ៃថ� សុ្រក ទី6 ែខកុម�ៈ ឆា�ំ2015
ៃថ�្របណិត៖ ជ ំនួញេឈ មានតៃម�ខុសច្ បោប់របស់កម�ុជាជា
េសចក�ីសេង�ប
ករវក់និយមសង �រ ហុងមុ ពីេឈ្រកញូង្របណិត បានេធ�ឲ្យេកនេឡង្របតិបត�ិករជំនួញេឈខុសច
លនដុល�រក�ុង្របេទសកម�ុ ៃថ�្របណិ គឺជាលទ�ផលៃនករេសុបអេង�តសមា�ត់រយៈេពល្របាំបីែខ
ករមមាញឹកចំេពះេឈដ៏មានតៃម�ចុងេ្រកយរបស់្របេទសកម�ុជា។ របាយករណ៍កត់្រត

មនុស្សមា�ក- មហេសដ�ីកម�ុជា ឧក ញា៉ ្រទី- គឺជាអ�កដឹកនាំៃន
បណា�ញករកប់េឈខុសច្បោ

ទំងអស់ ែដលែផ�កេលករសមគំនិតរបស់ម�ន�ីរដ� និងភា�ក់ងរអនុវត�ច្បោប់ែដលបានបេង�តេឡងេដ

ប�ន់េឈក្រមដូចជា ្រកញ (Dalbergia cochinchinensis) ជួញេឈេដយលួចលក់ទូទំង្របេទស និង
េឈទំងេនាះេលទូកេឆា�ះេទទី្រក�ងហុ

ច្បោប់ដ៏តឹងរុឹងករពរ្របេភទពូជេឈក្រម ន ិង្របណិត បាន េនឆា� 2002 អំឡុងករ្របឆ
ជំទស់នឹងករបំផ�ិចបំផា�ញៃ្រពេឈ្រទង់្រទយធំ េទះយា៉ងណាករេសុបអេង�តរបស

្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព កំពុងផ�ុក រហូតដល់ 900 ែម៉្រត្រតីគេលកបា៉ល់ស្រមាប់ករនាំេចញជាេរៀងរ
ែដលមាន្របភពធំពីតំបន់ករពរ និងឧទ្យោនជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា។ ឧកញា៉ ្រទី ភាព
ទី្របឹក្សោផា�ល់នាយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន

កំពុងេធ�ឲ្យហិនេហចៃ្រពេដយច្បោប់ និងេដយស�ិ

ករពរៃនករឈូសឆាយដីស្រម-ឧស្សោហកម(ស�ិតេ្រកមអ�ីែដលេ

‘ដីសម្បទនេសដ�កិ’)។

គាត់្រត�វបាន្របគល់ជូនដីសម្បទនធំជាងេ្រចនពីក្រមិតកំណត់�សបច្បោប់ និងហក់បីដូចជា

ដីសម្បទនទំងេនាះ េដម្បីលងេឈ្របណិតពីតំបន់ករពរទំងក�ុង និងេ្រក្រពំ្របទល់ស
ករកន់កប់ឧស្សោហកម�្រទង់្រទយធំេនះ គឺកំពុងជួយដឹកនាំ្របេភទពូជេឈ និងសត�េ

ហិនេហច �សបេពលនិងដកហូតពីជនជាតិភាគតិច និងសហគមន៍ែដលពឹងែផ�កេលៃ្រពេឈ នូវ
ែដលជីវភាពរស់េនរបស់ពួកេគពឹងែផ�កេល

សក�ីកម�ពី្របភពជិតស�ិទ�ក�ុងរដ�ភិបាល និងឧស្សោហកម� េដយរួមទំងប��ីេបៀវត្សរបស់ ្រទី ភា

អ�ក�សវ្រជាវគូសេចញបាននូវ្របព័ន�ដ៏សំញាុំៃនសំណព�និយម និងករសមគំនិត េដយចប់េផ�

េឈ ឈ�ួញេឈ និងមា�ស់េរងច្រកអរេឈ េហយព្រងីកវិសលភាពេទដល់ទហន
 ប៉ូលី
តម្រពំែដន និងបណា�្រកសួង។ អ�កកប់េឈក
� ុងបណា

ហក់បីដូច្រត�វបានផ�ល់ជូននូវករេ

ដំេណរេដយសុវត�ិភាព ្រត�វបានករពរពីកររឹបអូសេឈ ឬករពិន័យ។ ្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព ក
ជូនសិទ�ិផា�ច់មុខទិញេឈ ែដលបានរឹបអូសេដយភា�ក់ងរអនុវត�ច្បោប់ េដម្បីលក់បន�

