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កម្ពុជាបានចញបទប

ផាកការធ្វើអាជីវកម្មឈើក្នុងពសមបទាននាខមករា ឆាំ២០០២

ដូច្នះ ឈើស្ទើរតទាំងអស់ គឺមានបភពមកពីការកាប់សមាតព

ក្នុងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

ដលស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងបរិសាន និងកសួង កសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ។
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ើ ជាពសហគមន៍ផងដរ។
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា មាន

ល

បង្កើតពសហគមន៍លើផ្ទដីព ២លានហិកតា។ បច្ចុបបន្ន

ពសហគមន៍មានបហល ២០០.០០០ ហិកតា បានចុះកិចព
្ច មពៀង និងកំពង
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បទសកម្ពុជាមានបព័ន្ធបទដានចបោប់សមប់គប់គងការធ្វើអាជីវកម្មឈើ

មានការអនុ

តំបន់ដល

តពីកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ ឬកសួងបរិសាន ដូចជា ការរៀបចំ

ផនការមសមប់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច សហគមន៍ពឈើ និងពគុប។ បញ្ជីផល-អនុផល
ពឈើអំពីឈើហុបទាំងអស់ដលបានមកពីការកាប់ដកហូត តូវបានរៀបចំឡើង ដើមបីបើបស់
ក្នុងការទទួលបាននូវអាជាប័ណប
្ណ មូលផល និងបង់ថសួ
្ល យសារនិងបុពលាភ
្វ
និងលិខត
ិ អនុ
ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ (PC-1) សមប់ដឹកឈើពីព
ចបោប់។ ដំណើរការផលិតកម្មកច្នឈើក្នុង

កាន់

ត
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ងចកកច្នឈើ គឺមិនមានការគប់គងហ្មត់ចត់ទ

ហើយក៏មិនតមូវឱយរាយការណ៍ជាផ្លូវការជូនរដ្ឋបាលពឈើ ឬកសួងបរិសាន អំពីឈើមូល

ចូលនិងផលិតផលឈើកច្នដរ។ ក្នុងឆាំ ២០១៤នះ រដ្ឋបាលពឈើមានផនការបង្កើត
បព័ន្ធកត់តឈើចូល-ឈើចញ បចាំថ្ងសមប់
ឈើដលផលិតឈើអារតូវតមានលិខិតអនុ

ងចកកច្នឈើទាំងអស់។

ងចកកច្ន

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ ដើមបី

ដឹកជញ្ជូនឈើ សមប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផសោរក្នុងសុក និងលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលព

ឈើនាំចញ-នាំចូល ដើមបីនាំចូលឬនាំចញផលិតផលឈើ។ រដ្ឋបាលពឈើធ្វើការកត់ត

ផលិតផលឈើមូលដលដកហូតចញពីពទាំងអស់ តាមរយៈបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ និង
លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

បើសមប់កំណត់យថាបភទវត្ថុធាតុដើម(ឈើមូល) ដលតូវដឹកជញ្ជូនពីពមកកាន់

ចកកច្នឈើ។ រដ្ឋបាលពឈើកប
៏ មូលព័តមា
៌ នផងដរ អំពផ
ី លិតផលឈើដលដឹកជញ្ជូន
កាន់ទផ
ី សោរក្នង
ុ សក
ុ តាមរយៈលិខត
ិ អនុ

ផលិតផលឈើនាច
ំ ញតាមរយៈលិខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-២ ហើយក៏ដច
ូ ជា
តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផល ពឈើ នាច
ំ ញ-នាច
ំ ល
ូ ។

កន្លងមកនះ រដ្ឋបាលពឈើមិនអាចផ្តល់ទិន្នន័យអំពីផលិតផលឈើចញពី
ឈើតាមរយៈលិខិតអនុ

ងចកកច្ន

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ ដល់កុមការងារសិកសោឡើយ

យសារតឯកសារទាំងនះគឺចញ

ជាទូ

ង

យរដ្ឋបាលពឈើ

មូលដាន។

ទិនន័
្ន យ និងកំណត់តដលមានសប់ គឺមានភាពមិនសុស
ី ងាក់គាទ ដូចជាទិនន័
្ន យ

អំពីការបើបស់ដី និងការគប់គងតំបន់ពឈើក្នុងបទសកម្ពុជា។ ពផ្តល់ផលដលមាន
ផ្ទដី សរុប១,២ លានហិកតា គឺមិនទាន់បានកំណត់ឱយបានចបោស់

តាមបណា្ដខត្ត

ឡើយ ក៏

ដូចជាកំណត់កង
ុ្ន ផនទីបប
ើ ស់ដប
ី ច្ចប
ុ បន្នដរ។ តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិចក
្ច
មការគប់គង
របស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ និងកសួងបរិសាន មិនមានបញ្ជីជាផ្លូវការ ឬផនទី
ដលគូរ

យកសួងទាំង

ះឡើយ។ រដ្ឋបាលពឈើមានសានីយ៍ដាំឈើមួយចំនួនដល

មានទំហំ ៩៦.០០០ ហិកតា ដលស្ថត
ិ

កមកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ ដល

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ក្នុង

ះ បានដាំឈើរួច បានចំនួន ១៤.០០០ហិកតា។ កសួងបរិសាន គប់គងតំបន់ការពារ

ធម្មជាតិ

យបានកំណត់ជា តំបន់ស្នូល តំបន់អភិរកស តំបន់បើបស់

យចីរភាព និងតំបន់

សហគមន៍។ ក៏ប៉ុន្ត ការបងចកតំបន់ទាំងនះក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមិនទាន់បានកំណត់
ចប់សព្វគប់

ឡើយ ដូចជា តំបន់បើបស់

អាចបើបស់សមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ។

យចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍ ដលជាតំបន់

នាពលអនាគត មានបភពឈើចន
ំ ន
ួ ៦ដលរំពង
ឹ ថាអាចនឹងផ្គត់ផង់
្គ ឈម
ើ ល
ូ និងឈើអារដល់

ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ ពីការធ្វើអាជីវកម្មឈើ និងពីការកាប់សមាតដីពឈើ ដល់អ្នកកច្ន/អ្នក
នាំចញ និងអ្នកលក់ចកចាយក្នុងសុក។ បភពសំខាន់សមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើសមប់ទីផសោរ

ក្នុងសក
ុ និងនាច
ំ ញ គឺមានបភពមកពីសកម្មភាពកាប់សមាតពឈើកង
ុ្ន តំបន់សមបទានដី
សដ្ឋកិចស្ថ
្ច ិត

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ (ស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងបរិសាន) និង

ក្នុងតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងចំណាត់ថាក់បើបស់ដីពដទទៀត (ស្ថិតកមការ
គប់គងរបស់កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់នង
ិ នសាទ)។ បច្ចប
ុ បន្ននះ ពុទា
ំ ន់មានការ
បញ្ជស
ី មបទានដីសដ្ឋកិច្ច

ះផសោយ

ំ កសួង
ឡើយ ទាង
ំ កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ និងទាង

បរិសាន ដូច្នះពុំមានទិន្នន័យផ្លូវការសមប់ផ្តល់ឱយកុមការងារសិកសោអំពីការផ្គត់ផ្គង់ឈើនះ
ទ។ ទិន្នន័យមិនផ្លូវការ ពីអង្គការមិនមនរដាភិបាល Open Development Cambodia (ODC
2013) ដលដាក់

ក្នុងគហ៍ទំព័រ www.opendevelopmentcambodia.net តូវបានកុមការ

ងារសិកសោបើបស់សមប់ធ្វើអត្តស

ណកម្ម និងគូរផនទីសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច តាមបភទ

ការបើបស់ដីក្នុងខត្តនីមួយៗ (រូបទី ៤)។ រដ្ឋបាលពឈើមានទិន្នន័យបចាំឆាំអំពផ
ី លិត
កម្មឈើមូលដលបមូលបានតាមរយៈសៀវ

“ក” និងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល

ពឈើ។ ការបូកសរុបកំណត់តមាន ១៤០.៩៥២ ម៣ ជាបរិមាណឈើដលបានមកពីគប់

បភពទាង
ំ អស់កង
ុ្ន ឆា២
ំ ០១២។ ភាគចន
ើ នឈើទាង
ំ នះ(៩០%) គឺបានមកពីសកម្មភាពកាប់

សមាតពឈើក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចមាន ១២៧.១៤២ ម៣ ជាឈើមូលក្នុងឆាំ២០១២ និង
១២៩.៣០០ ម៣ ក្នុងឆាំ២០១១ ពីគប់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ក្នុងបទសកម្ពុជា។ មាន
បរិមាណឈើតច
ិ តួចប៉ុ

ះដលមា
្ណ
នបភពពីគមង វារីអគ្គស
ិ នីដលបានកត់តថាបានផ្គត់

ផ្គង់កង
ុ្ន ឆា២
ំ ០១១ មាន ៧.៧៨១ ម៣ និង២០១២ មាន ៨.៣៩៦ ម៣ ពុមា
ំ នបរិមាណឈើ ដល

បានកត់តថាចញមកពីពសហគមន៍ ចមា្ករឈើដាំ និងតំបន់យករ៉ទ។ ផលិតផលឈើពី
តំបន់ពធម្មជាតិ ចាបា
ំ ច់តវូ ធ្វការកច្ន
ើ
ក្នង
ុ សក
ុ មុននឹងធ្វការ
ើ នាំចញ។
បច្ចុបបន្ន មាន

ងចកកច្នឈើបហល៥០កន្លង

ក្នុងបទសកម្ពុជា (ក្នុង

ះមាន

ងចកកច្នមួយ ដលអាចកច្នបន្ថមដើមបីផលិតជាឈើកបោច់លម្អនិងការ៉ឈ
ូ
)
ើ ។ ភាគចន
ើ
ងចកកច្នឈើមានទីតាង
ំ ស្ថត
ិ

ភាពកាប់សមាតព

ក្នង
ុ ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ហើយឈើមល
ូ គឺបានមកពីសកម្ម

ក្នង
ុ ដីសមបទាន។

ងចកកច្នឈើ ដលស្ថត
ិ

កដីសមបទាន គឺ

តមវូ ឱយទិញឈើពប
ី ភពឈើក្នុងសុកដើមបីធ្វើការកច្ន។ មិនទាន់មានការកត់តវត្ថុធាតុដើម
(ឈើមូល) ចូល និងផលិតផលឈើកច្នរួច

ឡើយទ។

រដ្ឋបាលពឈើ មិនអាចផ្តល់ទិន្នន័យអំពីផលិតផលឈើដលបើបស់ក្នុងសុកបានទ

ប៉ុន្ត មានការរកសោទុកទិន្នន័យឈើនាំចញ។ តាមកំណត់តនះ ឈើ ២៧.៨០០ ម៣ បាន
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របាយការណ៍

នាំចញក្នុងឆាំ ២០១១ និងមានការធាក់ចុះមក ១៤.១៩២ ម៣ ក្នុងឆាំ ២០១២។ តាមកំណត់
អតឈើនាំចញ

ឆាំ២០១១ ផលិតផលនាំចញភាគចើនជាឈើជុង (ការ៉ /ចតុ

និងមានមុខអតិបរមា ទំហំ ២៥ស.ម ហើយស្ទរើ តទាង
ំ អស់គនា
ឺ ច
ំ ញ
និង១៣%

បទសវៀតណាមនះ

ណ)

បទសចិន(៨៥%)

ងតាមកំណត់តនាំចញឆាំ ២០១១។ ក៏ប៉ុន្ត

ងតាមស្ថិតិឆាំ ២០១១ របស់អង្គការសបៀងអាហារ និងកសិកម្មនសហបជាជាតិ (FAO)

បានរាយការណ៍តួលខខុសគាថា បរិមាណឈើសរុបនាំចញ
នាំចញ

បទសចិនមានត១១% ប៉ុ

្ណះ។

វៀតណាមមាន ៧១% ហើយ

ងតាមស្ថិតិទាំងកម្ពុជា និងទាំងអង្គការ

FAO ឈើចំណាំង (wood chips) ទាំងអស់ គឺបាននាំចញ

បទសចិន។ ទិន្នន័យអំពី

ផលិតផលឈើនាច
ំ ញក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១១ គឺមានតួលខ មិនតវូ គាទ ខាងរាជរដាភិបាលរាយការណ៍
ថា បរិមាណឈើចន
ើ បំផត
ុ បាននាច
ំ ញ

ឈើចើនបំផុតបាននាំចញ

បទសចិន រីឯអង្គការ FAO រាយការណ៍ថាបរិមាណ

បទសវៀតណាម

វិញ។ ក៏មានរបាយការណ៍ខុសគាដរស្តី

ពីផលិតផលឈើនាំចញ ដូចជាបភពអង្គការ FAO រាយការណ៍ថា បរិមាណឈើមូលនាំចញ

មានចំនួន ១.០៧៧ ម៣ តបភពខាងកម្ពុជាមិនឃើញមានតួលខឈើមូលនាំចញក្នុងឆាំ

២០១១ទ។ ភាពខុសគានរបាយកាណ៍ រវាងស្ថិតិពឈើកម្ពុជា និងអង្គការ FAO បានឆ្លុះ
ប

ំងនូវប

សំខាន់មួយ រវាងការចងកងទិន្នន័យស្ថិតិ និងរបាយការណ៍ថាក់ជាតិ។ ពុំមាន

ទិន្នន័យអំពីបរិមាណផលិតផលឈើដលបានបើបស់សមប់ទីផសោរក្នុងសុកទ។
បើនិយាយអំពីការ

រពតាម “ការពងឹងអនុវត្តចបោប់ពឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម

ឈើ” (FLEGT) និងការឆ្លយ
ើ តបតាមលក្ខខណ

ក្នង
ុ “បព័នធានា
្ធ
ភាពសបចបោប់របស់ឈ”ើ

(Timber Legality Assurance System = TLAS) ក្នង
ុ FLEGT គឺឃញ
ើ ថា ពុទា
ំ ន់មានព័តមា
៌ ន

គប់គន់សព
ី្ត ប
ី ភពផ្គត់ផង់
្គ ឈម
ើ ល
ូ ក៏ដច
ូ ជាបព័នចងក
្ធ
ងឯកសារអំពប
ី រិមាណឈើដលបាន
បមូលពីតប
ំ ន់ពមានអាជាប័ណ្ណ ការដឹកជញ្ជន
ូ
រហូតដល់ការនាំចញ

កាន់

ងចកកច្នឈើ និង ឆ្លងកាត់ការកច្ន

ឡើយ។ គប់ដើមឈើទាំងអស់ដលបានដកហូតចញពីតំបន់ពធម្ម

ជាតិ គឺតមូវឱយចុះក្នុងបញ្ជីឈើមូល (សៀវ
មូលដានជាអ្នកជួយរៀបចំសៀវ

នះ។ សៀវ

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដលផ្តល់ឱយ

“ក”) ដលជាញឹកញយមន្តីរដ្ឋបាលពឈើ

នះបើបស់សមប់សុំលិខិតបើកផ្លូវដឹក

យរដ្ឋបាលពឈើ

កំណត់ការបង់ថសួ
្ល យសារនិងបុពលាភ។
្វ
បនាប់ពកា
ី របង់បក់
ទទួលបានលិខត
ិ អនុ

ភ្នំពញ ហើយសមប់

រតនាគាររួចហើយ សមបទានិក

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ ដើមបីដឹកឈើមូលពីព

ងចកកច្នឈើ។ លិខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ បងាញព័តមា
៌ នសង្ខបអំពី

ឈើមល
ូ ដូចជា ចំណាត់ថាក់គណ
ុ ភាព ឈើនង
ិ មាឌឈើ។ លិខត
ិ អនុ
ពឈើ គឺមិនបងាញអំពីព័ត៌មាន
ដឹកជញ្ជូនឈើ លើរថយន្ត

កាន់

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផល

ង ឬបងាញអំពីបញ្ជីឈើមូលពិតបកដ ដលគកំពុង

ះទ។ លិខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើមន
ិ មាន

ព័តមា
៌ នអំពឈ
ី
ម
ើ ល
ូ នីមយ
ួ ៗ ដូចជាលខឈើ ឬបភទឈើ អង្កត់ផត
ិ្ច ឈើ និងមាឌឈើឡយ
ើ ។
ដូចះលិ
្ន ខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ មិនមានព័តមា
៌ នគប់គន់សមប់ផៀងផា
្ទ
ត់

បភពដើមនកំណាត់ឈើនីមួយៗ ដលកំពុងដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ ដលមានអាជាប័ណ្ណសប
ចបោប់ឡើយ។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

4

រដ្ឋបាលពឈើបានកត់តនូវគប់ឈើទាំងអស់ដលបានកាប់សមាតក្នុងតំបន់សមបទានដី

សដ្ឋកិច្ច (ឈើមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាងឬស្មើ ៣០ស.ម លើកលងតឈើបណិត) កូនឈើ (មាន

អង្កត់ផត
ិ្ច តូចជាង ៣០ស.ម) ក្នង
ុ បញ្ជឈ
ី
ម
ើ ល
ូ សមប់ប្លុកអាជីវកម្មនីមួយៗ និងផ្តល់លិខិតបើក
ផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើដល់សមបទានិក ដើមបីបប
ើ ស់ឈទា
ើ ង
ំ

ះ កយពីការ

បង់ថសួ
្ល យសារនិងបុពលាភរួ
្វ
ចរាល់។ កយពីវាស់វងរួច រដ្ឋបាលពឈើធ្វើការវាយញញួរត

មួយលើឈើដលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៣០ស.ម និង វាយញញួរតបន្ថមចំនួនបីទៀតលើឈើ
កយពីការបង់ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភរួច។ រដ្ឋបាលពឈើ

ភ្នំពញ ផ្តល់លិខិតបើកផ្លូវ

ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ហើយរដ្ឋបាលពឈើមូលដានផ្តល់លិខិតអនុ
ផល-អនុផលពឈើ ដើមបីដឹកជញ្ជូនឈើមូល

កាន់

តដឹកជញ្ជូន

ងចកកច្នឈើ។ ការតាមដានតួត

ពិនិតយឈើរបស់រដ្ឋបាលពឈើ មានដូចជា ការវាស់វង និងកំណត់តឈើមូល ការពិនិតយអំពី
គុណភាព និងវាយញញួរត។ ប៉ុន្តគានទិន្នន័យ ប

ក់រវាងទិន្នផលឈើជាសកានុពល និង

ទិន្នផលឈើជាក់ស្តងដលបានបមូលផលចញពីពមានអាជាប័ណ្ណទ។

រដ្ឋបាលពឈើបានបង្កើតបព័ន្ធតាមដានឧកិដ្ឋកម្មពឈើដើមបីកត់តអំពីបទល្មើសទាំង

អស់ផ្ទុកក្នុងមូលដានទិន្នន័យមួយ ដលកត់តព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីវត្ថុតាងរឹបអូស ដូចជាឈើ

មូល ផលិតផលឈើ និងមធយោបាយដឹកជញ្ជូន។ រដ្ឋបាលពឈើធ្វើរបាយការណ៍អង្កតដំបូង
និងតាមដាន កំណត់ហតុបទល្មស
ើ ពឈើ ដើមបីកណ
ំ ត់អព
ំ ី បភទបទល្មស
ើ ថាតវូ ពិនយ
័ ឱយ
បង់បក់អន្តរកាល ឬ តូវបញ្ជូនសំណុំរឿង

