1402033617

Vũ Bằng Giang

1402034628

Ngoc Thai Wood Products Enterprise

1402052659

Business TN Wood Ngoc Thai
CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHAN ANH
ĐồNG THáP
Import and Export Co., Ltd. Dong Thap PHAN
ANH

314119373
314289632
314460946

PHAN ANH TRADING CO., LTD

3602993142

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chương Phát

3901202014

Công Ty TNHH Mtv Hùng Thành Danh

3700303157

3901204879

3700380056

Công ty TNHH Hiệp Thành
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng
Hợp Hưng Hoàng

Công Ty TNHH Mtv Hùng Hùng Anh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sang Thuận
Anh

3700709037

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Hải Thành

3901205632

Hai Thanh Wood Processing Co., Ltd
Wood Processing Co. Haicheng
3701015049

Công ty TNHH Gỗ Tân Vĩnh Nghĩa

3800445701

TIMBER CO. LTD. TAN VINH NGHIA
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại
Xuất Nhập Khẩu Thúy Hằng
Company Limited Trading Import Export
Thuy Hang
Thuy Hang Trading Import Export Company
Limited

4400966701
5900188152

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 30-4 Gia Lai

3900770857

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Toàn

1701973545

3901120033

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Toàn Thắng

1702019363

Limited liability company Anshun Kien Giang

3901161181

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đặng Kiều Vy

1702027396

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Lộc Thọ

COMPANY LIMITED KIEU VY DANG

2300884579

Công Ty TNHH Biển Đông Dương 68

2700267228

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tài Anh

3001791423

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐứC HUY HOàNG

Dang Kieu Vy Company Limited
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại
Xuất Nhập Khẩu Gỗ Lê Hiền
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành
Viên Tâm Hồng Điệp
COMPANY LIMITED A MEMBER TAM HONG
DIEP
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại
Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Dương Phát
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập
Khẩu Gỗ Hùng Lộc Phát
Hung Phat Timber Import Export Company
Limited
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quỳnh Anh
Khoa
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập
Khẩu Gỗ Khánh Vinh

3901163894
3901171535

DANG HUY HOANG SERVICE CO., LTD
DUY HUY HOANG SERVICE CO., LTD

3901180522

Services Molding Company Limited Huy Hoang

3901184566

CôNG TY TNHH HUệ NHàN
PUBLIC COMPANY LIMITED Hued

3901190792
3901192849
3901194902
3901199876
3901200715

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Sông Bé
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản
Hồng Thiên Phát
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch
Vụ ấn Trà
CORPORATION SERVICE TRADING
PRODUCTION PRINTING TEA

5900961397

Khanh Ngoc Nguyen Enterprise

P & D Import-Export Trade Co., Ltd

TRUNG LINH COMPANY LIMITED
Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Xuất Nhập
Khẩu Gỗ Đại Lâm

Shandong Company Limited

Doanh Nghiệp TN Khánh Ngọc Nguyễn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hải Hoàng Phát
Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
Phúc Thịnh

Công Ty TNHH Trung Linh

Công Ty TNHH Sơn Đông

3901221673

4101460346

1701361528

5900514310

Limited Liability Company 10b
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Hiệu
Gia Lai
COMPANY LIMITED NGUYEN GIA LAI
PERFORMANCE

Tan Hung Export-Import Trade Co., Ltd
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành
Viên Thương Mại-Dịch Vụ-Xuât Nhập Khẩu
P&Đ
Company Limited A Member Trading
Services-export and import P & A

1602047448

Van Tien Company Limited

5900781965

Công Ty TNHH Mtv Gỗ Phúc Anh

3900620058

ONE MEMBER LIMITED COMPANY VAN TIEN

Công Ty TNHH Mtv Thanh Phú Lan

3901224794

VIETNAM SECURITY SERVICE CO., LTD
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM & SX
QUANG THảO

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vân Tiến

3901217331

PUBLIC COMPANY LIMITED Aquarium NHI
COMPANY LIMITED TRADING - IMPORT
EXPORT TAN HUNG
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại
- Xuất Nhập Khẩu Tân Hưng
Company Limited Trade - Export Import Tan
Hung

1602036083

Bao Hoang Company Limited
5900505450

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Thắng

3801145669

Doanh Nghiệp TN Trang Trí Nội Thất Kim Thảo

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Hoàng

5900521727

3901223092

1602010550

5900481506

Công Ty TNHH Mtv Xnk Nông Lâm Sản Mekong

Công Ty TNHH Thịnh Phát Bp

3900365312

Hieu Phat Private Enterprise

3901215905

3801021977

3900365312

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Phát

Thien Thien Lac Tm-Dv-Xnk Company Limited

KHANH NGOC NGUYEN BUSINESS TN
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại
Thái Phúc Hưng