េដ

បានប
��ក់ថាជាមា�ក់ក�ុងចំេណាមឈ
� ួញកណា�លរបស់ ្រទី ភាព េលក ហម ហ៊ុយ គឺជាឧត�

ពីរកងអង�រក្សកងពលតូចេលខ70 របស់នាយករដ�ម�ន�ី។ អ�កេសុបករណ៍ជាេ្រចនក៏បានពណ៌នាផងែ

ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស�ិទ�របស់មហេសដ�ីេនះ ជាមួយម�ន�ី្រកសួងបរិស�ន និងរដ�បាលៃ

លុះ្រតែត្រត�វប
ានប��ក់េផ្សងពីេនះ េបពុំេេឈរបស់្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព ពុំគួរ្រត�វបានចត់ទ
ច្បោប់េឡយ េដយ

•

្រក�មហ៊ុន និងបុ្រតម�័ន�របស់្រក�មហ៊ុន ព្រងយកម�ករែដលអមដំេណរេដយភា�ក់ងរអន
ស

របស់រដ�ភិបាលឲ្យែស�េឈក្រមិត្របណដូចជា ្រកញូង ែដលរដ�ភិបាលកម�ុជាបា

ពីករ្របមូលផល និងករនាំេចញក�ុង

2013។ ្របេភទពូជេនះ ក៏្រត�វបានករពរេ្រ

អន�រជាតិ ែដលបានចុះប��ីេដយអនុស��ស�ីពីពណិជ�កម�អន�រជាតិេល្របេភទពូជរងេ្រគ

•

សត� និងរុក�ជាតិក�ុងៃ្រពឆា2013។

្រក�មហ៊ុនកំពុងេធ�ឲ្យហិនេហចេឈដីសម្បទនេសដ�កិ

- ែដលជា្របព័ន�ភតិសន្យោម

បំណងមិនែមនស្រមាប់ករកប់េឈ ែតស្រមាប់កសិកម�្រទង់្រទយធំ។ គា�នដ
របស់្រក�មហ៊ុន គួរែត្រត�វបានចត់ទុកថា�សបច្បោប់េឡយ េដយសរពួកេគ្រគប់្រ
ក្រមិតទំហំអតិបរមា និងមិនបានទទួលករ្របឹក្សោសហគមន៍ចំបាច់។ ដី

20,000

ហិកតក�ុងឧទ្យោនជាតិវីរជ័យ ែដលជាជ្រមករបស់្របជាជនជនជាតិភាគតិច និងរុក�

•
•

្របេភទពូជសត�រងេ្រគាះថា�ក់ជាេ្រចន ្រត�វបានយកពី្រក�មហ៊ុនវិញេដយរដ �ភ2014។

្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព ក៏កំពុងេ្រប្របាស់អ ជា�ប័ណ�ដីសម្បទនរបស់ខ�ួន េដម េលសពី
្រពំែដនកំណត់លងេឈ មានតៃម� និងេឈែដល្រត�វបាន
ពីតំបន់ជុំវិញ។

្រក�មហ៊ុនកំពុងនាំេចញេឈក�ទ្រមង់ែដលបានហម្របាមស្រមាប់
ែដលមានដូចជ
េឈមិនទន់ែកៃច� និងេឈ អរអង�ត់ផ�ិតក្រមាស់្រក25 សង់ទីែម៉្រ។

សន�តថា េទះបីជាករពិតថាករ្របមូលផល ករដឹកជ��ូន និងករនាំេចញកំពុងេកតេឡងស�
អជា�ប័ណ�របស់រដ�ភិបាលក៏េដយ អជា�ធរេចញបទប��ត�ិរបស់កម�ុជា និងចិន មិន្រត�វេ
បំព ជាមូលដ�នេច្បោប់ជាតិ និងអន�រជាតិរបស់្រក�មហ៊ុន

េទះបីជាយា៉ងេនះក៏េដយ ត្រម�វករេឈកម�ុជា កំពុងេកនេឡងយា៉ងឆាប់រហ័ស ជាពិេសសពី
85 ភាគរៃនករនាំេចញេឈរបស់្របេទសកម�ុជា គឺេឆា�ះេទ្របេទសចិន និង ហុងមុ ែដលបានន
េចញេទទីេនះបានេកនេឡ 150 ភាគរយ រវងឆា
2013 និង 2014។ អ�កេសុបអេង�តរបស់ គ�ូបល
វីតេណស បានតមដនេឈរបស់្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព ពី្របភពតមរយៈេដប៉ូឆ�ងកត់េទ្រព