តុលាការវិនិច្ឆ័យ។

ការសិកសោនះផ្តល់អនុសាសន៍ដើមបីគាំទដល់ការរៀបចំបព័ន្ធ TLAS នាពលអនាគត

សមប់ការផ្តត់ផ្គង់ឈើ និងមធយោបាយតាមដានភាពសបចបោប់របស់ឈើ រួមមាន ៖

1. ចំណាត់ថាក់ការបើបស់ដីរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ដូចជា តំបន់ការពារធម្មជាតិ ព

ការពារ ពសហគមន៍ ពសមបទាន និងពផ្តល់ផល តូវកំណត់ឱយបានចបោស់តាមខត្ត
នីមួយៗគូរជាផនទី និងធ្វើការ

2. ការចកបភទតំបន់បើបស់
តំបន់បើបស់

ផនទី និងធ្វើការ

ះផសោយ។

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិជា តំបន់ស្នូល តំបន់អភិរកស

យចីរភាព និង តំបន់សហគមន៍ តូវកំណត់ឱយបានចបោស់លាស់ គូរជា

ះផសោយ តូវអនុវត្តតាមចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ(២០០៨)។

កសួងបរិសានអាចបើបស់ជំនួយពីខាងកដើមបីកំណត់បភទតំបន់ទាំង៤នះ
ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។

3. ពសមបទានមានបមាណជា ៣,៣ លានហិកតា ដលស្ថត
ិ ក្នងការផា
ុ
កដំណរើ ការអាជីវកម្ម
គួរតពិនត
ិ យឡើងវិញ ដើមបីធកា
ើ្វ រគប់គងពឈើបកប
អន្តរជាតិ។ ពសមបទានដល

យនិរន្តរភាព សបតាមស្តង់ដារ

មានសុពលភាពកិច្ចពមពៀងសបចបោប់ និងមានការ

គប់គងល្អ អាចផ្គត់ផ្គង់ឈើសបចបោប់មួយចំណកធំដល់ទីផសោរ។
4. ការបង្កើតសហគមន៍ពឈើ មានទិស

បង្កើនរហូតដល់ ២លានហិកតា។ បច្ចុបបន្នព

សហគមន៍មានទំហំ ៣០៨.៥៦៤ ហិកតា ដលមានការទទួលសា្គល់ អាចនឹងកាយជាបភព
ឈើសបចបោប់មួយចំណក ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឈើដល់ទីផសោរ។ ការគប់គងពសហគមន៍
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របាយការណ៍

តមូវឱយមានការគាំទពីរដ្ឋបាលពឈើ អាជាធរមូលដាន និងសហគមន៍ពឈើសាមី
ដើមបីធានាថាពឈើតូវគប់គងបានល្អនិងផ្តល់ផល និងអនុផលពឈើបកប

យ

និរន្តរភាព។

5. រដ្ឋបាលពឈើគួរផ្តល់ព័ត៌មានចបោស់លាស់អំពីតំបន់ពផ្តល់ផល ពឯកជន និងចមា្ករឈើ
ដលអាចផ្តល់ឈើដល់ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើក្នុងបទសកម្ពុជានាពលអនាគត។

6. តំបន់ដលបានផ្តល់អាជាប័ណសមបទា
្ណ
នដីសដ្ឋកិចដលស្ថ
្ច
ត
ិ

កមការគប់គងរបស់

កសួងបរិសាន និង កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ តូវកំណត់ឱយបានចបោស់តាម
ខត្តនីមួយៗ គូរជាផនទី និងធ្វើការផសព្វផសោយ។ តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចមិនគួរតួតគា
ជាមួយនឹងតំបន់ពសមបទានទ លើកលងតមានកិច្ចពមពៀងជាផ្លូវការជាមួយព
សមបទានិក។

7. តំបន់បើបស់

យចីរភាព

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ចាំបាច់តូវកំណត់ឱយបានរួចរាល់

សិន មុនធ្វកា
ើ រផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ដើមបីឱយសបតាមចបោប់សព
ី្ត ត
ី ប
ំ ន់ការពារធម្មជាតិ
(២០០៨)។

8. គួរតធ្វើសារពើភ័ណព បា៉ន់សានបរិមាណឈើស្តុក ដលជាផ្នកមួយនការរៀបចំផនការ
ម កំណត់តំបន់សមប់ដាំដុះ និងដើមបីបា៉ន់សានឱយបានចបោស់លាស់អំពីធនធានឈើដល
អាចដកហូតបាន

ក្នុងតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។

9. បរិមាណឈើដលដកហូត និងតំបន់ដលតវូ កាប់សមាតក្នង
ុ ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច និងតំបន់

ដលបានផ្តល់អាជាប័ណ្ណផសងៗទៀត គួរមានកំណត់តចបោស់លាស់ និងបញ្ចូលទិន្នន័យ
ទាំងនះក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំ។

10. ផ្ទដីបានបមូលផលឈើ (កាប់សមាត) រួចក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច គួរធ្វើការដាំដុះសប
តាមកិច្ចពមពៀងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។

11. ឈើពាណិជ្ជកម្មសមប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផសោរ ដលមានបភពមកពីសហគមន៍ពឈើដលមាន

កិច្ចពមពៀង និង មានការឯកភាពលើផនការគប់គង និងមានបភពឈើចញពីចមា្ករ
ឈើ គួររៀបចំឯកសារតាមបព័ន្ធអនុវត្តបច្ចុបបន្ន ដូចគា
ដរ

យធ្វើការកត់តឈើដកហូតចូល

ក្នុងសៀវ

នឹងឈើដលចញពីពធម្មជាតិ

បញ្ជីឈើ ហើយការដឹកជញ្ជូន

ឈើ គឺតូវបើលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និងលិខិតអនុ
ផល-អនុផលពឈើ។

តដឹកជញ្ជូន

12. គួរធ្វើការតាមដានតាមការកាប់សមាតពក្នុងគមងទំនប់វារីអគ្គិសនី និងធ្វការកត់
ើ
តឈើ
មូលដលបមូលបាន

យផ្អកតាមផនការម។

13. តូវរកសោទុកកំណត់តការនាំឈើចូលជាមួយនឹងអាជាប័ណ្ណនាំចូល ឯកសារនះតូវកំណត់
ទមង់ពត
័ មា
៌ ន តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ(សុខដុមកម្មបព័នកូ
្ធ ដ) ដូចជា ព័តមា
៌ នស្តព
ី ី

ល

នការនាំចូល មាឌឈើ បរិមាណឈើ។ល។ ដលអាចបើសមប់ការផ្ទៀងផាត់ និង

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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រាយការណ៍

អង្គការអន្តរជាតិ ដូចជា អង្គការអន្តរជាតិពឈើតំបន់តូពិក (ITTO)

និងអង្គការ FAO។
14. លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ សង្ខបព័ត៌មានអំពីមាឌឈើមូលដលផ្អក

តាមគុណភាពឈើដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីឈើមូលមួយដាច់

យឡក និងប

ក់ឱយបានចបោស់

អំពីឈើដលតូវដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តនីមួយៗ ដើមបីអាចផ្ទៀងផាត់ព័ត៌មានរបស់ឈើទាំង
ះបាន។ មាឌឈើអាចនឹងខុសគារវាងលិខិតអនុ

និង បញ្ជីផល-អនុផលពឈើ ពះថាលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

អាចមានមាឌឈើមូលចើនជាង ដលតូវដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តលើសពីមួយគឿង។
ប

នះ ធ្វើឱយលំបាកក្នុងការផ្ទៀងផាត់បរិមាណឈើដលកំពុងដឹកជញ្ជូនថាជាចំណក

ណាមួយ

ក្នុងលិខិតអនុ

ផាត់រវាងសៀវ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ដលអាចពិនិតយផ្ទៀង

“ក” និងលិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ និងលិខត
ិ អនុ

ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១។
15. លិខត
ិ អនុ

ត

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១ (PC-1) សង្ខបព័តមា
៌ នអំពឈ
ី
ម
ើ ល
ូ

ដលតវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ពីគន
ំ រ

ះ

កាន់

ងចកកច្នឈើ។ ប៉ន
ុ តាមកា
្ត
រអនុវត្តបច្ចប
ុ បន្ននះ

PC-1 អាចមានមាឌឈើមល
ូ ចន
ើ ជាង ដលតវូ ដឹកជញ្ជន
ូ តាមរថយន្ត លើសពីមយ
ួ គឿង។
PC-1 គួរតចញឲយតាមបរិមាណឈើដលអាចផ្ទក
ុ លើរថយន្តត ០១គឿង និង

បងាញព័តមា
៌ នតាមបញ្ជឈ
ី
ម
ើ ល
ូ ដូចជា លខឈើ បភទឈើ ទំហឈ
ំ
ើ និងមាឌរបស់ឈើ
ដលកំពង
ុ ដឹកជញ្ជន
ូ លើមធយោបាយដឹកជញ្ជន
ូ ណាមួយ ពីតប
ំ ន់មានអាជាប័ណណាមួ
្ណ
យ និង
មានលិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ (LP)

កាន់

ល

ណាមួយ។

PC-1 គួរតមានព័តមា
៌ នគប់គន់ដលអាចធ្វការផ្ទ
ើ
ៀងផាត់ឱយដឹងថាឈើដលកំពង
ុ ដឹក
ជញ្ជន
ូ គឺតវូ គាជាមួយនឹងបណា្ដឯកសារដលកំពង
ុ បប
ើ ស់សមប់ការដឹកជញ្ជន
ូ ។
16.

ះបីមានការតមូវជាផ្លូវការឱយមាស់

និងឈើចញពី
ជយ ស្តីពី

ងចកកច្នឈើក៏

ងចកកច្នឈើតូវមានសៀវ

កត់តឈើចូល

យ រដ្ឋបាលពឈើក៏តូវបមូលទិន្នន័យគប់ជុង

ងចកកច្នឈើ និង ផលិតផលឈើកច្នដរ គឺតាមរយៈកំណត់តដល

មានក្នុងលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ និង លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូន

ផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល សមប់ធ្វើការវិភាគ និង ធ្វើផនការក្នុងវិស័យព
ឈើ។ រដ្ឋបាលពឈើបានចាប់ផ្តើមតមូវឱយ

ងចកកច្នឈើរាយការណ៍ជាផ្លូវអំពីឈើ

ចូល-ឈើចញបចាំថ្ង តាមទមង់កត់តស្តង់ដារមួយ។

17. ការកត់តវត្ថុធាតុដើមឈើចូលដលមិនទាន់កច្ន ដូចជា ចំនួនឈើមូល មាឌឈើ និង

ឯកតាផលិតកម្ម (ទិន្នផលឈើកច្នចញពីឈើមូល) ដើមបីអាចផ្តល់ជាបព័ន្ធមួយដល

អាចផ្ទៀងផាត់បានរវាងបរិមាណឈើមល
ូ ចូល និងបរិមាណផលិតផលឈើកច្នដលទទួល
បាន(ចញ)។

18. កំណត់តការនាំចញឈើ តមូវឱយរកសោទុកអាជាប័ណ្ណនាំចញ ដលអាចផ្ទៀងផាត់ផលិត

ផល ជាមួយឯកតាផលិតកម្ម។ កំណត់តផលិតផលឈើនាំចញ គួរកំណត់ឱយបានចបោស់
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របាយការណ៍

លាស់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ (សុខដុមកម្មបព័ន្ធកូដ) អំពីទិស

(កន្លងទទួល) មាឌ

ឈើ បរិមាណឈើ។ល។ ដលអាចបើបស់ការតាមដានដឹងអំពីបភពផលិតផលឈើ
និង អាចរាយការណ៍

អង្គការ អន្តរជាតិ ដូចជា អង្គការអន្តរជាតិពឈើតំបន់តូពិក

(ITTO) និងអង្គការ FAO។

19. កង្វះទិន្នន័យស្តីពីកមិតកំណត់ទិន្នផលក្នុងការបមូលផលធ្វើឱយការតាមដានតួតពិនិតយ

បរិមាណឈើ ដកហូត និងការដឹកជញ្ជន
ូ ពីតប
ំ ន់បមូលផលនិងតំបន់កាប់សមាតព មិនសូវ
មានបសិទភាពទ។
្ធ
ទិន្នផលបា៉ន់សាន ចញពីទិន្នន័យសារពើភ័ណពឈើអាចបើបស់
សមប់តាមដាន បរិមាណផលិតកម្មដលបានកត់ត
(សៀវ

“ក”) និងលិខិតបើកផ្លូវ ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ហើយនិងការដឹក

ជញ្ជូនតាមរយៈលិខិត អនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

20. ការតាមដានឈើមូលក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងឈើចូល
បសើរថមទៀត បើសិនជាលិខិតអនុ
ស្តីពីអត្តស

ក្នុងបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ

អាជាប័ណ្ណ)

ងចកកច្នឈើ អាចកលម្អកាន់ត

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ មានព័ត៌មាន

ណចបោស់លាស់របស់ឈើមូលដលកំពុងដឹកជញ្ជូន(ពីតំបន់ពឈើមាន
លើមធយោបាយដឹកជញ្ជូនណាមួយ

ខាតឈើ ដលអាចធ្វើការវាស់វងនិងផ្ទៀងផាត់បាន។

ះ ដូចជា លខឈើ បភទឈើ និង

ការសិកសោអំពីចរាចរឈើគឺ ដើមបីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបព័ន្ធនិងនីតិវិធីបច្ចុបបន្ន

បទស

កម្ពុជា ហើយកំណត់វិធីសាស្តចាំបាច់ដលអាចធ្វើការផ្ទៀងផាត់ភាពសបចបោប់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់

ឈើ

កម្ពុជា។ សហភាពអឺរ៉ុបបានចញចបោប់ថ្មីស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើ ដលបានចូលជា

ធរមានតាំងតពីខមីនា ឆាំ២០១៣ ហើយបច្ចុបបន្ននះ ផលិតផលឈើខុសចបោប់តូវបានហាម
ឃាត់មិនឱយចូលទីផសោរសហភាពអឺរ៉ុបទៀតទ។
ការចូលរួមក្នង
ុ ដំណរើ ការ

ះ

កាន់កច
ិ ព
្ច មពៀងដគូសគ
័្ម ចិត្ត (Voluntary Partnership

Agreement= VPA) ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប អាចចាត់ទុកថាជាការប្តជាជាផ្លូវការរបស់កម្ពុជា
ដើមបី

ះសយចំណច
ុ ខសោយដលបានរកឃើញ

ក្នង
ុ ការសិកសោអំពច
ី រាចរឈើនះ។ ការពងង
ឹ

ការអនុវត្តចបោប់ពឈើនង
ិ អភិបាលកិច្ច អាចជាជំហានដំបង
ូ ដើមបី

ះ

រកឈើមានអាជាប័ណ្ណ

ក្នង
ុ FLEGT។ ដំណើរការចរចាដើមបីទទួលបានកិច្ចពមពៀង VPA អាចចាប់ផ្តើមបាន បើសិន
បទសកម្ពុជាធ្វើការទាក់ទងជាផ្លវូ ការ
ការចរចា និងអាចឈាន
ពៀង ពល

សហភាពអឺរប
ុ៉ ដើមបីបងាញអំពការប្ត
ី
ជារបស់កម្ពជាក្ន
ុ
ង
ុ

ការរៀបចំនង
ិ ការអនុវត្តបព័ន្ធ TLAS។

ពលទទួលបានកិចព
្ច ម

ះ ផលិតផលឈើរបស់កម្ពជា
ុ អាចទទួលបានអាជាប័ណសម
្ណ
ប់នាំចញ

ទីផសោរ

័ ្ធ
សហភាពអឺរប
ុ៉ ។ ដំណរើ ការចរចាដើមបីទទួលបានកិចព
្ច មពៀង VPA គឺតមវូ ឱយអ្នកពាក់ពន

ថាក់ជាតិទាង
ំ អស់តវូ ចូលរួមក្នង
ុ ការកំណត់ភាពសបចបោប់របស់ឈើ ការរៀបចំបព័ន្ធ TLAS និង

ពិភាកសោអំពត
ី មាភាព ដើមបីធានាថា ការចរចាសុក
ំ ច
ិ ព
្ច មពៀង VPA នះ ទទួលបានការជឿជាក់នង
ិ
ការគាទ
ំ ពីថាក់ជាតិនបទសកម្ពជា។
ុ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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១. ⅜វ″គេŪŌង
ការសិកសោនះ គឺជាផ្នកមួយនផនការការងារនកិច្ចសមបសមួលក្នុងការពងឹងការអនុវត្ត

ចបោប់ពឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មឈើរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU FLEGT Facility)
ដលឧបត្ថម្ភ

យវិទយោសានពឈើអឺរ៉ុប។

ក្នង
ុ បរិបទសមប់រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ គឺដម
ើ បីយល់ដង
ឹ អំពផ
ី នការសកម្មភាព EU FLEGT

និងការរៀបចំ សមប់ការចរចាសុំកិច្ចពមពៀងដគូស្ម័គចិត្ត (VPA) ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប។

ការសិកសោនះ គឺជាបសកកម្មក្នុងការជូនព័ត៌មានដល់រាជរដាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុប
អំពីការតាមដាន និងតួតពិនិតយចរាចរឈើ

ក្នុងបទសកម្ពុជា។

ការសិកសោនះមានកិចសហប
្ច
តិបត្តការយា៉
ិ
ងជិតស្នទ
ិ ជាមួ
្ធ
យនឹងរាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ
ជាពិសស

ជាមួយគណៈកម្មការដឹកនាំនិងគប់គងការសិកសោស្វងយល់អំពីចរាចរឈើ និងការតត
ួ ពិនិតយ
ផលិផលឈើ

កម្ពជា
ុ ដលមានការចូលរួមពីកសួងពាណិជកម្ម
្ជ
អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករ

កម្ពុជា។ សមាសភាព

ក្នុងគណៈកម្មការដឹកនាំ ការសិកសោនះរួមមាន៖

1.

ឯ.ឧ. បណិត ឆង គឹមស៊ុន

បធានរដ្ឋបាលពឈើ

បធាន

2.

ឯ.ឧ. បណិត ជា សំអាង

អនុបធានរដ្ឋបាលពឈើ

អនុបធាន

3.

ក កវ សុខឃាង

បធាននាយកដាន អគ្គនាយកដាន គយ

សមាជិក

4.

ក

អនុបធានការិយាល័យ កសួងពាណិជ្ជកម្ម

សមាជិក

5.

ក Alexander Hinrichs ទីបឹកសោ EFI FLEGT តំបន់អាសុី

សមាជិក

6.

ក Koen Everaert

ជំនួយការបតិភូសហភាពអឺរ៉ុប បចាំភ្នំពញ

អ្នកសង្កតការណ៍

7.

ក សូ លន

អនុបធាននាយកដានននាយកដាន

ភាគីដគូ

អៀងឆាយ

និងរដាករ

ឧសសោហកម្ម ឈើ និង សហបតិបត្តការ
ិ
អន្តរជាតិ នរដ្ឋបាលពឈើ

8.