1601971304

3602495041

Nguyen Minh Uyen Limited Liability Company
Công Ty TNHH Mtv Tm-Dv-Xnk Thiên Thiên
Lạc
Company Limited Import Export Service Tm
Lac Thien Thien

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phúc Thành

Công Ty TNHH Tm-Dv Thanh Dũng Châu Đốc
Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập
Khẩu Acacia Wood

3502268694

Công Ty TNHH Mtv Xnk Gỗ Nguyễn Gia
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Minh
Uyên

3800552358

CôNG TY TNHH CưA Xẻ Gỗ ANH VINH

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Vượng
Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ-Xuất Nhập
Khẩu Thiên Lâm Hải
COMPANY LIMITED TRADING SERVICE IMPORT
EXPORT THIEN-LINHAI
Thien Lam Hai Trading - Service - Import Export Co., Ltd

3901210142

Tan Vinh Nghia Wood Co., Ltd

1601961881

3100478116

3901209588

LTD HAI THANH WOOD PROCESSING

1402069444

Business TN Hoang Duc Huy

3901205287

5900479994

Phuc Anh Wood Co., Ltd
3901226752

Công Ty TNHH Vy Bảo Anh

3901256891

CôNG TY TNHH HậU TâN HưNG
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập
Khẩu An Vinh
An Vinh Trading Import Export Service Co., Ltd

4201577972

5900189276

5900233091

5900292957

30-4 Gia Lai Limited Liability Company
Công ty cổ phần nông lâm nghiệp và xd. công
trình Gia Lai
Agro-Forestry Joint Stock Company project Gia
Lai
Company shares of agriculture and forestry
and xd. works Gia Lai
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển
Miền Núi Gia Lai
Corporation Business And Development Gia Lai
Mountain
CORPORATION BUSINESS AND THE
MOUNTAIN DEVELOPMENT GIA LAI
Gia Lai Mountain Trading and Development
Joint Stock Company
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tây Gia Lai

5901036931

6000664636

6100190267

6100202610

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phước

6400066574

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Loan

6400142391

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Vân
Private Enterprise Thuy Van

6400306321

5900309368
5900392711

Công ty TNHH MTV Công Thắng Gia Lai

Dak Nong Trading Enterprise

400422373008
3501857746001

5900521727001

Công Ty TNHH Phước Thắng Gia Lai
Phuoc Thang Gia Lai Co., Ltd

Phuc Loi Private Enterprise - Gia Lai Branch

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Đức

Pho Loi Private Enterprise - Gia Lai Branch

Công Ty TNHH Nguyễn Trung
Nguyen Trung Company Limited

5900422395
5900422444

TN Commerce Business Dak Nong Hai Trieu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng
- Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Vinafor Đà Nẵng
Branch of Asia-Pacific Construction and
Transportation Joint Stock Company
BRANCH CORPORATION BUILDING AND
TRAFFIC ASIA-PACIFIC
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên
Đại Thắng
Branch of Dai Thang Limited Liability
Company
Branch of Victory Limited Company
THE COMPANY OF THANG THANG
CORPORATION
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phát Lợi - Chi Nhánh
Gia Lai
Loi Private Enterprise Development - Gia Lai
Branch

Cong Lai Limited Company Gia Lai
5900392870

Thuy Van Private Enterprise
Doanh Nghiệp TN Thương Mại Hải Triều Đắk
Nông
Dak Nong Seafood Trade Enterprise

Tay Gia Lai Trading Joint Stock Company
Trading Corporation West Gia Lai
Công Ty Cổ Phần Lâm Nghiệp và Xây Dựng An
Khê

Nguyen Trai Gia Lai One Member Co., Ltd
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Thanh
Gia Lai
Nam Thanh Gia Lai One Member Limited
Liability Company
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Sản
Xuất Cao Nguyên
Cao Nguyen Trading - Service And Production
Co., Ltd
TRADING COMPANY LIMITED - SERVICE AND
MANUFACTURING HIGHLANDS
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư
Kon Tum
Corporation Import Export and Investment
Kontum
Kon Tum Import Export And Investment Joint
Stock Company

6000467010001

Trang Duc Company Limited
Trang Duc One Member Co. Ltd
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