េដយឆ�ងកត់អូរយា៉ដវ និងេទកន់កំពង់ែផអន�រជាតិ្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលជាកែន�ងេឈ្
កបា៉ល់េទកន់ទីតំងដូចជាទី្រក�ងហុងកុងជាេដម។ អំឡុងេពលបួនសបា�ហ៍ អ�ក�សវ្

េឃញរថយន�របស់្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព បានចូលេទកំពង់ែផជាេទៀងទត់ េដយរប់េឃញយ
30 កុងេទណឺរជាេរៀងរល់ៃថ

គ�ូបល វីតេណស បានទទួលឯកសរដឹកជ��ូនជាេ្រចនច្បោប់ ស្រមាប់េឈែដលមានតៃម
5.6
លនដុល�រអេមរិក ែដលបានេផ�េដយមិនមានករឆ�ងកត់េទកន Kin Chung Transportation
Company ក�ុងទី្រក�ងហុងកុង។ ឯកសរមួយបានដក�សង់ថា រដ�បាលៃ្រពេឈ គឺជាអ�កនាំ

្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព។ វិក�័យប័្រត មានកំែណសរេសរេដយៃដេដយម�ន�ីគយមា�ក់ថាមានតៃម�េ

េឈ ែដលករែកែ្របមិនបានប��ក់ក�ុងលិខិតអនុ��តនាំេចញគយរបស់ខ�ួនេឡយ។ ឯកសរែដ

ពីករពិនិត្យដល់កែន�ងេដយម�ន�ីគយេលកុងេទណឺរពីរ េនគំនរនាំេចញដច់េដយែឡកពីគា�ប
ពួកវមា

‘េឈ្របណិ’ ែដលមិន�សបច្បោប់ក�ុងករ្របមូលផលក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េទ

កុងេទណឺរទំងពីរ ្រត�វបានអនុម័តស្រមាប់ករនាំេចញ។ េឈេនះ ក៏ហក់បីដូចជា្រត�វបាន

មានលិខិតអនុ��តគយែដលមានសុពលភាពផងែដរ។ ករបំពនេនះប��ក់ថា ច្បោប់ជាតិរ

កំពុង្រត�វបានរំេលភមាក់ងយជាទមា�ប់ េនដំណាក់កលនីមួយៗៃនដំេណររបស់េឈចប់ព
រហូតដល់ករនាំេចញ េហយករនាំេចញែដលបានអនុម័តេដយរដ�ភិបាល គួរែត្រត�វបា
ករសង្ស័

ករេសុបអេង�តអំពី្រក�មហ៊ Kin Chung Transportation Company ក�ុងទី្រក�ងហុងកុងបង�ជ ្រក�មហ៊ុ
ដឹកជ��ូនែដលមានភាគហ៊ុនេដមទុន្រតឹម

2.00 ដុល�រហុងកុងប៉ុេណា�ះ ករិយាល័យចុះប��ី

្រក�មហ៊ុនក�ុងអផាត់ថ៍ែមនស�ក់េន ែដលមិនមានចុះប��ីលំអិតអំពីព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ឬមិន
សធារណៈក�ុងឋនៈជា្រក�មហ៊ុនជំនួញេឈមួយ។ េនេពលែដលបានទក់ទងេទកន់ ន
ហ៊ុនបានអះអងប��ក់ថាមិនស�ល់្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព មិនមានករពក់ព័ន�ក�ុងករនា

េរៀបរប់ពីខងេលពី្របេទសកម�ុជា ក�ុងែខ មីនា2014 េហយមិនមានេយាបល់ ពីមូលេហតុែដល្រក�មហ
របស់ខួន
� បានពក់ព័ន�នឹងករដឹកជ��ូនេនះ។ ករេឆ�យតបដូចេនះ ្រគាន់ែតបេង�នបែន�មករសង្ស័
�សបច្បោប់ៃនអជីវកម�ជំនួញេឈរបស់ឧកញា៉ ្រទី ភាព ែតប៉

វិធានករណ៍បនា�ន់ខងេ្រកម គឺ្រត�វករចំបាច់េដយរដ�ភិបាលកម�ុជា ន
ិងចិន ្រព

អនុស�� ស�ីពីពណិជ�កម�អន�រជាតិេល្របេភទពូជរងេ្រគាះថា�ក់ ៃនសត� និងរុក�ជាតិេដម្បីបេ� ��សក

បំផ�ិចបំផា�ញកែន�ងរស់េនរបស់ៃ្រពេឈសំខន់ៗ និងជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍ែដលពឹងែផ�កេល
1) អនុសសន៍ជូនរជរដ�ភិបាលកម
•