ក សួន សុវណ្ណ

អនុបធាននាយកដានននាយកដាន នីតិកម្ម ភាគីដគូ

9.

ក ហង់ ស៊ុនត

អនុបធាននាយកដានននាយកដាន

និងពងឹងការអនុវត្តចបោប់ន រដ្ឋបាលពឈើ

ិ
ឧសសោហកម្មឈើ និងសហបតិបត្តការ

លខាធិការ

អន្តរជាតិ នរដ្ឋបាលពឈើ
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របាយការណ៍

១.១. េýលបំណងៃនŁរសិក⅝
ការសិកសោនះគឺដើមបីផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីចរាចរឈើក្នុងបទសកម្ពុជា និងការតួតពិនិតយ

ឈើ

យរដ្ឋបាលពឈើនិងអង្គភាពរាជរដាភិបាលពាក់ព័ន្ធផសងៗទៀត

ថាក់ជាតិ និង

ថាក់ខត្ត។ បន្ថមពីនះ ការសិកសោក៏ផ្តល់ជូនរាជរដាភិបាលកម្ពុជាឱយយល់ដឹងបន្ថមទៀតអំពី
ទសសនទាននកិចព
្ច មពៀង VPA និងវិធសា
ី ស្តដលអាចជឿជាក់បាន ក្នង
ុ ការចងកងឯកសារ
ឈើសបចបោប់ ជាពិសសគឺតាមរយៈបព័ន្ធធានាភាពសបចបោប់របស់ឈើ(TLAS)។

ល

បំណងចមបងនការសិកសោនះ គឺដម
ើ បីកណ
ំ ត់បព័នខសសងា
្ធ
ក់ផត់
្គ ផង់
្គ ផលិតផលឈើកង
ុ្ន បទស
កម្ពុជា

កម្ពុជា ចំ

យ ផ្អកតាមកបខ័ណចបោប់និងការទទួលខុសតូវរបស់សាប័ននិងអង្គភាពនបទស

ះផលិតផលឈើ និងបភពឈើសំខាន់ៗដូចជា ៖ ពផ្តល់ផល ចមា្ករឈើដាំ ការ

បង្វរការបើបស់ដីពឈើ ការសាងសង់ហដារចនាសម្ព័ន្ធ សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច(ELCs)
តំបន់អាជីវកម្មរ៉) សហគមន៍ពឈើ និងឈើនាច
ំ ល
ូ ។ ខសសងាក់ផត់
្គ ផង់
្គ ឈើ សមប់ផលិតផល
ឈើលក់

ទីផសោរក្នុងសុក ក៏ដូចជា ផលិតផលឈើសមប់ធ្វើការនាំចញ។

ដើមបីរៀបចំឱយមានសកានុពលក្នង
ុ កិចចរចា
្ច
សុក
ំ ច
ិ ព
្ច មពៀង VPA ការសិកសោនះនឹងបរិយាយ

អំពីលិខិតបទដានគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធ

ក្នុងបព័ន្ធតាមដានឈើ និងការចងកងឯកសារពាក់ព័ន្ធ

នឹងចរាចរឈើ។ ការសិកសោនឹងកំណត់អព
ំ ខ
ី សសងាក់ផត់
្គ ផង់
្គ ឈព
ើ ត
ី ប
ំ ន់ពឈើ រួមមាន ព
ធម្មជាតិ ពសហគមន៍ ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច និងកន្លងផសងៗទៀត (និងឈើនាំចូលតាមរយៈ

ផលិតកម្ម ពាណិជកម្ម
្ជ
ការលក់នង
ិ ការនាច
ំ ញ)។ ការសិកសោនឹងបរិយាយផងដរ អំពក
ី ច
ិ ការ
្ច
ផ្ទៀងផាត់ និងតួនាទីរបស់អង្គភាពរាជរដាភិបាលដលមានសមត្ថកិច្ចលើខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ
ជាពិសសក្នុងការតាមដាន ការបមូលទិន្នន័យ និងកិច្ចការតួតពិនិតយ។

ការសិកសោនះពិនិតយមើលសានភាពបច្ចុបបន្ននការផ្គត់ផ្គង់ឈើ ការដឹកជញ្ជូនឈើ ការកច្ន

ឈើ ផលិតកម្មឈើ និងទិន្នន័យនការនាំចញឈើ។ ការសិកសោនះកំណត់អំពីភាពច
ប

ះ

ងសំខាន់ៗក្នង
ុ បព័នបច្ច
្ធ ប
ុ បន្ន (ឧទាហរណ៍ បណា្ដចំណច
ុ ដលឈើមន
ិ ទាន់បានផ្ទៀងផាត់

ក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ ហើយផ្តល់អនុសាសន៍សមប់ធ្វើការកលម្អ។)

១.២. វЋធី⅜ūសŉ និងប₧
ŉ សកមŊļពសំžន់ៗ
លបំណងសំខាន់នការសិកសោដើមបីស្វងយល់ដឹងអំពីចរាចរឈើ

ធ្វើការវាយតម្ល អំពីខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ
លក់

កម្ពុជានះ គឺដើមបី

កម្ពុជា អំពីបភពឈើនិងផលិតផលឈើដល

ទីផសោរក្នុងសុក ឬជាចំណកមួយនទីផសោរនាំចញ

បទសជិតខាង ដូចជា បភព

ឈើចញពីតំបន់ពគុប ឈើបានមកពីការកាប់សមាតពក្នុងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ចមា្ករឈើ
ដាំ គមងសាងសង់ហដារចនាសម្ពន
័ ្ធ និងពីឈនា
ើ ច
ំ ល
ូ ។ ព័តមា
៌ នទាង
ំ នះមានសារសំខាន់

ណាស់សមប់កំណត់និយមន័យភាពសបចបោប់របស់ឈើ និងការរៀបចំបព័ន្ធធានាភាពសប
ចបោប់របស់ឈើ TLAS ដលជាចំណកមួយសមប់ការចរចាសុំកិច្ចពមពៀង VPA នាពល
អនាគត។

១.៣. ŪកОមŁរİរសិក⅝
កបណិត Kevin Grace

បធានកុម

កបណិត កុយ រា៉

ទីបឹកសោក្នុងសុក

អ្នកសី

៉ មុនីរតនា

ទីបឹកសោក្នុងសុក

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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២. វЋធី⅜ūសŉៃនŁរសិក⅝
២.១. ŁរČប់េផŉЧមŁរសិក⅝
ការសិកសោនះរួមមាន ការពិនិតយរបាយការណ៍ដលមានសប់ស្តីពីការការពារពផ្តល់ផល

តំបន់អភិរកស ផលិតកម្មឈើ និងចរាចរឈើ ដលមាន៤បភពសំខាន់ៗ គឺ ព គុបអាជីវកម្ម
សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចសមប់ការអភិវឌឍចមា្ករ និងការសាងសង់ហដារចនាសម្ព័ន្ធ ឈើនាំចូល
និងឈើរឹបអូស។ របាយការណ៍ចាប់ផ្តើមការសិកសោផ្តល់នូវគំរូខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើទូ
ដលនឹងតូវធ្វើការកសមួលតាមរយៈការរកឃើញក្នុងការសិកសោនះ។

មួយ

ភ្នំពញកុមការងារសិកសោបានជួបមន្តីមួយចំនួនរបស់ EU FLEGT Facility និងមន្តី

រដ្ឋបាលពឈើនកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ ក៏ដូចជាអង្គការផសងៗទៀត ដើមបី
ទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗសមប់រៀបចំរបាយការណ៍ចាប់ផ្តើមការសិកសោអំពីគំរូចរាចរឈើ
ទូ

មួយក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ។ បព័នត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យចរាចរឈើផសងៗ

ទសវតសរ៍មកហើយ។ ការបបួលនូវលក្ខខណទីផសោរ និង

កម្ពជា
ុ បានវិវឌឍន៍ជាចើន

លន

បាយបានធ្វើការក

សមួលបព័ន្ធនះ។ គំរូខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើដំបូងនះចាត់ទុកថាជាសចក្តីពងនការងារ
សិកសោនះ។ វិធីសាស្តនការសិកសោនះគឺ

៣ សមប់ចងកងជារបាយការណ៍សិកសោ។

តលើការបមូលទិន្នន័យ

វិធីសាស្តបើក្នុងការសិកសោនះ គឺសិកសោពីថាក់កមឡើង

នាបច្ចុបបន្ននះ និងការចុះ

ថាក់លើដើមបីវាយតម្លបព័ន្ធ

បមូលទិន្នន័យពីបណា្ដបភពសំខាន់ៗនការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

បណា្ដអង្គភាពដលរៀបចំឯកសារស្តីពី ការធ្វើអាជីវកម្មឈើ
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ទីវាលក្នុងខត្តចំនួន

ងចកកច្នឈើ

តាម

ខត្ត និង

របាយការណ៍

ទិន្នន័យស្តីពីការនាំចញឈើ

ខត្ត ដើមបីបងាញជា គំរូតាងមួយ ស្តីពីខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ

បទសកម្ពុជា និងរកមើលអំពីសកម្មភាពអ្វីខ្លះដលកំពុងតអនុវត្ត

ការនីតិវិធី “បន្តិចបន្តួច” ដលបានកំណត់

យរាជរដាភិបាលថាក់ជាតិ។

មូលដាន ចំ

ះតមូវ

២.២. ŁរŪបមូលទិនន
Ė ័យ
ការសិកសោអំពីការផ្គត់ផ្គង់ឈើនះ បងាញអំពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ ដូចជា ការបមូលទិន្នន័យ និង

ការវាយតម្ល

ទីវាលអំពីការអនុវត្តបព័ន្ធនះ។

ការសិកសោបានដំណរើ ការចាប់ពខ
ី សីហាដល់ខវិចកា
ិ្ឆ ឆាំ ២០១៣

ខត្ត

ភ្នព
ំ ញ ខត្តមណលគិរី

ះកុង និងខត្តពះសីហនុ តាមការចង្អល
ុ បងាញរបស់គណៈកម្មការដឹកនាកា
ំ រសិកសោ។ ការ

សិកសោនះ បានទទួលការសមបសមល
ួ ពីរដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីផល់
្ត លទ្ធភាពដល់កម
ុ ការងារ
សិកសោបានជួបពិគះ

បល់ជាមួយនឹងអង្គភាពរាជរដាភិបាលដលពាក់ពន
័ ក្ន
្ធ ងការគ
ុ
ប់គង

ពឈើ និងពាណិជកម្ម
្ជ ឈើ

និងអង្គការមិនមនរដាភិបាល

កម្ពជា។
ុ
កម
ុ ការងារបានជួបជាមួយអង្គភាពរាជរដាភិបាល
ភ្នព
ំ ញដើមបីបមូលព័តមា
៌ ន និងបាន

មូលដាន ក្នង
ុ រយៈពល ៣០ ថ្ង ក្នង
ុ ខត្តមណលគិរី ខត្ត
ក

ពិនត
ិ យផាល់

ះកុង និងខត្តពះសីហនុ ចាប់ពខ
ី

រហូតដល់វច
ិ កា
ិ្ឆ ឆា២
ំ ០១៣ ដើមបីធកា
ើ្វ រវាយតម្លអំពកា
ី រផ្គត់ផង់
្គ ឈើ និងបណា្ដបព័នដល
្ធ

បានបប
ើ ស់កង
ុ្ន រៀបចំឯកសារឈើ ដលតវូ ផ្គត់ផង់
្គ ឈើ

និងសមប់ ធ្វកា
ើ រនាច
ំ ញ (ឧបសម្ពន
័ ២
្ធ កម្មវិធច
ី ះុ មូលដាន)។

ឱយឧសសោហកម្មឈើកង
ុ្ន សក
ុ

កម
ុ ការងារសិកសោបានជួបបសយ
័ ទាក់ទងជាមួយនឹងអង្គភាពរាជរដាភិបាល និងអង្គការមិន

មនរដាភិបាល មានដូចជា៖
 រដ្ឋបាលពឈើ

 អង្គការ WWF (World Wide Fund for Nature)-ការិយាល័យ

ភ្នំពញ

 កសួងពាណិជ្ជកម្ម
 សមាគមឧសសោហកម្មឈើកម្ពុជា
 ខណរដ្ឋបាលពឈើ (មណលគិរី

ះកុង ពះសីហនុ)

 កសួងបរិសាន
 អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករកម្ពុជា
 អង្គការ CI (Conservation International)

ភ្នំពញ

 អង្គការសបៀងអាហារ និងកសិកម្ម របស់អង្គការសហបជាជាតិ (FAO)
កុមការងារសិកសោបានធ្វើការវាយតម្លបឋមអំពីវិស័យពឈើ ផ្អក

ដលចញពីបភពពឈើផសងៗ។

តាមវត្ថុធាតុដើមឈើ

បទសកម្ពុជាមានដីពឈើចំនួន ១០,៨ លានហិកតា ដលមានបភទការបើបស់ដី

ខុសៗគាជាចើន និង ស្ថិតកមគប់គងរបស់កសួងចំនួនពីរ គឺកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

12

និងនសាទ និងកសួងបរិសាន។ ចាប់តាង
ំ ពីការបញឈប់ការធ្វអាជី
ើ
វកម្មឈើកង
ុ្ន ពធម្មជាតិនា

ខមករា ឆាំ ២០០២ មក ភាគចើននឈើផ្គត់ផ្គង់ គឺបានមកពីការបមូលផលឈើនិងការកាប់
សមាតពសមប់បង្វរដី

ជាចមា្ករដំណាព
ំ គ
ី មងអភិវឌឍន៍កសិកម្ម និងពីគមងសាងសង់

ហដារចនាសម្ពន
័ ។
្ធ កម
ុ ការងារសិកសោបានពិពណ៌នាអំពត
ី ប
ំ ន់ពឈើ
ចំណាត់ថាក់ការបប
ើ ស់ដី ដលបានកំណត់

ភាពសបចបោប់នការបមូលផលឈើ។

យអនុ

ម

តាម

យកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់នង
ិ នសាទ និង

ការសិកសោនះ បានចងកងឯកសារស្តព
ី ត
ី នា
ួ ទីរបស់អង្គភាពរាជរដាភិបាលក្នង
ុ ការគប់គង

ការផ្គត់ផង់
្គ ឈើ និងចរាចរឈើ ដើមបីកំណត់អំពីភាពរឹងមាំរបស់បព័ន្ធនិងសមត្ថភាពរបស់
អង្គភាពផសងៗក្នុងការតួតពិនិតយចរាចរឈើ។ កុមការងារសិកសោបានសង្កតអំពីនីតិវិធី
មូលដាន

យចុះ

ទសសនកិច្ច

ងចកកច្នឈើមួយចំនួន និងជួបជាមួយផលិតករនិងមន្តី

អង្គភាពរាជរដាភិបាល ដើមបីសង្កតមើលគំនរឈើកង
ុ្ន

ងចកកច្ន ចំណច
ុ តត
ួ ពិនត
ិ យតាមដង

ផ្លវូ ប៉ស
ុ ត
ិ៍្ត ត
ួ ពិនត
ិ យរបស់គយតាមពំដន ដើមបីវាយតម្លអំពីនីតិវិធី និងការអនុវត្តបព័ន្ធបច្ចុបបន្ន។
កម
ុ ការងារសិកសោបានវាយតម្លការផ្គត់ផង់
្គ ឈច
ើ ញពីតប
ំ ន់ពតាមចំណាត់ថាក់ការបប
ើ ស់

ដីផសងៗ
នះ។

តាមបណា្ដខត្តដលបានចុះ

ខត្តដលបានជើសរីសសមប់ចុះ

សិកសោ ដើមបីយកជាឧទាហរណ៍អព
ំ កា
ី រអនុវត្តបព័ន្ធ

សិកសោ រួមមាន៖

ខត្តមណលគិរី និងខត្តកចះ គឺដម
ើ បីធកា
ើ្វ រវាយតម្លការដាដ
ំ ះុ ក្នង
ុ ដីសមបទាន ការបង្កត
ើ ព

គុប គមងសាងសង់ហដារចនាសម្ព័ន្ធ តាមរយៈរូបភាពសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច និង
កច្នឈើ និងកំណត់តការដឹកជញ្ជូនឈើ។
ខត្ត

ងចក

ះកុង គឺដើមបីបរិយាយអំពីដំណើរការរបស់គមងសាងសង់ហដារចនាសម្ព័ន្ធ ទំនប់

ទឹក ការបង្វរការបើបស់ដីតាមរយៈការផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
មានទីតាំងក្នុងពឬទីតាំងរបស់

ងចកកច្នឈើ ដល

ងចក កំណត់តការដឹកជញ្ជូន។

ខត្តពះសីហនុ គឺដម
ើ បីសង់យកទិនន័
្ន យស្តព
ី កា
ី រនាច
ំ ល
ូ និងនាច
ំ ញ ដើមបីវាយតម្លអំពការ
ី

អនុវត្តបព័ន្ធគយ ដលបានបើក្នុងបទសកម្ពុជា។

បណា្ដកន្លងដលបានចុះទសសនកិច្ច គឺដម
ើ បីវាយតម្លបព័នបច្ច
្ធ ប
ុ បន្នស្តព
ី កា
ី រចងកងឯកសារ

តំបន់បមូលផល

តាមបភទការបប
ើ ស់ដព
ី ឈើ ដលរួមមានគុបបមូលផល សហគមន៍

ពឈើចមា្ករឈើឯកជន តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចសមប់បង្កើតជាចមា្ករដំណាំកសិកម្ម និង
ការអភិវឌឍ ដូចជា ទំនប់ទឹក និងតំបន់យករ៉។ បព័ន្ធបច្ចុបបន្ន និងកំណត់តទិន្នន័យស្តីពីការ
ផ្តល់អាជាប័ណ្ណ ការបមូលផល និងការដឹកជញ្ជូន និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើមកពីតំបន់បមូល
ផលផសងៗ តូវបានធ្វើការវាយតម្លតាមខត្តនីមួយៗដលបានចុះ
សិកសោបានសង្កត
ឬក៏

ងចកកច្នឈើមួយចំនួនដលមានទីតាំង

ក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

តំបន់ដទទៀត។ កុមការងារសិកសោ បានធ្វើការវាយតម្លអំពីកំណត់តទិន្នន័យឈើ

ដលជាបព័ន្ធមួយសមប់កត់តឈើចូល និងផលិតផលឈើចញពី
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សិកសោ។ កុមការងារ

ងចកកច្នឈើ។

របាយការណ៍

កម
ុ ការងារសិកសោបានធ្វការ
ើ ជាមួយរដ្ឋបាលពឈើ និងបានជួបជាមួយកសួងបរិសានដើមបី

យកទិន្នន័យស្តីពីតំបន់ពឈើនិងបរិមាណឈើផ្គត់ផ្គង់ដលបានកត់តអំពីបភពផ្គត់ផ្គង់ឈើ
សំខាន់ៗ(ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច សហគមន៍ពឈើ ចមា្ករឈើដាំ និងការនាច
ំ ល
ូ )។ កម
ុ ការងារ
សិកសោបានជួបអគ្គនាយដានគយ និងរដាករដើមបីយកទិន្នន័យ ស្តីពីការនាំចូលនិងការនាំចញ
ផលិតផលឈើសមច។ កុមការងារសិកសោបាន

ជួបជាមួយមន្តីអង្គភាពរាជរដាភិបាល

មូលដានខត្ត ដើមបីឱយជួយសមបសមួលក្នុងការបមូលទិន្នន័យ ក៏ប៉ុន្ត តងតជួបការលំបាក
ណាស់ក្នុងការរកបានទិន្នន័យ

យសារតអង្គភាពទាំង

សងាក់ផត់
្គ ផង់
្គ ឈើ ដលបណា្ដលឱយការរកសោទុកទិនន័
្ន យទាង
ំ
នះ បណា្ដលឱយមានការកត់តទិន្នន័យមិនសុីសងាក់គា
មូល។

ះមានតួនាទីខុសៗគា
ះ

ក្នុងខស

រាយបា៉យ។ ភាពរាយបា៉យ

ក្នុងបព័ន្ធនការផ្គត់ផ្គង់ឈើទាំង

កុមការងារសិកសោបានបមូលផ្តុំព័ត៌មានដលទទួលបានពីអង្គភាពរាជរដាភិបាល ហើយ

បំពញបន្ថមជាមួយនឹងទិន្នន័យដលទទួលបានពីអង្គការមិនមនរដាភិបាល និងបណា្ដ

កុមហ៊ុនឯកជន។ កុមការងារសិកសោចងកងឯកសារព័ត៌មានដលមានសប់ក្នុងរបាយការណ៍

ដើមបីវិភាគមើលតំបន់សមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ និងរកមើលបព័ន្ធសមប់កត់តទិន្នន័យឈើ

និងការតួតពិនិតយផលិតកម្ម ឈើមូល រហូតដល់ការកច្នឈើ ការលក់ឈើក្នុងសុក និងការ
នាំឈើចញ។ វិធីសាស្តនះអាចថាមិនមានលក្ខណៈជាបព័ន្ធ ក៏ប៉ុន្តតាមពិត វាផ្តល់នូវ
មធយោបាយល្អបំផុតគឺអាចទទួលបានព័ត៌មាន ចើនអំពីបព័ន្ធបច្ចុបបន្នដលកំពុងអនុវត្ត

តាម

បណា្ដខត្តដលកំពុងធ្វើការសិកសោ ហើយបងាញអំពីភាពមិនគប់គន់នទិន្នន័យ ដលយើង
តូវចងកងរកសោទុក និងតូវផសព្វផសោយជាសាធារណៈ។
ទិន្នន័យអំពីការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

ក្នុងបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ (សៀវ

”ក”) របស់

ងចក

កច្នឈើ មួយតូវបានសង្កត អំពីការកត់តឈើចូល ដើមបីវាយតម្លលទ្ធភាពតាមដានវត្ថុធាតុ

ដើមឈើចូលរហូតដល់ការកច្នឈើ។ កុមការងារសិកសោចង់ពិនិតយទិន្នន័យផលិតផលឈើ
ចញពី

ងចកកច្នឈើ ពះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយកំណត់តនការផ្គត់ផ្គង់ឈើ ដើមបី

វាយតម្លអំពប
ី រិមាណវត្ថធាតុ
ុ
ដម
ើ ឈើដលអាចមាន សមប់ផត់
្គ ផង់
្គ តមវូ ការ
ផលិតកម្មរបស់

តាមសមត្ថភាព

ងចកកច្នឈើ។ រដ្ឋបាលពឈើខ្វះទិន្នន័យអំពីផលិតកម្មឈើ

តាម

ខត្តនីមួយៗ បណា្ដលឱយការវាយតម្លអំពីបរិមាណឈើផ្គត់ផ្គង់និងផលិតកម្មផលិតផលឈើ
មានកមិត ឬ មិនមានបសិទ្ធភាព។ ទិន្នន័យទាំងនះអាចបមូលចងកងបាន

យធ្វើការ

ដកសង់ទន
ិ ន័
្ន យពីបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ និងពីលខ
ិ ត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ
ដលអនុ

តឱយសមបទាននិកបើបស់ឈើ និងពីទិន្នន័យឈើចូល

យផ្អកតាមព័ត៌មានក្នុងលិខិតអនុ

ផលិតកម្មឈើចញពី

ក្នុង

ងចកកច្នឈើ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ (PC) និងពីទិន្នន័យ

ងចកកច្នឈើ

យផ្អកតាមព័តមា
៌ នក្នង
ុ លិខត
ិ អនុ

ផល-អនុផលពឈើ-១ (PC-1) និងក្នង
ុ លិខត
ិ អនុ
នាច
ំ ល
ូ (PC-IMEX)។

តដឹកជញ្ជន
ូ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើនាច
ំ ញ-

ទិនន័
្ន យដលបមូលបានពីបណា្ដខត្តដលបានធ្វការវិ
ើ
ភាគហើយ

ះ តវូ បានយកមកបើ

សមប់បង្កើតជាគំរូខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ ដើមបីគូសបងាញអំពីចរាចរឈើពីបណា្ដបភពឈើ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ដូចបានកំណត់

ក្នង
ុ លក្ខខណការងារ (ToR) របស់កម
ុ ការងារសិកសោ។ បនាប់ពកា
ី រចុះទសសនកិច្ច

តាមបណា្ដខត្តមក កុមការងារសិកសោបានស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថមពីអង្គភាពរាជរដាភិបាល

ទីកុងភ្នព
ំ ញ អំពត
ី ប
ំ ន់ផលិតកម្មឈើ ទិនន័
្ន យអំពត
ី ប
ំ ន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

កំណត់តអំពីបរិមាណបមូលផលឈើ និងបរិមាណផលិតកម្មឈើរបស់
គំរូខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើនះបានឆ្លុះប
តដំណើរការ

តាមខត្ត និង

ងចកកច្នឈើ។

ំងនូវបព័ន្ធជាក់ស្តងមួយ ដលអាចចាត់ទុកថាកំពុង

មូលដាន និងអាចធ្វើការបៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើរការនិយ័តកម្ម។

ភាពរាយបា៉យនទិន្នន័យ

តាមបណា្ដអង្គភាពរាជរដាភិបាល បណា្ដលឱយជួបការលំបាក

ក្នុងការរៀបចំវិធីសាស្ត មួយឱយមានសង្គតិភាពគាក្នុងអំឡុងនការសិកសោនះ ដលតូវធ្វើការក

លម្អ សមប់ការរៀបចំការចរចាសុំកិច្ចពមពៀង VPA និងការរៀបចំបព័ន្ធធានាភាពសប
ចបោប់របស់ឈើ TLAS។ លទ្ធផលនការវាយតម្លបានពនយល់ពសា
ិ រ

ក្នង
ុ របាយការណ៍នះ

យ ផ្អកតាមទិនន័
្ន យដលបានទទួល។ ក៏ប៉ុន្ត សុពលភាពនការវាយតម្លនះ គឺអាស័យ

លើភាពរឹងមាំនទិន្នន័យនិងវិធីសាស្តវិភាគ។
សិកសោបានរកឃើញភាពច
ធ្វើការ

ះប

យធ្វើការវិភាគទិន្នន័យរាយបា៉យទាំងនះ ការ

ងចំនួនពីរបភទ

ក្នុងបព័ន្ធបច្ចុបបន្ន ដលចាំបាច់តូវ

ះសយសមប់ការបង្កើតបព័ន្ធធានាភាពសបចបោប់នឈើ TLAS រួមមាន៖ ពុំទាន់

មានទិន្នន័យដលតូវការចាំបាច់ ឬ អង្គភាពរដាភិបាលពុំទាន់បានបមូលចងកងទុក។ បព័ន្ធ
ឬកបខ័ណការងារ បើតាមទឹស្តីគឺបានចងអំពីការចងកងព័ត៌មានសមប់រកសោទុក ក៏ប៉ុន្ត ការ
អនុវត្តជាក់សង
្ត គឺ
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មានភាពច

ះប

ងក្នង
ុ ការបមូលទិនន័
្ន យ និងការគប់គងទិនន័
្ន យ។

របាយការណ៍

Photo: Bryn Pinzgauer

៣. តួĜទីរបស់អងðļពŬជរŢťភិģល
៣.១. មូលŢťនចĤប់ (បទបġŃňត)ិŉ
ចបោប់ស្តីពីពឈើ ឆាំ ២០០២ បានចងថា សមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍ (PFE) តូវគប់គង

បកប

យនិរន្តរភាព ដើមបីបង្កើនជាអតិបរមានូវផលប

ជន៍សង្គម សដ្ឋកិច្ច និងបរិសាន

និងមរតក វបបធម៌សមប់ពះរាជាណាចកកម្ពុជា (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០២)។ កសួង
កសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទតូវចាត់ថាក់ ចុះបញ្ជិកានិងកំណត់ពំបទល់ពឈើទាំងអស់

ក្នុងសមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍។ សមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍មានបីបភទគឺ ពផ្តល់ផល

ពការពារ និងពសមប់ផ្ទរការបើបស់ផសងៗ។

អនុកឹតយលខ ៥៣ អនក.បក (ចុះថ្ងទី១ មសា ២០០៥) រួមមាននីតិវិធីសមប់ការបង្កើត

ការចាត់ថាក់ និងចុះបញ្ជិកាសមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍ និងផ្តល់អំណាចឱយកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
បមាញ់ និងនសាទធ្វការកំ
ើ
ណត់ពប
ំ ទល់ដនពឈើ

យសហការជាមួយអាជាធរមូលដាន

យបផ
ើ នទីគមបពឆាំ ២០០២ ជាមូលដាន។ ពប
ំ ទល់សមបត្តព
ិ ឈើអចិនយ៍
្ត មួយចំនួន

តូវបានកំណត់រួចតាំងពីការផ្តល់ពសមបទាន តំបន់ការពារ ពការពារ តំបន់អភិរកស តំបន់

សហគមន៍ពឈើ ក៏ប៉ុន្ត កសួងកសិកម្មទទួលសា្គល់ថា មានការបបួលមួយចំនួនអាចនឹង
ធ្វើការពិនិតយឡើងវិញ។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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៣.១.១. េýលនេŗģយៃŪពេឈЧďតិ
រាជរដាភិបាលបានបង្កត
ើ ឡើងនូវកម្មវិធព
ី ឈើជាតិ២០១០ដល់២០២៩ដើមបីគាទ
ំ ដល់ការ

អភិវឌឍ កបខ័ណការងារ

លន

បាយនិងយុទ្ធសាស្តសមប់ការគប់គង

នូវធនធានពឈើដមា
៏ នតម្លរបស់កម្ពជា
ុ ដើមបីឆយ
ើ្ល តបនឹងសចក្តថ
ី ង
្ល ការណ៍

យនិរន្តរភាព

លន

បាយ

ពឈើជាតិ (២០០២)។ កបខ័ណការងារសមប់ការអនុវត្តកម្មវិធីពឈើជាតិ មាន៦កម្មវិធី
សំខាន់ៗដូចជា ៖

១. កម្មវិធី-ការកំណត់ពំបទល់ពឈើ ការចាត់ថាក់ និងចុះបញ្ជិកា
ការកំណត់ពំបទល់ពឈើនិងការចាត់ថាក់ពឈើ តូវអនុវត្តតាមលក្ខណជាបព័ន្ធ មាន

តមាភាព មានសុខដ
ុ ម
ុ កម្មជាមួយនឹងកបខ័ណចបោប់ផសងៗទៀតតាមរយៈ ដំណរើ ការ

យមាន

ការចូលរួម និងការលើកទឹកចិត្ត ឱយមានការចូលរួមពីគប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើមបីរួមចំណក

ដល់ការទប់សា្កត់ទំនាស់ដីធ្លី ដូចជា ទំនាស់កម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិបើបស់។ កម្មវិធីនះ មានអនុកម្មវិធី
ចំនួនពីរ ៖

 អនុកម្មវិធី ១.១

ការកំណត់ពព
ំ ទល់ពឈើ និងចុះបញ្ជកាសមបត្ត
ិ
ព
ិ ឈើអចិនយ៍
្ត

 អនុកម្មវិធី ១.២

ការចាត់ថាក់ពឈើជាតិតាមមុខងារ

២. កម្មវិធី-ការអភិរកស និងការអភិវឌឍធនធានពឈើ និងជីវចមុះ
ការគប់គងនិងការអភិរកសធនធានពឈើ

យ

តលើការអនុវត្តគំរូគប់គងពឈើ

ដលមានសប់ និង គំរូគប់គងពឈើថ្មីៗ និងការផ្តល់តម្លបន្ថមក្នុងផលិតកម្មផលិតផល
ពឈើ ដើមបីបង្កើនការចូលរួមចំណកនវិស័យពឈើក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកីក លើក
កម្ពស់ជីវភាពរស់

និងការអភិវឌឍសដ្ឋកិច្ច ទន្ទឹមនឹងការការពារសវាកម្មបរិសាន តាមរយៈការ

អនុវត្តអនុកម្មវិធី ចំនួន៩ ៖
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 អនុកម្មវិធី ២.១

ផនការសកម្មភាពគប់គងពឈើ

 អនុកម្មវិធី ២.២

ការអភិវឌឍ និងការអនុវត្តបច្ចកទសគប់គងពផ្តល់ផល

 អនុកម្មវិធី ២.៣

ការតាមដាន តួតពិនិតយ និងវាយតម្ល និងរបាយការណ៍ស្តីពី

 អនុកម្មវិធី ២.៤

ការអភិរកសធនធានជីវចមុះ និងសត្វព

 អនុកម្មវិធី ២.៥

ការអភិរកស និងការអភិវឌឍធនធានសនទិក និងបភពពូជ

 អនុកម្មវិធី ២.៦

ការដាំដុះដើមឈើ និងការអភិវឌឍចមា្ករពឈើដាំ

 អនុកម្មវិធី ២.៧

ការអភិវឌឍផលិតផលពឈើនិងពងីកទីផសោរ

 អនុកម្មវិធី ២.៨

ការអភិវឌឍបច្ចកវិទយោកច្ន និងការកច្នផល-អនុផលពឈើ

 អនុកម្មវិធី ២.៩

ការអភិវឌឍបព័ន្ធវិ

ការគប់គងពឈើបកប

យនិរន្តរភាព

បនបតពឈើ

របាយការណ៍

៣. កម្មវិធី-ការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើនិងអភិបាលកិច្ច
អភិបាលកិច្ច និងការអនុវត្តចបោប់សព
ី្ត ព
ី ឈើ គឺជាមូលដានគះឹ ក្នង
ុ ការអនុវត្តកម្មវិធព
ី ឈើ

ជាតិ។ កម្មវិធីពឈើជាតិជមុញឱយមានការចូលរួមពីសំណាក់គប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគប់គងព

ឈើបកប

យនិរន្តរភាព និងពងឹងការអនុវត្តចបោប់តាមរយៈការអនុវត្តអនុកម្មវិធីចំនួន៥ ៖

 អនុកម្មវិធី ៣.១

ការកទមង់ចបោប់ និងរដ្ឋបាល

 អនុកម្មវិធី ៣.២

ការពងង
ឹ ការអនុវត្តចបោប់ និងការតាមដាន និងរាយការណ៍ពឧ
ី កដ
ិ កម្ម
្ឋ

ពឈើ

 អនុកម្មវិធី ៣.៣

ការឆ្លើយតបរហ័សចំ

ះព័ត៌មានឧកិដ្ឋកម្មពឈើ

 អនុកម្មវិធី ៣.៤

ការអភិវឌឍបព័ន្ធគប់គងទំនាស់។ អនុកម្មវិធីនះនឹងលើកឡើងនូវ
តមវូ ការសមត្ថភាពក្នង
ុ ការគប់គងទំនាស់កង
ុ្ន សមត្ថកិចរបស់
្ច
រដ្ឋបាល

ពឈើ ដើមបីទប់សា្កត់ ឬបង្កបទំនាស់ ចំ
 អនុកម្មវិធី ៣.៥

ះការបំផាញពឈើ

បព័ន្ធតាមដានតួតពិនិតយ និងវាយតម្ល។ បព័ន្ធតាមដាន តួតពិនិតយ

និងរាយការណ៍មួយ នឹងចងលម្អិតក្នុងកម្មវិធីអនុវត្ត។ បព័ន្ធតួត

ពិនិតយធ្វើឱយមានតុលយភាព និងការយល់ដឹងសមប់បសិទ្ធភាព និង
និរន្តរភាពក្នុងការអនុវត្ត។

៤. កម្មវិធីសហគមន៍ពឈើ
កម្មវិធស
ី ហគមន៍ពឈើចល
ូ រួមចំណកក្នង
ុ ការសមច

កម្មវិធីនះផ្តល់លទ្ធភាពដល់ការគប់គងពឈើបកប
សមប់ផលប
ចំនួន៣ ៖

ជន៍

លបំណងនកម្មវិធព
ី ឈើជាតិ។

យនិរន្តរភាពតាមបបការចូលរួម

យសមធម៌ និងបង្កើនជីវភាពរស់

។ កម្មវិធីនះមានអនុកម្មវិធី

 អនុកម្មវិធី ៤.១

ការកំណត់តំបន់សកានុពល និងការបង្កើតសហគមន៍ពឈើ

 អនុកម្មវិធី ៤.២

ការអភិវឌឍសហគមន៍ និងការបង្កើនជីវភាព

 អនុកម្មវិធី ៤.៣

ការផ្តល់សវាកម្មដល់ការអភិវឌឍសហគមន៍ពឈើ

៥. កម្មវិធី-ការអភិវឌឍសមត្ថភាពនិងការសវជវ
កម្មវិធីនះកំណត់អំពីតមូវការសមត្ថភាព និងផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីអភិវឌឍន៍សមត្ថភាព ដើមបីផ្តល់

ដល់បណា្ដអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើមបីសមច
អនុកម្មវិធី ចំនួន៣ ៖

លបំណងរបស់កម្មវិធីពឈើជាតិ។ កម្មវិធីនះ មាន

 អនុកម្មវិធី ៥.១

ការអភិវឌឍសាប័ននិងធនធានមនុសស

 អនុកម្មវិធី ៥.២

ការផសព្វផសោយការយល់ដឹងជាសាធារណៈ

 អនុកម្មវិធី ៥.៣

ការអភិវឌឍសមត្ថភាពសិកសោសវជវ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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៦. កម្មវិធី-ហិរញ្ញបបទាន
ហិរញ្ញបបទាន