េសុបអេង�ត្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព និងអង�ភាពជាបុ្រតសម�័ន�ទំ

សកម�ភាពខុសច្បោប់ និងករ្របតិបត�ិតមច្បោប់ជាតិ។ ក�ុងករណីសកម�ភាពខុសច្

េឃញ សូមចត់វិធានករណ៍លុបអជា�ប័ណ�របស់រដ�ភិបាលពក់ព័ន� េហយផ�ួចេផ�ម
អ�កទំងឡាយែដលទទួលខុស្រត�វ។ េដយកររង់ចំលទ�ផលៃនករេសុបអេង�តេនះ ្រក�មហ
ភាព គួរែត្រត�វបានទប់ស�ត់ពីករទទួលបានអជា�ប័ណ� និងលិខិតអនុ��តបែ(េដយរួ

•

ទំងករនាំេចញ) េហយគួរ្រត�វបានដកេចញពីករចូលរួមក�ុងករេដញៃថ

បេង�តករេសុបអេង�តតម្របព័ន�តុលករ អំពីករេចញលិខិតអនុ��ត និងអ ជា

អជ ា�ធររដ�ភិបាលេផ្សងៗ ែដលបានផ�ល់ជូន្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព ឲ្យ្របមូលផល ្របមូ

•
•

នាំេចញ្របេភទពូជេឈ្រប

ចត់វិធានក រណ៍បនា�ន់ េដម្បីព្រងឹងច្បោប់ស�ីពីៃ្រពេឈ និងបទប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សង
ព្រងឹងបទប��ត�ិេដម្បីករពរ្របេភទពូជេឈក្រម និងរងេ្

ដក់េដញៃថ�ផា�ច់េឈែដលរឹបអូសបានបច�ុប្បន�ទំងអស់ ែដលនឹងេរៀបចំេដយ្រកសួង

រដ�បាលៃ្រពេឈ និង្រកសួងបរិស�ន តមរយៈដំេណរករេដញៃថ�ជាសធារណៈ េដយ

េដយអ�កសេង�តករណ៍ឯករជ្យ និងដក់្រប ាក់ចំណូលែដលរកបានក�ុងមូលនិធិែដល្រត�
េដម្បីករពរ្របេភទពូជេឈក្រម និងរងេ្រគាះថា�ក់។ េដយករអនុវត�តមេនះ សូមេធ
•

ច្បោប់ស�ីពីៃ្រពេឈឲ្យែចងថា េឈែដលរឹបអូសបាននាេពលេ្រកយ្រត�វកេ

បែន�មករគាំ្រទ ទំងេគាលនេយាបាយ និងករអនុវត� កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរ

សហគមន៍មូលដ�នែដលរួមទំង្របជាជនជនជាតិភាគតិច េដម្បីករពរៃ្រពេឈរបស់ខ
េឈខុសច្បោប់ និងសកម�ភាពអចីរភាពេផ្សងេទៀត។ ជាពិេសស កំណត់អទិភាពករផ�ល

និងធនធាន េដម្បីបេង�នេល្ប�នករទទួលស�ល់តំបន់ៃ្រពសហគមន៍ និងករចុះប��ីដីធ�
•

ជនជាតិភាគត

ចត់វិធានករណ៍េដម្បីធានាថា ្របេទសកម�ុជា្រ CITES េដយចុះប��ី្រកញូងយា៉ង

បំផុតចុងឆា�ំ2015 េដយរួមទំងករទទួលខុស្រត�វ និងករេបាះពុម�ផ្សោយ ករសិក្សោវ
បំែណងែចក្របេភទពូជ និងករផ�ល់ជូនករគាំ្រទចំបាច់ស្រមាប់អជា

្របេទសកម�ុជា ក�ុងករេចញអជា�ប័ណ�នាំេចញឲ្យ�សបតមបទប��CITES។
2) អនុសសន៍ជូនសធារណរដ�្របជាមាន
•

CITES ្របច

ចត់វិធានក រណ៍ភា�មៗប�្ឈប់ករនាំចូល្របេភទពូជេឈហុងមុទំងអស់ពី្របេទ
មានក�ុងប��ី្របេភទពូជេឈក្រមរបស់ រដ�ភិបាល

•

ជាវិធានក រណ៍ប េណា�ះអសន� សូមេធ�ឲ្យ្របាកដថាេគាលករណ៍ែណនាំស�ីព

វិនិេយាគេឈ នាេពលអនាគតរបស់រដ�បាលៃ្រពេឈរដ� រួមមាននូវេសចក�ីែថ�ងករណ៍
ថា បណា�្រក�មហ៊ុនចិនែដលនាំចូល ជួញដូរ និងែកៃច�េឈ មិន្រត�វទិញេឈខុសច្បោប់ 