យនិរន្តរភាពសមប់វិស័យពឈើ

យនិរន្តរភាពសមប់វស
ិ យ
័ ពឈើ

សដ្ឋកិច្ច និងតមាភាព ដើមបីសមច

ផ្តល់នវូ កបខ័ណការងារ

និរន្តរភាព

លបំណងទាំងអស់របស់កម្មវិធីពឈើជាតិ។ កម្មវិធី

នះនឹងសមចបានតាមរយៈការអនុវត្តអនុកម្មវិធីចំនួន៥ ៖
 អនុកម្មវិធី ៦.១

ហិរញ្ញបបទានផ្តល់

យរាជរដាភិបាល

 អនុកម្មវិធី ៦.២

ចំណូលពីវិស័យពឈើ

 អនុកម្មវិធី ៦.៣

ចំណូលពីវិស័យឯកជន និងសហគមន៍ពឈើ

 អនុកម្មវិធី ៦.៤

ការផ្តល់ហិរញ្ញបបទាន

 អនុកម្មវិធី ៦.៥

បភពហិរញ្ញបបទានថ្មីៗពីសវាកម្មបរិសាន និងឥណទានកាបូន

យដគូអភិវឌឍន៍

៣.១.២. បទបġŃňតិស
ŉ ŪŌប់Łរផðត់ផង
Δ ់េឈЧ
បទបបញ្ញត្តិសមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ មានដូចជា៖
 ចបោប់ស្តីពីពឈើ (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០២)
 អនុកឹតយស្តីពី ការគប់គងសហគមន៍ពឈើ (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០៣)
 អនុកឹតយស្តីពីការគប់គងពសមបទាន ឆាំ២០០០
 អនុកឹតយស្តីពី នីតិវិធី ការបង្កើត ការចាត់ថាក់ ការចុះបញ្ជិកាសមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍ ឆាំ
២០០៥

 សារាចរស្តីពី ការកាន់កាប់ដីរដ្ឋ

យខុសចបោប់ ឆាំ២០០៧

 សចក្តីថ្លងការណ៍របស់រាជរដាភិបាលស្តីពី
២០០៩)

លន

បាយដីធ្លី

(រាជរដាភិបាលកម្ពុជា

 ចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០៨)

៣.២. ŪកសួងកសិកមŊ រុŁš ŪបŌញ់ និងេន⅜ទ
កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់នង
ិ នសាទ មានអាណត្តក
ិ ងការដឹ
ុ្ន
កនាន
ំ ង
ិ គប់គងវិសយ
័ កសិកម្ម

ុ
តួនាទីនង
ិ ភារកិច្ច
(ពឈើ ជលផល ដំណាក
ំ សិកម្ម និងការចិញម
ឹ្ច សត្វ) ក្នង
ុ បទសកម្ពជា។

សំខាន់ៗរបស់កសួងកសិកម្ម រួមមាន ៖
 អនុវត្ត

លន

បាយកសិកម្ម

 រៀបចំនិងអនុវត្តឧបករណ៍ចបោប់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដើមបីថរកសោធនធានធម្មជាតិ កលម្អ
កមិតជីវភាពរស់

 ចូលរួមក្នុងការរៀបចំ

របស់បជាពលរដ្ឋ និងកំណើនសដ្ឋកិច្ច
លន

បាយកំណទមង់ ដីធ្លី

 សមបសមួល និងសហបតិបត្តិការជាមួយអង្គការក្នុងនិងកបទស អង្គការក
រដាភិបាលដើមបីអភិវឌឍន៍ វិស័យកសិកម្ម
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 តាមដាននិងគប់គងធនធានធម្មជាតិរបស់វិស័យកសិកម្ម និងសមបសមួលដល់ការធ្វើ

អាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិ ដើមបីបំពញតមូវការរបស់បទសជាតិ និងរកសោលំនឹង
អកូឡូសុី

 ណនាំការងារអភិវឌឍន៍ដី និងការកលម្អគុណភាពដី និងបើបស់ដីកសិកម្ម ពូជរុក្ខជាតិ
ពូជសត្វ ជីគីមី និងថាំ កសិកម្ម

យបានសមសប

តាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត អាកាស

ធាតុរបស់តំបន់ ដើមបីធានាបានទិន្នផលខ្ពស់ និងរកសោតុលយភាពបរិសានធម្មជាតិ

រដ្ឋបាលពឈើ គឺជាអង្គភាពសំខាន់សត
ិ្ថ

ពឈើ

កមកសួងកសិកម្ម ក្នងការគ
ុ
ប់គងសកម្មភាព

ក្នុងពផ្តល់ផល ពការពារ ពសមបទាន និងសហគមន៍ពឈើ។

៣.២. ១. រដťģលៃŪពេឈЧ
រដ្ឋបាលពឈើមាននាយកដានចំណុះមួយចំនួន រួមមាន នាយកដានពឈើ និងសហគមន៍

ពឈើ និង នាយកដានឧសសោហកម្មពឈើ និងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ នាយកដាន
ពឈើ និងសហគមន៍ពឈើទទួលខុសតូវ ក្នុងការចាត់ចងនិងគប់គងពឈើបមាណជា
៧,៩លាន ហិកតា ដលស្ថិត

កមការគប់គងរបស់កសួង កសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និង

នសាទ។ ការបើបស់ ដីពឈើ រួមមាន ពផ្តល់ផល ពការពារ ពសមបទាន និង ព
សហគមន៍។

រដ្ឋបាលពឈើ គឺជាអាជាធររដាភិបាល ដលចំណះុ កមកសួងកសិកម្ម សមប់ការគប់គង

ពឈើ និង ធនធានពឈើសបតាម

លន

បាយវិស័យពឈើជាតិ និងចបោប់ស្តីពីព

ឈើ (២០០២)។ រដ្ឋបាលពឈើមានភារកិច្ចអនុវត្តដូចត

៖

 រៀបចំបទបបញ្ញត្តិសមប់គប់គងសកម្មភាពពឈើដើមបីធានាដល់ការគប់គងសមបត្តិ
ពឈើអចិន្តយ៍ បកប

យនិរន្តរភាព។

 សិកសោបមូលទិន្នន័យស្តីពីពឈើរដ្ឋ ដូចជា កតាវិទយោសាស្ត សដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិសាន
ដើមបីកំណត់អំពី កមិតផ្តល់ផលបកប

យនិរន្តរភាព

 វាយតម្លអំពីពំបទល់ ធ្វើការចាត់ថាក់ និងកំណត់ដនពឈើ ដើមបីបង្កើតជាផនទី
បើបស់ដីសមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍

យសមបសមួលជាមួយកសួងរៀបចំដនដី

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អាជាធរដនដី និងសហគមន៍មូលដាន
 រៀបចំនិងអនុវត្តផនការគប់គងពឈើជាតិ
 បង្កើនការដាំដុះពឈើឡើងវិញ

តាមថាក់នីមួយៗនរដ្ឋបាលពឈើ

លើដីពរចរឹល និងដីពទំនរ

 បង្កើនការអភិវឌឍកិច្ចពមពៀង និងកម្មវិធីសហគមន៍ពឈើ
និងបច្ចកទសដល់សហគមន៍តាមការសមសប

យផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

 រៀបចំនិងអនុវត្តកម្មវិធីសវជវ ការពារ និងអភិរកសធនធានពឈើ និងសត្វព
 ចាត់វិធានការសមសបដើមបីសវជវ ទប់សា្កត់ និងបង្កបរាល់ការបំផ្លិចបំផាញពឈើ
ភ្លើងឆះព ការកាប់ព ដើមបីធានាដល់ការអនុវត្តចបោប់ឱយមានបសិទ្ធភាព

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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 បង្កើនការអប់រំដល់បជាពលរដ្ឋតាមរយៈកម្មវិធីផសព្វផសោយអំពីសារសំខាន់ ក្នង
ុ ការគប់គង
ការពារថរកសោ ធនធានពឈើ ក៏ដច
ូ ជាចាត់វធា
ិ នការសារបព័នមជឈដា
្ធ
នធម្មជាតិ និង
អភិរកសពឈើ។

 បង្កើនកិច្ចសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ សំ
ធនធានពឈើ

ពងឹងសមត្ថភាពក្នុងការការពារនិងអភិវឌឍន៍

 វាយតម្លឱយទាន់ពលវលា អំពីសកម្មភាពពឈើណាដលអាចមានផលប៉ះពាល់អាកក់
ដល់សង្គម និង បរិសាន មុនការអនុ

តឱយអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនះ។

រដ្ឋបាលពឈើ អធិការដាន ខណ ផ្នក និងសងា្កត់ តូវបំពញភារកិច្ចទាំងនះ។
រូបទី ១ ផនទី អធិការដាន ខណនិងផ្នករដ្ឋបាលពឈើក្នុងបទសកម្ពុជា
(បភពរដ្ឋបាលពឈើ ២០១២)

៣.២. ១.១. រដťģលៃŪពេឈЧ
រដ្ឋបាលពឈើមាននាយកដានចំនួន៧ស្ថិត

របស់ខ្លួន តាមការចាត់តាំង។ បណា្ដនាយកដាន

ថាក់់កណា្ដល

ដលមានតួនាទីនិងភារកិច្ច

ក្នុងរដ្ឋបាលពឈើ រួមមាន៖

 នាយកដានរដ្ឋបាល ផនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 នាយកដាននីតិកម្ម និងពងឹងការអនុវត្តចបោប់
 នាយកដានអភិវឌឍន៍ចមា្ករពដាំ និងពឯកជន
 នាយកដានសត្វព និងជីវចមុះ
 នាយកដានឧសសោហកម្មពឈើ និងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ
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 នាយកដានពឈើ និងសហគមន៍ពឈើ
 វិទយោសានសវជវ និងអភិវឌឍន៍ពឈើ-សត្វព។

៣.២. ១.២. អធិŁរŢťនរដťģលៃŪពេឈЧ
អធិការដានរដ្ឋបាលពឈើតវូ បានកំណត់ជាភូមភា
ិ គ ដលមានពប
ំ ទល់តវូ គា

បទល់រដ្ឋបាល ខត្តមួយចំនន
ួ សមប់ការគប់គងពឈើតាមភូមភា
ិ គទាង
ំ
ចំនន
ួ ៤៖

នឹងពំ

ះ។ មានអធិការដាន

 អធិការដានរដ្ឋបាលពឈើមគង្គ
 អធិការដានរដ្ឋបាលពឈើខាងជើងបឹងទន្លសាប
 អធិការដានរដ្ឋបាលពឈើខាងតបូងបឹងទន្លសាប
 អធិការដានរដ្ឋបាលពឈើឈូងសមុទ
អធិការដានរដ្ឋបាលពឈើមាន តួនាទីភារកិច្ច តួតពិនិតយ ណនាំ សមបសមួល និងធ្វើ

អធិការកិច្ចលើសកម្មភាពបតិបត្តិ

ក្នុងដនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

៣.២. ១.៣. ខណŹរដťģលៃŪពេឈЧ
ខណរដ្ឋបាលពឈើមានចំនួន១៨

ក្នុងបទសកម្ពុជា។ ពំបទល់ដនសមត្ថកិច្ចរបស់

ខណរដ្ឋបាលពឈើមួយចំនួន មិនតូវគាជាមួយនឹងពំបទល់រដ្ឋបាលរបស់ខត្តនីមួយៗទ។

ភារកិចសំ
្ច ខាន់របស់ខណរដ្ឋបាលពឈើ គឺរៀបចំផនការគប់គងពឈើនង
ិ ផនការសកម្មភាព
ដើមបីសមចតាមផនការ។ តួនាទី និង ភារកិច្ចរបស់ខណរដ្ឋបាលពឈើមានដូចជា៖

 តត
ួ ពិនត
ិ យ ដឹកនាំ និងសមបសមល
ួ ផ្នករដ្ឋបាលពឈើ និងសងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើកង
ុ្ន ដន
សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន អនុវត្តតាម

លន

បាយ និងផនការគប់គងវិស័យពឈើជាតិ

 រៀបចំផនការគប់គងវិសយ
័ ពឈើកង
ុ្ន ដនសមត្ថកិចរបស់
្ច
ខន
ួ្ល និងរៀបចំផនការសកម្ម

ភាពសមប់ដាក់ឱយបណា្ដផ្នករដ្ឋបាលពឈើ និងសងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើ ហើយផនការ
នះ តូវសុំសចក្តីសមចពីបធានរដ្ឋបាលពឈើ

 សិកសោរៀបចំពបមុងទុកអចិន្តយ៍ ដើមបីបង្កើតជាពសហគមន៍សមប់ការបើបស់
ជាបពណីរបស់សហគមន៍មូលដាន

 ផ្តល់លិខិតកូតាអនុ

តឱយបមូលផល-អនុផលពឈើសមប់សហគមន៍មូលដាន

 ផ្តល់លិខិតអនុ

តឱយបង្កើត

ងសន្និធិលក់ ចកចាយ ផល-អនុផលពឈើ និងសិបបកម្ម

 ផ្តល់លខ
ិ ត
ិ អនុ

តឱយបង្កត
ើ ឡគប់បភទ ដលបប
ើ ស់ផល-អនុផលពឈើជាវត្ថធាតុ
ុ

កច្នផល-អនុផលពឈើបភទតូច

ដើម មានលក្ខណៈ ជាឧសសោហកម្ម ឬសិបបកម្ម

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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 ចុះកិច្ចពមពៀងពសហគមន៍ជាមួយសហគមន៍មូលដានដលរស់
បមុងទុកអចិន្តយ៍

ក្នុងឬកបរដនព

 ធ្វើរបាយការណ៍បចាំខ តីមាស ឆមាស បំបួនខ និងបចាំឆាំ អំពីសកម្មភាពការងារ
វិស័យពឈើ ក្នុងដនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ជូនបធានរដ្ឋបាលពឈើ

៣.២. ១.៤. ែផĖករដťģលៃŪពេឈЧ
ផ្នករដ្ឋបាលពឈើទទួលខុសតូវជាសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពវិស័យពឈើ ដើមបី

សមចបានតាមផនការគប់គងដលបង្កត
ើ ឡើង

ពឈើដើរតួនាទីសខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការផ្តល់លខ
ិ ត
ិ អនុ

យខណរដ្ឋបាលពឈើ។

ផ្នករដ្ឋបាល

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ។ តួនាទីនង
ិ

ភារកិចសំ
្ច ខាន់ៗរបស់ផ្នករដ្ឋបាលពឈើរូមមាន៖

 អនុវត្ត វាយតម្លសារពើភ័ណធនធានពឈើ សត្វព និងធ្វើការកំណត់ពំបទល់ដនព
ឈើ

 សិកសោសវជវ អនុវត្តការគប់គង ការពារ អភិរកស សត្វព និងដនជមកសត្វព
 សិកសោរៀបចំ និងអនុវត្តផនការគប់គងវិស័យពឈើក្នុងដនសមត្ថកិច្ច
 រៀបចំ និងដាក់សផ
ើ្ន នការគប់គងពផ្តល់ផល

កដីពសមបទានក្នង
ុ ដនសមត្ថកិច្ច

របស់ខ្លួនជូនបធានរដ្ឋបាលពឈើដើមបីពិនិតយសមច

 អនុវត្តការងារដាំដើមឈើ និងសារពឈើឡើងវិញ ផសព្វផសោយ ការពារ និងបឆាំងភ្លើង
ឆះព

 សមបសមួលពិនិតយ និងផ្តល់ជំនួយបច្ចកទសពឈើដល់សហគមន៍ពឈើ
 តួតពិនិតយការបមូលផល-អនុផលពឈើ និងវាស់វង វាយតម្លគុណភាពនិងបរិមាណ
ផល-អនុផលពឈើ ដើមបីចុះក្នុងកំណត់ហតុបញ្ជីឈើសៀវ

“ក”

 ធ្វើការសវជវ ទប់សា្កត់ និងបង្កបបទល្មើសពឈើ សត្វព
 រៀបចំ ចងកង និងបញ្ជូនសំណុំរឿងបទល្មើសពឈើ-សត្វព
 ចញលិខិតអនុ

តុលាការ

តបមូលផល-អនុផលពឈើដលលើសបរិមាណពីសិទ្ធិបើបស់ជា

បពណីរបស់សហគមន៍មូលដានក្នុងពសហគមន៍

 ផ្តល់លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ចញពីតំបន់ដនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន

 ធ្វើរបាយការណ៍បចាំខ តីមាស ឆមាស បំបួនខ និងបចាំឆាំ អំពីសកម្មភាពការងារ
វិស័យពឈើ ក្នុងដនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ជូននាយខណរដ្ឋបាលពឈើ

៣.២. ១.៥. សİ˛ ត់រដťģលៃŪពេឈЧ
សងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើ គឺជាអង្គភាពអនុវត្តថាក់មល
ូ ដាន ដើមបីគាទ
ំ ដល់ផករដ្ឋ
្ន
បាលព

ឈើ។ តួនាទីនិងភារកិច្ច របស់សងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើមាន ៖

23

របាយការណ៍

 ដើរលបោតជាអចិន្តយ៍ដើមបីតួតពិនិតយការពារធនធានពឈើនិងសត្វពពមទាំង
បយុទ្ធបឆាំងភ្លើងឆះព

 ផសព្វផសោយដល់បជាពលរដ្ឋអំពីការយល់ដឹងស្តីពីពឈើនិងលើកទឹកចិត្តការចូលរួមរបស់
សហគមន៍មូលដាន ក្នុងការពារធនធានពឈើនិងសត្វព

 រៀបចំថាលបណ្ដុះកូនឈើ អនុវត្តការងារដាំឈើ និងសារពឈើឡើងវិញ
 សមបសមួល និងផ្តល់ជំនួយបច្ចកទសដល់សហគមន៍ពឈើ
 ធ្វើសារពើភ័ណពឈើនិងសត្វព និងគប់គង
 អនុវត្តផាល់លើការវាស់វង វាយតម្ល និងកំណត់បរិមាណផល-អនុផលពឈើ
 តាមដាន រាយការណ៍ ចងកងសំណុំរឿង ទប់សា្កត់ និងបង្កបបទល្មើសពឈើ និង
សត្វព

៣.៣. ŪកសួងបរЋ⅜□ន
កសួងបរិសានមានអាណត្តិក្នុងការដឹកនាំ និងគប់គងវិស័យបរិសានក្នុងបទសកម្ពុជា។

កសួងបរិសានមានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖
 អនុវត្ត

លន

បាយបរិសានដើមបីធានាការអភិវឌឍ

យចីរភាពក្នុងបទសកម្ពុជា

និងរៀបចំសំណើស្តីពីផនការសកម្មភាពបរិសានជាតិនិងក្នុងតំបន់

យសហការជាមួយ

 រៀបចំ និងអនុវត្តបទដានចបោប់បរិសាននានា ដើមបីជំរុញនិងធានា

យមានការអភិវឌឍ

កសួងពាក់ព័ន្ធ

យចីរភាពក្នុងបទសកម្ពុជា។

កសួងបរិសានគប់គងតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ២,៨លានហិកតា។ កសួងក៏មានសមត្ថ

កិចក្ន
្ច ង
ុ ការចញលិខត
ិ អនុ

តផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិចសម
្ច
ប់ការធ្វច
ើ មា្ករកសិកម្ម ការដាំឈើ

ឬការអភិវឌឍសាងសង់ហដារចនាសម្ពន
័ ្ធ
ដលស្ថិត

ក្នង
ុ តំបន់បប
ើ ស់

យចីរភាពនិងតំបន់សហគមន៍

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ រាជរដាភិបាលបានបង្កើតចបោប់តំបន់ការពារធម្មជាតិ នា

ឆាំ២០០៨ ដើមបីកំណត់កបខ័ណការងារសមប់ការគប់គង ការអភិរកស និងការអភិវឌឍតំបន់
ការពារធម្មជាតិ។

លបំណងនចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ គឺដើមបីធានាការគប់គង

អភិរកសជីវចមះុ និងការបប
ើ ស់ធនធានធម្មជាតិ

យនិរន្តរភាព

ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិ។

មាត ១១ នចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិចងថា តំបន់ការពារធម្មជាតិនីមួយៗតូវបង

ចកចញជា៤ តំបន់គប់គងដូចខាងកម៖

តំបន់ស្នូល
តំបន់សូល
្ន ជាតំបន់គប់គងដលមានតម្លខ្ពស់សមប់ការអភិរកសបភទសត្វ-រុក្ខជាតិដល

កមជិតផុតពូជទទួលរងគះថាក់ រងការគមមកំហង និងបព័ន្ធអកូឡូសុីផុយសួយ។

ការចញចូលតំបន់នះតូវហាមឃាត់ លើកលងតមន្តីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរកសធម្មជាតិ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ដលមានភារកិច្ច និងអ្នកសិកសោសវជវផ្នកវិទយោសាស្តធម្មជាតិក្នុង
អភិរកសធនធានធម្មជាតិ ជីវចមុះ និងបរិសាន តតូវមានការអនុ
លើកលងត ក្នុងវិស័យសន្តិសុខ និងការពារជាតិ។

លបំណងការពារនិង

តជាមុនពីកសួងបរិសាន

តំបន់អភិរកស
តំបន់អភិរកស ជាតំបន់គប់គងស្ថិត

ជាប់តំបន់ស្នូលដលមានតម្លខាងការអភិរកសធនធាន

ធម្មជាតិ បព័ន្ធអកូឡូសុី តំបន់ទីជមល និងតំបន់ទសភាពធម្មជាតិ។
ការចញ-ចូលតំបន់នះតូវមានការអនុ

តជាមុនពីរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិ

នឹងកន្លង លើកលងតមានការចាបា
ំ ច់ក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិ។

ការបើបស់ផល-អនុផលធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់នះ សមប់ជីវភាពសហគមន៍ជនជាតិ

ដើមភាគតិច ដលមិនប៉ះពាល់ខាង
ំ ដល់ជវី ចមះុ ហើយស្ថត
ិ កមការតត
ួ តហ្មត់ចត់បផ
ំ ត
ុ របស់

រដ្ឋបាលការពារនិងអភិរកសធម្មជាតិ។

តំបន់បើបស់

យចីរភាព

តំបន់បើបស់

យចីរភាព ជាតំបន់គប់គងដលមានតម្លសដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ បមើដល់ការ

អភិវឌឍសដ្ឋកិច្ចជាតិ ការគប់គង ការអភិរកសតំបន់ការពារធម្មជាតិផាល់ និងចូលរួមលើកកម្ពស់
ជីវភាព សហគមន៍មូលដាន និងជនជាតិភាគតិច។

រាជរដាភិបាលនពះរាជាណាចកកម្ពុជា អាចអនុ

ក្នុងតំបន់បើបស់
ការពិគះ
យអនុ

យចីរភាពនះ

តឱយមានការអភិវឌឍ និងការវិនិ

គ

ងតាមការស្នើសុំរបស់កសួងបរិសាន កយពីមាន

បល់ជាមួយកសួង សាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជាធរដនដី និងសហគមន៍មូលដាន

ម តាមចបោប់និងនីតិវិធីជាធរមាន។

តំបន់សហគមន៍
តំបន់សហគមន៍ ជាតំបន់គប់គងបមើឱយការអភិវឌឍសដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរបស់សហគមន៍

និងជនជាតិដើមភាគតិច។ តំបន់សហគមន៍អាចមានលំ

ដាន ដីស និងចមា្ករ។

៣.៤. Ūកសួងĵណិជក
ą មŊ
កសួងពាណិជកម្ម
្ជ ទទួលខុសតវូ ក្នង
ុ ការគប់គង និងលើកកម្ពស់វស
ិ យ
័ ពាណិជកម្ម
្ជ នបទស

កម្ពុជា។ កសួងនះផ្តល់អាជាប័ណ្ណឱយកុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្នុងបទសកម្ពុជា ក៏ដូចជា អាជា
ប័ណ្ណ និងវិ

បនបតនាំចូល-នាំចញ។ កុមហ៊ុនអាចស្នើសុំអាជាប័ណ្ណនាំចញ-នាំចូល

អាចផ្តល់ឱយ

យ

ដលផ្តល់ឱយ

យនាយកដានអាហរ័ណ-នីហរ័ណនកសួងពាណិជ្ជកម្ម។ អាជាប័ណ្ណនាំចញ
ងតាមសំណើសុំ ដលតូវភាប់មកជាមួយឯកសារមួយចំនួនដូចជា ៖

 សចក្តីជូនដំណឹងរបស់រាជរដាភិបាល (ស.ជ.ណ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តីស្តីពីការឯក
ភាពជា

លការណ៍ អនុ

 លិខិតស្នើសុំការឯកភាពជា
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តឱយកុមហ៊ុនធ្វើការនាំឈើចញពីបទសកម្ពុជា)

លការណ៍សមប់ការនាំចូល-នាំចញ ពីកសួងកសិកម្ម

របាយការណ៍

រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ
 លិខិតរបស់កុមហ៊ុនស្នើសុំអាជាប័ណ្ណនាំចូល-នាំចញ
 វិ

បនបតចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចបោប់អនុ

តបង្កើតកុមហ៊ុន និងបា៉តង់

 លិខិតផ្ទរសិទ្ធិរបស់បធានកុមហ៊ុន
 កិច្ចសនយោរវាងអ្នកទិញ និងអ្នកលក់
 លិខិត (ចំណារ) ឯកភាពពីបធានរដ្ឋបាលពឈើលើអាជាប័ណ្ណនាំចញ
 វិក័យប័តទូទាត់ (បនាប់មក ទើបកសួងពាណិជ្ជកម្មផ្តល់អាជាប័ណ្ណនាំចញ)
ជំហានបនាប់
 បនាប់ពក
ី សួងពាណិជកម្ម
្ជ បានផ្តល់អាជាប័ណនាំ
្ណ ចញ កម
ុ ហ៊ន
ុ តវូ ដាក់ពាកយស្នស
ើ ល
ំុ ខ
ិ ត
ិ
អនុ

តនាំចញពីអគ្គនាយកដានគយ និងរដាករ (

ភ្នំពញ)

 រដ្ឋបាលពឈើធ្វើការវាស់វង ផ្ទៀងផាត់បរិមាណ និងគុណភាពរបស់ផលិតផលឈើនាំ
ចញដលផ្ទុក

ក្នុង កុងតឺន័រ

ងចកកច្នឈើ ដើមបីផ្តល់លិខិតអនុ

ផល-អនុផលពឈើនាំចូល-នាំចញ ដលផ្តល់

ដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រ

តដឹកជញ្ជូន

យរដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីអនុ

កាន់កំពង់ផ

តឱយ

ពលដលកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនមកដល់កំពង់ផ មន្តីគយ និងមន្តីអគ្គនាយដានកម្ពុជា



តួតពិនិតយទំនិញ

អាហរ័ណ-នីហរ័ណ

និងបង្កបការក្លងបន្លំ(កាំកុងតូល)នកសួង

ពាណិជ្ជកម្ម រួមគាពិនិតយ និងផ្ទៀងផាត់ ទំនិញ

យបៀបធៀបនឹងលិខិតអនុ

តដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចូល-នាំចញរបស់រដ្ឋបាលពឈើរួចហើយ ទើបមន្តីគយ
ផ្តល់ឯកសាររដ្ឋបាល SAD

 អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករ ពិនិតយនិងផ្ទៀងផាត់ចំនួនពន្ធដលកុមហ៊ុនបានបង់រួច។

៣.៥. អគðĜយកŢťនគយ និងរŢťករកមįď
О
អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករកម្ពុជា ដឹកនាំ

យបតិភូរាជរដាភិបាល និងមានអគ្គនាយក

រងចំនួន៥រូបជាជំនួយការ។ តួនាទីនិងភារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករ
កម្ពុជា រួមមាន ៖

 បមូលបក់ចំណូល (ពន្ធគយ ពន្ធ បក់ផាកពិន័យ និងបក់ចំណូល និងកមសវា
ផសងៗទៀត)

 ទប់សា្កត់ សវជវ តួតពិនិតយ និងបង្កបរាល់អំពើរត់ពន្ធ ឬបទល្មើសទាក់ទងនឹងពន្ធគយ

ផសងៗទៀត រួមទាំងចរាចរគឿងញៀន រត់ពន្ធទំនិញសាយតះ ចលនាឆ្លងដនខុសចបោប់
នសារធាតុកាកសំណល់។ល។

 សមបសមួលពាណិជ្ជកម្មកបទស និងការពារសដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាតិ
 បមូលចងកងស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម វិភាគលំនាំនការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់
អ្នកតាក់តង

 ទាក់ទង
អនុ

លន

បាយ

នឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើ អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករកម្ពុជា ផ្តល់លិខិត

តឱយអ្នកនាំចូល-នាំចញ និងតួតពិនិតយទំនិញឈើនាំចូល-នាំចញ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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៤. ៃŪពេឈЧកមįď
О
៤.១ គŪមបៃŪពេឈЧ និងŪបេភទៃŪពេឈЧ
បទសកម្ពុជាមានផ្ទដីទំហំ ១៨១.០៣៥ គីឡូម៉តកឡា ដលមានទន្លមគង្គហូរឆ្លងកាត់

តំបន់ទំនាប កណា្ដល ពីទិសឧត្តរមកទិសអគ្នយ៍។ ពឈើកម្ពុជាមានបភទពសំខាន់ៗមួយ

ចំនួន ដូចជា ពសង (មិនមន អំបូរសល់) ពពាក់កណា្ដលសង ពលបោះ ពជាំ
ពលិចទឹក ព

ងកាង និងពឫសសី ដលសានភាពពខុសៗគា ចាប់ពព
ី កស់ដល់ពដល

រងការរំខាន និងសណា្ឋនជាសបកខា។ ពសង និងពលបោះ គឺជាបភទពដលមានចំនន
ួ
ចើនជាងគ។ ផ្ទដីពឈើសរុបក្នុងឆាំ ២០១០ មានចំនួន១០,៣៦ លានហិកតា គឺបហល

៥៧% នផ្ទដីបទស ដលមាន ២៥% ជាពលបោះ ១៩% ជាពសង និង ៧% ជាព
ពាក់កណា្ដលសង (មើលតារាង ២ និង រូប ២)។

ងតាមចបោប់ស្តីពីពឈើ(រាជរដាភិបាលកម្ពុជា២០០២ក) មាត ១០ “គប់បភទព

ផ្តល់ផលទាំងអស់ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ និងគប់គង

យរដ្ឋបាលពឈើនកសួងកសិកម្ម

រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ”។ ចបោប់សព
ី្ត ព
ី ឈើបានចងថា ចមា្ករឈើឯកជនតវូ បានលើកទឹកចិត។
្ត

ក្នុង

លបំណងសដ្ឋកិច្ច ពធម្មជាតិទាង
ំ អស់

ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ តវូ បានចាត់ថាក់ដច
ូ ត

(មាត ១០)៖ សមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍ រួមមាន ពបមុងទុកអចិន្តយ៍ និងពឯកជន។
ពបមុងទុកអចិន្តយ៍រួមមាន៣បភទ៖
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តារាង ២ ស្ថិតិឆាំ២០១០របស់រដ្ឋបាលពឈើស្តីពីបភទព (រដ្ឋបាលពឈើ ២០១២)

បភទព

ផ្ទដី (ហិកតា)

%

ពសង

3.499.185

19,27

ពពាក់កណា្ដលសង

1.274.789

7,02

ពលបោះ

4.481.214

24,68

ពផសងៗ

1.108.600

6,10

សរុបផ្ទដីពឈើ

10.363.789

57.07

ដីមិនមនពឈើ

7.796.885

42,93

សរុប

18.160.674

រូបទី ២ ផនទីគមបពឈើឆាំ ២០១០ (រដ្ឋបាលពឈើ ២០១២)

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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១. ពផ្តល់ផលតូវបានរកសោទុកសមប់ផលិតកម្មផល-អនុផលពឈើបកប
ដលក្នុង

ះ

មុខងារការពារតូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពបនាប់។

របស់ពផ្តល់ផល គឺសមប់ផលិតកម្មផល-អនុផលពឈើបកប

យនិរន្តរភាព

លបំណងសំខាន់

យនិរន្តរភាព។

ពផ្តល់ផល មានដូចជា ៖
 ពសមបទាន
 ពផ្តល់ផលកតំបន់ពសមបទាន
 ពឈើតូវសារឡើងវិញ
 ពបមុងទុកសមប់ដាំឈើឡើងវិញ ឬចមា្ករពដាំ
 ពបមុងទុកសមប់បន្តពូជពឈើ
 ពរចរឹល
 ពសហគមន៍កមកិច្ចពមពៀង
២. ពការពារតូវបានរកសោទុកជាចមបងគឺសមប់ការពារបព័ន្ធមជឈដាន និងធនធានធម្មជាតិ។
ពការពារនះ សមប់

លបំណងការពារបព័ន្ធអកូឡូសុីពឈើ រួមមាន ៖

 រកសោនិយ័តកម្មបភពទឹក
 អភិរកសជីវចមុះ ដី ទឹក ទីជមលអាងរងទឹកភ្លៀង
 ពជមកសត្វ មចាជាតិ ការពារការហូរចះ ការពារការជបចូលនទឹកសមុទ
 រកសោជីជាតិដី
 មរតកវបបធ៌មជាតិ ដើមបីបមើផលប
ពការពារ

ជន៍សាធារណៈ។

ក្នង
ុ ចបោប់សព
ី្ត ព
ី ឈើ គឺពច
ំុ ងអំពត
ី ប
ំ ន់ការពារធម្មជាតិដលស្ថត
ិ

យុតាធិការរបស់កសួងបរិសាន
គប់គងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។

ះទ តំបន់ការពារធម្មជាតិ គឺស្ថិត

ក្នង
ុ

កមចបោប់ស្តីពីការ

ពការពាររួមមាន ៖
 ពបមុងទុកសមប់បព័ន្ធមជឈដានពិសស
 ពសមប់សិកសោសវជវ
 ពរកសោនិយ័តកម្មបភពទឹក
 ពការពារទីជមល
 ពរំហកំសាន្ត
 សួនភូតគាម
 ពជំនឿសាសនា
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ពការពារនះអាចអនុ

តឱយបមូលផល-អនុផលពឈើជាលក្ខណៈបពណីរបស់សហ-

គមន៍មូលដាន ដលមានផលប៉ះពាល់អបបបរមា។
៣. ផ្ទដីពសមប់ផ្ទរដើមបី
ដលមិនទាន់ស្ថិត

លបំណងអភិវឌឍន៍ផសងទៀត ជាដីទំនរដុះរុក្ខជាតិបនាប់បនសំ

ក្នុងការបើបស់របស់វិស័យណាមួយ

ឡើយ តូវដាក់ឱយស្ថិត

ក្នង
ុ ចំណាត់ថាក់ពបមង
ុ ទុកអចិនយ៍
្ត រហូតដល់មានការសមចឱយបប
ើ ស់នង
ិ អភិវឌឍន៍
សមប់

លបំណងផសងទៀត

យរាជរដាភិបាល។

ផ្ទដីពសមប់ផ្ទររួមមាន ពឯកជនដលមានពដាំ ឬដើមឈើដលដាំដុះ ឬដុះ

ធម្មជាតិ ដលបានចុះបញ្ជកា
ិ និងមានប័ណកម្ម
្ណ សិទតាមបទដា
ិ្ធ
ន និង
ដលបានចុះបញ្ជីគឺជាដី

យ

លការណ៍ចបោប់។ ដីឯកជន

យឡូត៍ ដលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលឬគួសារ។ បច្ចុបបន្នដីឡូត៍ទាំង

ះពុទា
ំ ន់មានប័ណកម្ម
្ណ សិទស
ិ្ធ បចបោប់

ឡើយទ។ ចាប់តាង
ំ ពីឆាំ ២០០៥ មក អ្នកផ្តល់ជន
ំ យ
ួ

ជាទ្វភាគីនិងពហុភាគីបានសហការជាមួយរដាភិបាលក្នុងការផ្តល់ជំនួយដើមបីដំណើរការចុះ
បញ្ជីដី ដើមបីផ្តល់ប័ណ្ណដីកម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការដល់មាស់ដីឯកជនទាំង
ថរកសោ

យមាស់កម្មសិទ្ធិ និងមានសិទ្ធិទទួលផលប

បើបស់លក់ចកចាយ ផលិតផលរបស់ខ្លួន

យផាល់។

ះ។ ពឯកជនតូវ

ជន៍ក្នុងការអភិវឌឍនិងបមូលផល

៤.២. ŪបេភទៃនŁរេŪបЧŪģស់ដីៃŪព
បទសកម្ពជា
ុ មានផ្ទដីពឈើទហ
ំ ំ ១០,៣៦លានហិកតា ស្ថត
ិ

កមចំណាត់ថាក់ការបើ

បស់ដីមួយចំនួន ហើយស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងពីរ (កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់
និងនសាទ និងកសួងបរិសាន)។

ងតាមកម្មវិធីពឈើជាតិ រាជរដាភិបាលបានបងចក

ការពារធម្មជាតិ និងតួតពិនិតយការអនុ

តផនការម។ល។ តួនាទីនរដ្ឋបាលពឈើក្នុងតំបន់

ការបើបស់ដីពឈើ

ជា៥បភទសំខាន់ៗ។ កសួងបរិសានមានសមត្ថកិច្ចគប់គងតំបន់

ការពារធម្មជាតិ គឺគន់តកត់តការដកហូតឈើសមប់ការចញលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-

អនុផលពឈើ ការបង់ថ្ល សួយសារ និងចញលិខិតអនុ
សមប់ការដឹកជញ្ជូនឈើមូល ពីពមកកាន់

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ

ងចកកច្នឈើ។ កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់

និងនសាទ មានសមត្ថកិច្ចគប់គងពការពារ ពសហគមន៍ ពសមបទាន ពផ្តល់ផល។

រាជរដាភិបាលបានបងាញអំពី

ល

សមប់គប់គងបភទពឈើទាង
ំ នះ

មានការបបួលក្នុងពលអនុវត្តកម្មវិធីពឈើជាតិ។

ដលអាចនឹង

បច្ចុបបន្ននះមិនមានការកំណត់ជាក់លាក់ទអំពីផ្ទដី ១,២ លានហិកតា ដលបានចាត់ថាក់ជា

ពផ្តល់ផល ដលស្ថិត

កពសមបទាន

ឡើយ

ក្នុងកម្មវិធីពឈើជាតិ។ រដ្ឋបាល

ពឈើមានការិយាល័យបព័នព័
្ធ តមានភូ
៌
មសា
ិ ស្ត ដលមានព័តមា
៌ នអំពដ
ី ព
ី ឈើកម្ពជា
ុ ហើយ
អាចបង្កើតផនទីបើបស់ដី ផ្អក