្រក�មហ៊ុនែដលេ្រប្របាស់េឈពីតំបន់មានហនិភ័យខ�ស់ ្រត�វអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យេដ
ដក់ម៉ត់ចត់េលសង�ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួន។ ករ្រត�តពិនិត្យេដយយកចិត�ទុកដក់េះ គួររ
ន
ទំងករឲ្យបណា�្រក�មហ៊ុនរយករណ
•

អំពីករ្រត�តពិនិត្យែដលខ�ួនអនុ

លទ�ផលរកេឃញែដលករ្រត�តពិនិត្យទំងេនះទទួលបានផ

និង

ឧេទ�សនាមបទប��ត�ិែដលហម្របាមករនាំចូល ករជួញដូរ និងករែកៃច�េឈែដ

ផលខុសច្បោប់ និងផលិតផលែដលបានពីេឈេនះ េហយែដលរួមមាននូវេសចក�ីត្រម�វ

្រក�មហ៊ុនែដលេ្រប្របាស់េឈពីតំបន់មានហនិភ័យខ�ស់ ឲ្យអនុវត�ករ្រត�ត ពិនិត្យេដ
ដក់េលសង�ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួន។ ករ្រត�តពិនិត្យេដយយកចិត�ទុកដក់េះ គួររួមប��
ន
ឲ្យបណា�្រក�មហ៊ុនរយ ករណ៍ជ

អំពីករ្រត�តពិនិត្យែដលខ�ួនអនុវត� និងលទ�ផ

េឃញែដលករ្រត�តពិនិត្យទំងេនះទទួលបានផង

3) អនុសសន៍ជូនអជា�ធរៃនតំបន់រដ�បាលពិេសសហុង
•
•

ចត់វិធានក រណ៍ភា�មៗប�្ឈប់ករនាំចូល្របេភទពូជេឈហុងមុទំងអស់ពី្របេទ
មានក�ុងប��ី្របេភទពូជេឈក្រមរបស់ រដ�ភិបាល

ចត់វិធានក រណ៍បនា�ន់េដម្បីឧេទ�សនាមបទប��ត�ិែដលហម្របាមករនាំចូល ករ
ែកៃច�េឈែដលបាន្របមូលផលខុសច្បោប់ និងផលិតផលែដលបានពីេឈេនះចូលទី្រក�ងហ
េហយែដលរួមមាននូវេសចក�ីត្រម�វឲ្យបណា�្រក�មហ៊ុនែដលេ្រប្

ពីតំបន់មានហនិភ

ខ�ស់ ឲ្យអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យេដយយកចិត�ទុកដក់េលសង�ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួន។ ករ្រ
េដយយកចិត�ទុកដក់េនះ គួររួមប��ូលទំងករឲ ្យបណា�្រក�មហ៊ុនរយក

ករ្រត�តពិនិត្យែដលខ�ួនអនុវត� និងលទ�ផលរកេឃញែដលករ្រត�តពិនិត្យទំងេនះទ
•

អំពី

ែដរ។

េសុបអេង�ត្របតិបត�ិកររបស់បណា�្រក�មហ៊ុនជួញដូរេឈ ែដលមានមូលដ�នេនទី្រក�ងហ

ជា ្រក�មហ៊ុ Kin Chung Transportation Company និងេធ�ឲ្យ្របាកដថាបណា�្រក�មហ៊ុនទ
ចូលែតេឈែដលមាន្របភព�សបច្បោប់ប៉ុេ
4)

អនុសសន៍ជូនបណា�ភាគអនុស�� ស�ីពីពណិជ�កម�អន�រជាតិេល្របេភទពូជរងេ្រគាះថា�ក់

និងរុក�ជាតិក�ុងៃ្រ
•

ដកេចញនូវករេលកែលងក�ុងប��ី្រកញូងបច�ុប្បន�ក�ុងឧបសម�័ II ែដលមានន័យថា មិនែមនរ
្របេភទេឈ ែកៃច�ទំងអស់ៃន្របេភទពូជេនះ ្រត�វបាន្ រគប(្រត�វបានស�ល់េផ្សងពីេ

•

េសចក�ីអធិប្បោយស�ីពីករក្រមិ)

ព្រងីកវិសលភាពប��ីក�ុងឧបសម�័ II េដម្បីប��ូ នាងនួ [Burmese Rosewood (Dalbergia

bariensis)] និងធ�ង់ [Burmese Padauk (Pterocarpus macrocarpus Kurz)]។