តាមចំណាត់ថាក់

ក្នុងកម្មវិធីពឈើជាតិ។ បច្ចុបបន្ននះ

មិនទាន់មានផនទីបងាញអំពព
ី ផ្តល់ផលដលគប់គង

យរដ្ឋបាលពឈើ

យហតុនះ ផនទីបើបស់ដីពខាងលើនះ មិនបងាញអំពីដីពផ្តល់ផលទ។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

ឡើយ។
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តារាង ៣ ចំណាត់ថាក់ការបើបស់ដីបច្ចុបបន្ន (

ងតាមកម្មវិធីពឈើជាតិ) ការទទួល

ខុសតូវរបស់កសួង បភទការបើបស់ដី និងទំហំដីបហាក់បហល (ហិកតា)
(រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០១០)

កសួងបរិសាន

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ / រដ្ឋបាលពឈើ

តំបន់ការពារធម្មជាតិ ពការពារ

សហគមន៍ពឈើ

ពសមបទានឯកជន ពផ្តល់ផល

3 លាន ហិកតា

1,5 លាន ហិកតា

2 លាន ហិកតា

3,2 លាន ហិកតា

1,2 លាន ហិកតា

ផសងៗ និងមិន

ផសងៗ និងមិន

ផសងៗ និងមិន

ផសងៗ និងមិន

ផសងៗ និងមិន

200.000 ហិកតា

100.000 ហិកតា

200.000 ហិកតា

300.000 ហិកតា

200.000 ហិកតា

បើបស់

បានបើបស់ 2,8
លាន ហិកតា

បើបស់

បានបើបស់

1,4 លាន ហិកតា

បើបស់

បានបើបស់

1,8 លាន ហិកតា

បើបស់

បានបើបស់

2,9 លាន ហិកតា

បើបស់

បានបើបស់

1 លាន ហិកតា

រូបទី ៣ ផនទីចំណាត់ថាក់ការបើបស់ដីនិងពឈើក្នុងបទសកម្ពុជា (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា
២០១២)
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របាយការណ៍

៤.២.១. តំបន់ŁរĵរធមŊďតិ ែដលŪគប់ŪគងេŢយŪកសួងបរЋ⅜□ន
កសួងបរិសានជាសាប័នទទួលខុសតវូ ចំ

ះការការពារបរិសាន និងការអភិរកសធនធាន

ធម្មជាតិ។ កសួងបរិសាន តូវបានបគល់សិទ្ធិអំណាចឱយគប់គងដីពបហល ៣,២លាន
ហិកតា ដលតូវបានកំណត់ថា ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ រួមទាំងពលិចទឹកនិងព
ដលស្ថិត

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ តំបន់ការពារធម្មជាតិ គប់គង

ងកាង

យអគ្គនាយកដាន

រដ្ឋបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិនកសួងបរិសាន (មើលតារាង ៤)។

ចបោប់សព
ី្ត ត
ី ប
ំ ន់ការពារធម្មជាតិ(២០០៨) កំណត់កបខ័ណការងារសមប់ការគប់គង ការ

អភិរកស និងការអភិវឌឍតំបន់ការពារធម្មជាតិ។

លបំណងនចបោប់នះ គឺដើមបីធានាដល់

ការគប់គង ការអភិរកសជីវចមុះ និងការបើបស់ធនធានធម្មជាតិឱយមានចីរភាព

ក្នុងតំបន់

ការពារធម្មជាតិ។ ចបោប់នះទទួលសា្គល់សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដលពឹងអាស័យលើ
ពឈើក្នុងការបើបស់ធនធានធម្មជាតិ និងការតាំងទីលំ
ចបោប់នះបងចកតំបន់ការពារធម្មជាតិ

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។

ជា៤តំបន់ សមប់ការបើបស់ដី និងការគប់គង

តំបន់នីមួយៗ។ តំបន់ទាំងនះរួមមាន តំបន់ស្នូល តំបន់អភិរកស តំបន់បើបស់
និងតំបន់សហគមន៍។ តំបន់ការពារធម្មជាតិ ស្ថិត
(កសួងបិសាន ២០១១)។ បញ្ជី

មួយសមប់ការអនុវត្តកម្មវិធអ
ី នុស

យចីរភាព

កមយុតាធិការរបស់កសួងបរិសាន

ះតំបន់ការពារ ធម្មជាតិតវូ បានដាក់កង
ុ្ន ផនការសកម្មភាព
ស្តព
ី ជ
ី វី ចមះុ ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិកង
ុ្ន បទសកម្ពជា។
ុ

កុមការងារសិកសោបានជួបពិភាកសោជាមួយកសួងបរិសាន ដើមបីសព
ំុ ត
័ មា
៌ នស្តព
ី ប
ី ព័នសម
្ធ
បកា
់ រ

បង្កត
ើ សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច និងទិនន័
្ន យអំពផ
ី ដី
្ទ ការតត
ួ ពិនត
ិ យ ការបមូលផល និងបរិមាណឈើ
មូលដលបានដកហូតសមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ។ កសួងបរិសាន បានប

ក់ថា

យសារការ

ខ្វះធនធានសមប់សិកសោអំពីបរិសាន។ បច្ចុបបន្ន កំពុងតដំណើរការកំណត់នង
ិ បងចកតំបន់
បប
ើ ស់ដី

ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិនម
ី យ
ួ ៗ និងកំពង
ុ តស្វងរកជំនយ
ួ ពីខាងកដើមបីជួយ

គាំទដល់ការងារសិកសោសវជវវិទយោសាស្តសមប់កំណត់តំបន់ទាំងនះ។ បច្ចុបបន្នគពុំបាន
ដឹងអំពីសានភាពនការបងចកតំបន់បើបស់ដី
បរិសានបានធ្វើការបង្កើតសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
តំបន់ស្នូលនិងតំបន់អភិរកស។

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទ ក៏ប៉ុន្តកសួង

ក្នុងតំបន់ណាដលគចាត់ទុកថា មិនមនជា

ចបោប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិសាននិងការគប់គងធនធានធម្មជាតិ (១៩៩៦) គឺជាចបោប់សំខាន់

ដលសំ

កម្ពុជា។

ដល់កិច្ចការពារបរិសាន តួតពិនិតយការបំពុល និងការគប់គងធនធានធម្មជាតិ
លបំណងនចបោប់នះ គឺដើមបី ៖

 ការពារ លើកកម្ពស់គុណភាពបរិសាន និងសុខភាពពលរដ្ឋ តាមរយៈការទប់សា្កត់ ការកាត់
បន្ថយ និងតួតពិនិតយការបំពុលបរិសាន

 វាយតម្លហតុប៉ះពាល់បរិសាននគមងសំណើទាំងអស់ មុននឹងរាជរដាភិបាលចញ
សចក្តីសមចអនុ

តឱយ

 ធានាឱយមានការអភិរកស ការអភិវឌឍ ការគប់គង និងការបើបស់
និងបកប

យនិរន្តរភាព នូវធនធានធម្មជាតិ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

យសមហតុផល

ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

32

តារាង ៤ តំបន់ការពារធម្មជាតិតាមបភទនការគប់គង (កសួងបរិសាន ២០១១)
ះខត្ត
កំពង់ស្ពឺ

ះ
ះកុង

បភទតំបន់

គិរីរមយ

ឧទយោនជាតិ

33 855

កំពត

បូក

ឧទយោនជាតិ

149 895

កំពត

កប

ឧទយោនជាតិ

2 795

ពះសីហនុ

រាម

ឧទយោនជាតិ

32 401

បុទមសាគរ

ឧទយោនជាតិ

183 408

សៀមរាប

ភ្នំគូលន

ឧទយោនជាតិ

37 373

ស្ទឹងតង រតនគិរី

វីរៈជ័យ

ឧទយោនជាតិ

334 173

ឧទយោនជាតិ

773 900

ដនជមកសត្វព

255 036

ះកុង

សរុប
ះកុង

ធិ៍សាត់ កំពង់ឆាំង

ភ្នំឱរា៉ល់

ះកុង

ពាមក

ប

ដនជមកសត្វព

25 897

ះកុង

ពាមក

ប

ដនជមកសត្វព

332 566

បាត់ដំបង

រនាមដូនសំ

ដនជមកសត្វព

178 750

ពះវិហារ សៀមរាប

គូលន ពហ្មទព

ដនជមកសត្វព

402 500

កំពង់ធំ

បឹងពរ

ដនជមកសត្វព

249 694

រតនគិរី មណលគិរី

លំផាត់

ដនជមកសត្វព

252 575

មណលគិរី កចះ

ភ្នំពច

ដនជមកសត្វព

222 500

មណលគិរី

ភ្នំណាមលា

ដនជមកសត្វព

54 903

កចះ

ស្នួល

ដនជមកសត្វព

75 335

ដនជមកសត្វព

2 049 756

សរុប
សៀមរាប

អង្គរ

ការពារទសភាព

10 800

បនាយមានជ័យ

បនាយឆា

ការពារទសភាព

81 200

ពះវិហារ

ពះវិហារ

ការពារទសភាព

5 000

ការពារទសភាព

97 000

ដងពង

បើបស់ចើនយា៉ង

27 700

បាត់ដំបង

សំឡូត

បើបស់ចើនយា៉ង

60 000

កំពង់ឆាំង កំពង់ធំ សៀមរាប បាត់ដំបង

ទន្លសាប

បើបស់ចើនយា៉ង

316 250

សរុប

បើបស់ចើនយា៉ង

403 950

សរុបទាំងអស់

តំបន់ទាំង ២៣

សរុប
ះកុង

ធិ៍សាត់
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ទំហំ
(ហិកតា)

3 324 606

តំបន់ឧទយោនជាតិ - បភទ II ន IUCN

តំបន់ការពារទសភាព - បភទ V ន IUCN

តំបន់ដនជមកសត្វព - បភទ IV ន IUCN

តំបន់បើបស់ចើនយា៉ង - បភទ IV ន IUCN

របាយការណ៍

 លើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់លទ្ធភាពដល់សាធារណជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិសាន និង
ការគប់គងធនធានធម្មជាតិ

 ទប់សា្កត់ចំ

ះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដលអាចបំផាញបរិសាន។

៤.២.២. ៃŪពŁរĵរែដលŪគប់ŪគងេŢយរដťģលៃŪពេឈЧ
ជាពឈើដលមាន

លបំណងសមប់ការពារបព័ន្ធអកូឡូសុីពឈើ រួមមាន ៖

 រកសោនិយ័តកម្មបភពទឹក
 ការអភិរកសជីវចមុះ ដី ទឹក និងទីជមលផ្ទអាងរងទឹកភ្លៀង
 ការពារជមកសត្វព ជមកមចាជាតិ ការពារការហូរចះ
ការទប់សា្កត់ការជបចូលនទឹក សមុទ

 ការពារជីជាតិដី
 ការពារមរតកវបបធម៌ ដើមបីបមើផលប
ពការពារដលស្ថិត

ជន៍សាធារណៈ។

កមចបោប់ស្តីពីពឈើ គឺមិនបញ្ចូលតំបន់ការពារធម្មជាតិដល

ស្ថិតកមយុតាធិការរបស់កសួងបរិសានទ តតំបន់ការពារធម្មជាតិមានចងក្នុងចបោប់ស្តីពីកិច្ច
ការពារបរិសាន និងការគប់គងធនធានធម្មជាតិ (មើលតារាង ៥)

តារាង ៥ តំបន់ពការពារតាមបណា្ដខត្ត (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០១២)
ខត្ត

ះ

ទំហំ (ហិកតា)

មណលគិរី

ពការពារមណលគិរី

មណលគិរី

តំបន់ការពារជីវចមុះសីមា៉

292.690

រតនគិរី

តំបន់ពការពារសមប់រំហ និងកីឡាបមាញ់

101.348

ចករបៀងដំរីភ្នំកវា៉ញភាគខាងតបូង

144.275

ពការពារភ្នំកវា៉ញភាគកណា្ដល

401.313

ះកុង
ះកុង

ធិ៍សាត់

429.438

សៀមរាប កំពង់ធំ

តំបន់អភិរកសសត្វខសឹប

ពះវិហារ

តំបន់ពការពារពះវិហារ

បនាយមានជ័យ

តំបន់អភិរកសសត្វគៀលអាងតពាំងថ្ម

ពះសីហនុ

តំបន់កបោលឆាយ (ពកទឹកសាប)

6.202

តាកវ

ឱទយោនសួនសត្វភ្នំតា

2.285

តាកវ

តំបន់អភិរកសសត្វគៀល និងបកសីទឹក

ស្ទឹងតង

ពការពារសៀមបា៉ង

កំពត

31.159
190.027

៉

តំបន់អភិរកសសត្វគៀល និងបកសីទឹក

8.205
217

66.932

សរុប

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

12.650

1.646.332

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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៤.២.៣. សហគមន៍ៃŪពេឈЧ
សហគមន៍ពឈើគឺជាការចូលរួមក្នុងការគប់គងពឈើរបស់សហគមន៍មូលដាន

យ

មានការគាំទពីរដ្ឋបាលពឈើទាំងថាក់ជាតិ និងថាក់កមជាតិ។ យុទ្ធសាស្តជាតិសមប់ការ

កាត់បន្ថយភាពកីក (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០២ង) តមូវឱយគប់វិស័យចូលរួមចំណកដល់
ការសមច

លបំណងជាតិកង
ុ្ន ការកាត់បន្ថយភាពកក
ី ទន្ទម
ឹ នះ

ល

អភិវឌឍន៍សហសស-

វតសរ៍កម្ពុជាថា តូវបង្កើនគមបពបច្ចុបបន្នដលមាន ៥៧% ឱយឡើងដល់ ៦០%

ឆាំ

២០១៥។ ចបោប់ស្តីពីពឈើឆាំ២០០២ (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០២គ) ផ្តល់អំណាចឱយ
រដ្ឋបាលពឈើកង
ុ្ន ការផ្តល់ពផ្តល់ផលដល់សហគមន៍មល
ូ ដានសមប់គប់គង និងអាច
ទទួលផលពីធនធានទាំង
ពឈើ

ះ។ សហគមន៍ អាចស្នើសុំរដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីបង្កើតសហគមន៍

ក្នង
ុ តំបន់ពដលស្ថត
ិ

ជិតភូមរិ បស់គ ដើមបីរកសោសិទក
ិ្ធ ង
ុ្ន ការបប
ើ ស់ដព
ី កម

ការចុះកិច្ចពមពៀងរវាងគណៈកម្មការសហគមន៍ពឈើ និងខណរដ្ឋបាលពឈើ។

ក្នង
ុ ខធ្នូ ឆា២
ំ ០០៣ កម្ពជា
ុ បានអនុមត
័ អនុកត
ឹ យស្តព
ី ស
ី ហគមន៍ពឈើ(រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ

២០០៣) ដលធ្វឱ
ើ យសហគមន៍ពឈើកាយជាផ្នកមួយនយុទសាស្ត
្ធ
ជាតិដម
ើ បីគាទ
ំ ដល់ការ

កាត់បន្ថយភាពកក
ី និងគាទ
ំ ដល់ការថរកសោគមបពឈើ។ សហគមន៍ពឈើតវូ បានបង្កត
ើ
ឡើង

យមានការគាំទពីរដ្ឋបាលពឈើ

ងតាមការស្នើសុំរបស់សហគមន៍ និងកមការ

ចុះកិច្ចពមពៀង។ សហគមន៍ពឈើតូវរៀបចំផនការគប់គងពសហគមន៍ ដលតូវ
អនុម័តពីរដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីអនុ

តឱយបមូលនិងលក់ដូរផល-អនុផលពឈើ។ ក្នុងមាត

១២ចងថា៖ ផ្អកលើកិច្ចពមពៀងសហគមន៍ពឈើ សហគមន៍មានសិទ្ធិដាំ ចាត់ចង
បមូលផល-អនុផលពឈើ និងលក់បភទឈើផសងៗដូចមានចងក្នុងផនការគប់គងព

សហគមន៍។ កិច្ចពមពៀងសហគមន៍ពឈើមានសុពលភាព មិនលើសពី ១៥ឆាំ និងអាចបន្ត
កិចព
្ច មពៀងនះជាថ្មដ
ី លមិនលើសពីរយៈពល១៥ឆាំ (

បអប់ ១ ករណីសិកសោ សហគមន៍ពឈើពូកូច
ការធ្វើទសសនកិច្ច

ងតាមមាត ២៧)។

ខត្តមណលគិរី

ភូមិពូកូច ក្នុងខត្តមណលគិរី ដើមបីពិភាកសោអំពីការអភិវឌឍសហគមន៍ពឈើ

មួយដលមានទំហំ ១.២៣១ ហិកតា និងមានសចក្តីពងផនការគប់គងពសហគមន៍ ដលបានដាក់
ជូនរដ្ឋបាលពឈើ សុំការអនុម័ត។

លបំណងសំខាន់នការគប់គង គឺដើមបីបមូលអនុផលពឈើ

ក៏ដូចជា ផលិតកម្មឈើនាពលអនាគតចំនួន ៣៩៩ដើម ក្នុង១ឆាំ សមប់ឈើសំណង់។ អង្គការករដា

ភិបាលមួយបានជួយក្នុងការរៀបចំសចក្តីពងផនការគប់គងនះ ក៏ប៉ុន្ត កុមការងារសិកសោបានកត់
សមា្គល់ឃើញថាមានកង្វះខាតជាចើន
តូវ និងការបងចកផលប

ក្នុងសចក្តីពងផនការគប់គងនះ។ តួនាទី ការទទួលខុស

ជន៍ សមប់សហគមន៍ដលមានសមាជិកបមាណ ៣០០ គួសារនះ

គឺមិនបានកំណត់ចបោស់ ហើយទិន្នន័យដលបងាញពីបរិមាណមាឌឈើឈរបច្ចុបបន្នគឺមាន ១.១០០ម៣/
ហិកតា គឺជាទិន្នន័យមិនពិត។ សហគមន៍មានគណៈកម្មការគប់គងចំនួន៧ រូប បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាល

ពឈើដម
ើ បីរៀបចំសចក្តព
ី ងផនការគប់គង និងកិចព
្ច មពៀងសហគមន៍ពឈើនះ។ សចក្តព
ី ង
ផនការគប់គងនះមិនទាន់បានអនុម័ត
គប់គងនះ។

ជាធម្មតា អ្នកភូមម
ិ ន
ិ ទាន់យល់ចបោស់អព
ំ ី

ឡើយ ហើយរដ្ឋបាលពឈើកំពុងតពិនិតយសំណើផនការ
លការណ៍មល
ូ ដានសមប់គប់គងពឈើឱយមាននិរន្តរភាព

ឡើយ។ ដូច្នះ ផនការគប់គងដលអាចជឿជាក់បានតូវបញ្ចូល

លការណ៍ណនាំសមប់ការ

អនុវត្តឱយបានចបោស់ អំពផ
ី លិតកម្មផលនិងអនុផលពឈើ និងកំណត់អព
ំ ត
ី នា
ួ ទីនង
ិ ការទទួលខុសតវូ របស់
សមាជិកសហគមន៍ដលកំពុងធ្វើការងារ
សមប់អ្នកធ្វើការផាល់
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ក្នុងពឈើ។ គួរតកំណត់ឱយបានចបោស់អំពីផលប

ក្នុងព និងសមប់សហគមន៍ទាំងមូល។

ជន៍

របាយការណ៍

ផនការយុទសាស
្ធ
អភិ
្ត វឌឍន៍វស
ិ យ
័ កសិកម្មឆា២
ំ ០០៦-២០១០ (កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់

និងនសាទ ២០០៦) បានសង្កត់ធន់
្ង បន្ថមទៀតអំពសា
ី រសំខាន់នការបង្កត
ើ សហគមន៍ពឈើ
និងមាន

ល

២លានហិកតា សមប់ការបង្កើតសហគមន៍ពឈើនះ។ បច្ចុបបន្នផ្ទដី

សហគមន៍ពឈើមានបហល ២០៧.០០០ ហិកតាតូវបាន ចុះហត្ថលខានិងកំពុងដំណើរការ

ទន្ទឹមនះ មានគមងសហគមន៍ពឈើបហល ១០០.០០០ ហិកតា បន្ថមទៀត តូវបាន

អនុម័ត និងផ្ទដី បមាណជិត ១០០.០០០ហិកតា បន្ថមទៀតកំពុងតមានផនការបង្កើត។
ទិន្នន័យ ស្តីពីការអភិវឌឍសហគមន៍ពឈើ
ខមិថុនា ឆាំ២០១៣

ក្នុងបទសកម្ពុជាបានធ្វើការ

យរដ្ឋបាលពឈើដូចបងាញក្នុងតារាង ៦។

ះពុម្ភផសោយ

តារាង ៦ សហគមន៍ពឈើតាមបណា្ដខត្ត
លរ ខត្ត

1 កប

មានផនការរៀបចំ

បានអនុម័តរួច

បានចុះកិច្ចពមពៀង

សហគមន៍
ពឈើ

សហគមន៍
ពឈើ

សហគមន៍
ពឈើ

ផ្ទដី
(ហិកតា)

ផ្ទដី
(ហិកតា)

ផ្ទដី
(ហិកតា)

3

1 009

3

1 009

1

60

13

17 514

13

17 514

1

3 046

3 កចះ

41

59 042

19

29 397

10

17 351

4 កំពង់ចាម

11

3 521

6

1 824

5

1 783

5 កំពង់ឆាំង

34

11 571

15

6 714

15

6 714

6 កំពង់ធំ

82

80 907

64

53 902

57

48 478

7 កំពង់ស្ពឺ

48

19 030

18

8 280

15

5 877

8 កំពត

27

12 530

21

8 703

11

5 720

9 តាកវ

13

10 791

13

10 791

4

1 843

10 បនាយមានជ័យ

12

4 970

12

4 970

12

4 970

11 បាត់ដំបង

27

9 549

13

3 531

13

3 531

4

858

4

858

4

858

57

7 460

40

2 841

35

2 504

21

45 344

18

37 063

8

19 347

15 ពះសីហនុ

2

1 274

2

1 274

1

592

16 មណលគិរី

4

4 176

4

4 176

0

0

17 រតនគិរី

32

20 838

19

15 712

9

908

18 សៀមរាប

37

18 122

37

18 122

35

17 523

19 ស្ទឹងតង

8

16 208

8

16 208

2

1 370

20 សាយរៀង

2

504

2

504

2

504

14

65 168

14

65 168

13

64 318

492

410 386

345

308 561

253

207 297

2

ះកុង

12 ប៉លិន
13

ធិ៍សាត់

14 ពះវិហារ

21 ឧត្តរមានជ័យ
សរុប

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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៤.២.៤. ៃŪពសមġĈន (ឯកជន)
កម្ពជា
ុ បានបង្កត
ើ បព័នព
្ធ សមបទានក្នង
ុ អំឡង
ុ ឆាំ ១៩៩៤ ដល់ ១៩៩៧ ដលរាជរដាភិបាល

បានផ្តល់ពសមបទានចំនួន ៣៦ ដលមានផ្ទដីពបហល ៧លានហិកតា (ជិត ៧០% នដី

ពឈើសរុប) (រាជរដាភិបាលគានកាលបរិចទ-ក)។
្ឆ
ភាពទន់ខសោយក្នង
ុ ការគប់គងនិងការ
តត
ួ ពិនត
ិ យពសមបទាន បណា្ដលឱយរាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ ចញបទប

បញឈប់ការធ្វអាជី
ើ
វកម្ម

ឈើតាង
ំ ពីឆាំ ២០០២ ក្នង
ុ ពសមបទានទាង
ំ អស់។ បនាប់មក រាជរដាភិបាលបានបង្កត
ើ ចបោប់ជា
អាទិភាពសមប់ធច
ើ្វ ណា
ំ
ត់ថាក់សមបត្តព
ិ ឈើអចិនយ៍
្ត

យអនុ

(រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ ២០០២-ក)។ ពសមបទានមួយចំនន
ួ តវូ បានលុប

ដូចនះ បច្ចុបបន្ន

មតាមចបោប់សព
ី្ត ព
ី ឈើ
ល

យរាជរដាភិបាល

សល់ពសមបទាន បមាណជា ៣,៣ លានហិកតាប៉ុ

្ណះដល

មាន

សុពលភាព(តារាង ៧)។ អនាគតរបស់ពសមបទានទាំងនះ គឺមិនចបោស់លាស់ទ សមប់
កុមហ៊ុនពសមបទាន
ប

មានសុពលភាព ពះថាកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទបាន

ក់ថា ពសមបទានទាំងនះ អាចតូវបងចកឡើងវិញសមប់ជាពការពារ និងព

សហគមន៍។ កុមហ៊ុនពសមបទានអាចដំណើរការវិញបាន លុះតតចុះកិច្ចសនយោសារជាថ្មីជា
មួយរដ្ឋបាលពឈើ បើសិនជាកុមហ៊ុនមានផនការគប់គងពឈើបកប

យនិរន្តរភាព។

តារាង ៧ ពសមបទាន(ឯកជន)
ខត្ត

ះ

ផ្ទដី (ហិកតា)

កំពង់ធំ

សហគសកូឡិចសុីម

147 187

កចះ

សហគសកាសូទីម

131 380

មណលគិរី កចះ កំពង់ចាម

សាមលីងអន្តរជាតិ

467 484

កំពង់ស្ពឺ

សាមលីងអន្តរជាតិ

298 598

កចះ កំពង់ធំ

ភាពីមុិច ហ្វូឆាង កម្ពុជា

137 475

ស្ទឹងតង

ភាពីមុិច ហ្វូឆាង កម្ពុជា

221 250

ស្ទឹងតង រតនគិរី

ភាពីមុិច ហ្វូឆាង កម្ពុជា

350 000

ពះវិហារ

ចិនាបាយវូត កម្ពុជា

សៀមរាប

សំ

ងវូត

200 050

កចះ ស្ទឹងតង

អវឺបយ

136 376

ស៊ូពរវូត

94 418

ះកុង

ធិ៍សាត់ កំពង់ស្ពឺ
កំពង់ចាម កចះ ពះវិហារ
ះកុង

ធិ៍សាត់

ធីមា៉ស់ រី

ះ

2021

103 300

161 450

សុីលវីរូត វូត បូដាក

215 460

ះកុង

សុីលវីរូត វូត បូដាក

100 000

ធិ៍សាត់ បាត់ដំបង

យូរីសាគរ

214 000

ធីភីភី

395 900

សៀមរាប ពះវិហារ
សរុប
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ផុតកំណត់

ធិ៍សាត់

3 374 328

របាយការណ៍

៤.២.៥. ៃŪពផŉល់ផល
ពផ្តល់ផល គឺជាពដលមានមុខងារចមបងសមប់ផលិតកម្មផលនិងអនុផលពឈើ

បកប

យនិរន្តរភាព។

១,២លាន ហិកតា ដលស្ថិត
 ពដលបានអនុ

ងតាមកម្មវិធីពឈើជាតិ បទសកម្ពុជាមានពផ្តល់ផល ចំនួន
កដនពសមបទាន។ ពផ្តល់ផលរួមមាន ៖

តឱយបមូលផល

កតំបន់ពសមបទាន

 ពរចរឹល
 ពតូវសារឡើងវិញ
 ពបមុងទុកសមប់ការបន្តពូជឡើងវិញ ឬចមា្ករពឈើ
 តំបន់ពដាំឡើងវិញ
 ពស្ថិត

កមកិច្ចពមពៀងរវាងរដ្ឋបាលពឈើ និងសហគមន៍មូលដាន

ផ្អកតាមលទ្ធផលនការសិកសោចរាចរឈើ រដ្ឋបាលពឈើមន
ិ ទាន់បានកំណត់តប
ំ ន់ពផ្តល់ផល

ស្ថិត

កពសមបទាន

ហិកតា ដូចដលបានកំណត់

តាមខត្តនីមួយៗ ឬគូរផនទីពផ្តល់ផលដលមានផ្ទដីព ១,២
ក្នុងកម្មវិធីពឈើជាតិ

ឡើយ។

៤.៣. ៃŪពឯកជន/ចŌ˛ រេឈЧ
ពឯកជនរួមមាន ចមា្ករពឬចមា្ករឈើ ដលបានមកពីការដាំឈើ ឬដុះ

យធម្មជាតិ

លើដីឯកជន ដលបានចុះបញ្ជកា
ិ និងប័ណកម្ម
្ណ សិទស
ិ្ធ បចបោប់។ ដីឯកជនកមការចុះបញ្ជកា
ិ
គឺជាដីឡត
ូ ៍ កម្មសិទរិ្ធ បស់បគ
ុ ល
្គ ឬ គសា
ួ រ។ បច្ចប
ុ បន្ននះ ភាគចន
ើ នដីឡត
ូ ឯ
៍ កជន
កម្ពុជាមិនទាន់មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិផ្លូវការ

ក្នង
ុ បទស

ឡើយទ។ ចាប់តាំងពីឆាំ ២០០៥មក អ្នកផ្តល់

ជំនួយទ្វភាគី និងពហុភាគី និងរាជរដាភិបាលបានផ្តល់ជន
ំ យ
ួ គាទ
ំ ដល់ការចុះបញ្ជដ
ី ី ដើមបីផល់
្ត

ប័ណកម្ម
្ណ សិទជា
ិ្ធ ផ្លវូ ការដល់មាស់ដឯ
ី កជន។ កម្មវិធព
ី ឈើជាតិមានកម្មវិធម
ី យ
ួ ស្តព
ី ការដា
ី
ឈ
ំ
ើ
សមប់

លបំណងបើបស់ចើនយា៉ង និងការអភិវឌឍចមា្ករឈើ ដើមបីជាសកានុពលក្នុងការ

ផ្គត់ផ្គង់តមូវការឈើបើបស់ក្នុងសុក និង បង្កើនបក់ចំណូលសមប់សហគមន៍មូលដាន។
បភទឈើសំខាន់ៗដលបានដាំ រួមមាន ៖

ស៊ូ បងខយល់ អាកាសយោ និងម៉សាក់។ ពឯក

ជនមិនតូវបានគិតថាជាសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចទ ពះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គល។
រដ្ឋបាលពឈើក៏បានបង្កើតចមា្ករឈើ

ក្នុងតំបន់ដីពរបស់រដ្ឋ ដលគប់គង

យ

រដ្ឋបាលពឈើ។ គមងចមា្ករឈើតូវបានរៀបចំឡើងដើមបីជមុញឱយឯកជនធ្វើការដាំឈើ
ចំណកឯសហគមន៍អាចដាំឈើ

លើដីទំនររបស់ខ្លួន។

ទិន្នន័យដីដាំឈើរបស់រដ្ឋបាលពឈើ

តផ្ទដីដាំដុះបចាំឆាំប៉ុ

ក្នុងសានីយ៍នីមួយៗគឺពុំមានទ។ មានតកំណត់

្ណះដលបានរកសោទុក ឃើញមានផ្ទដីសរុប ១៤.៣៤៥ ហិកតាដល

បានដាំដុះ ពីឆាំ ១៩៨៥ ដល់ ២០១១។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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តារាង ៨ តំបន់ចមា្ករឈើ (សានីយ៍) គប់គង
ះ

ខត្ត

ឆាំបង្កើត

ផ្ទដីសរុប (ហិកតា)

ទឹកឆារ

កំពង់ចាម

1996

72

មានក

កំពង់ឆាំង

1997

10.000

ភ្នំកយ

កំពង់ស្ពឺ

1988

298

ទួលពិច

កណា្ដល

1986

290

ភ្នំអដ្ឋរសស

កណា្ដល

1992

20

អង្គរជ័យ

កំពត

1999

3.909

កំចាយមារ

ពវង

1995

8.705

រមាសហក

សាយរៀង

1990

8.002

កសាំង

សាយរៀង

1990

5.012

ភ្នំតា

តាកវ

1993

1.300

បនាយអង្គរ

តាកវ

1987

1.100

កបោលឆាយ(ទឹកសាប)

ពះសីហនុ

1997

6.027

តពាំងធំ

តាកវ

1998

1.015

ដងទង់

កំពង់ចាម

1997

4.800

តំបន់ទនាប់ឧទយោនជាតិ
ភ្នំគូលន

សៀមរាប

2000

14.000

បឹងលាច

កចះ

2000

5.662

ភ្នំសមុង

កចះ

1997

4.381

ភ្នំ

កប

2001

32

ប៉លិន

2002

200

៉

ន

សាលាក
សរុប

39

យរដ្ឋបាលពឈើ

96.349

របាយការណ៍

បអប់ ២ ការរកឃើញសំខាន់ៗអំពីពឈើរបស់បទសកម្ពុជា
១. រាជរដាភិបាលបានកំណត់និងចាត់ថាក់ដី ជាពឈើលើផ្ទដី១០,៨លានហិកតា
តាមគមបពឈើ ហើយបងចក

២. បច្ចុបបន្ន ចំណាត់ថាក់ពផ្តល់ផល ដលបានប
នីមួយៗ

ក្នុងខត្តនីមួយៗ។

មតាមកម្មវិធីពឈើជាតិ។

ក់ថាមានផ្ទដីសរុបចំនួន ១,២លាន ហិកតា

ឡើយ ដូចជា ទីតាំង ពំបទល់ ទំហំដី និងគូរផនទីតាមឯកតា

៣. កសួងបរិសានគប់គងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

យកំណត់តប
ំ ន់សមប់ការពារ

និងតំបន់អភិរកស និងតំបន់សមប់បើបស់ដី

ក្នុងតំបន់បើបស់

សហគមន៍។ ក៏បន
ុ៉ ្ត រហូតមកដល់ពលនះ ការបងចកតំបន់ទាង
ំ នះ
មិនទាន់បានធ្វើចប់សព្វគប់

ង

ជា៥បភទដីបើបស់តាមមុខងារ ៖ តំបន់ការពារធម្មជាតិ

ពការពារ ពសហគមន៍ ពសមបទាន និងពផ្តល់ផល បើអនុ

មិនទាន់បានកំណត់ចបោស់

យ

ឡើយ។ តំបន់បើបស់

បើបស់ជាចំណកមួយសមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

ក្នង
ុ តំបន់សល
ូ្ន

យចីរភាពនិងតំបន់

ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិ

យចីរភាពនិងតំបន់សហគមន៍អាច

យសបចបោប់។

៤. ពសមបទានមានបហលជា ៣,៣ លានហិកតា ដលកំពុងតស្ថិត

កមបទប

ហាមឃាត់

ការបមូលផល។ ហើយបច្ចុបបន្ននះ គឺមិនមានការផ្តល់វត្ថុធាតុដើមឈើសមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ
ទ។

៥. សហគមន៍ពឈើមាន

ល

ពងីករហូតដល់ ២ លានហិកតា ដលបច្ចុបបន្ន សហគមន៍ពឈើ

មាន ៣០៨.៥៦១ ហិកតាបានអនុម័ត។ សហគមន៍ពឈើអាចជាបភពឈើមួយសមប់ផ្គត់ផ្គង់

ទីផសោរ។ ការគប់គងសហគមន៍ពឈើ តូវការជំនួយគាំទពីរដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីធានាថាព
ឈើតូវបានគប់គងល្អ និងផលិតកម្ម ផលនិងអនុផលពឈើបកប

យនិរន្តរភាព។

៦. រដ្ឋបាលពឈើមានសានីយដា
៍ ឈ
ំ
ច
ើ ន
ំ ន
ួ ៩៦.០០០ ហិកតា ស្ថត
ិ កមកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់
និងនសាទ ក្នុង
ដលស្ថិត

ះ ផ្ទដី ១៤.០០០ ហិកតាតូវបានដាំឈើរួច។ តំបន់ពឯកជននិងចមា្ករឈើ

កដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច គួរតូវកំណត់ឱយបានល្អ ពះថាតំបន់ទាំងនះអាចនឹង

ផ្តល់ឈើដល់ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ

កម្ពុជានាពលអនាគត។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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Photo: GFS

៥. Łរផðត់ផង
ð ់េឈЧ
បទសកម្ពជា
ុ មានពឈើទហ
ំ ំ ១០,៨ លានហិកតា រួមមាន តំបន់ការពារធម្មជាតិដលជា

ចំណកមួយធំ (៤,៥ លានហិកតា) ស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសូងបរិសាន រីឯពការពារ
ស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ និងជាង ៤ លានហិកតា

ជាពសមបទាន និងពផ្តល់ផល។

យសារ បទប

ហាមឃាត់ការកាប់ឈក
ើ ង
ុ្ន ពសមបទាន

ឆាំ ២០០២ ការផ្គត់ផង់
្គ ឈើស្ទើរតទាំងអស់ គឺបានមកពីការបមូលផលឈើពីតំបន់កាប់

សមាតពដើមបីផ្ទរ
សម្ពន
័ ្ធ

ជាចមា្ករដាំដះុ ពីគមងអភិវឌឍន៍កសិកម្ម និងការសាងសង់ហដារចនា

ក្នង
ុ ដនសមបទានដីសដ្ឋកិច។
្ច

ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

បទសកម្ពុជា គឺគប់គង

យកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ

និងកសួងបរិសាន។ ផលិតផលឈើ អាចមានបភពមកពីតប
ំ ន់ពផ្តល់ផលដលគប់គង

យ

រដ្ឋបាលពឈើ ឬពីគមងអភិវឌឍន៍ ដូចជា សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច តំបន់យករ៉ គមងវារីអគ្គស
ិ នី
និងគមងហដារចនាសម្ព័ន្ធផសងៗទៀត។ កសួងបរិសានបានផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ក្នង
ុ តំបន់បប
ើ ស់

យចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍

រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទអាចផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិ។ កសួងកសិកម្ម
ក្នុងតំបន់ពការពារ ឬពផ្តលផ
់ ល។

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទក៏អាចផ្តល់សមបទានដីសង្គមកិច្ចផងដរ សមប់តការ

អភិវឌឍសហគមន៍ជនបទ និងការបប
ើ ស់ជាចមបងសមប់ផលិតកម្មកសិកម្មខាតតូច និងការ

ពងក
ី ភូម។
ិ ដើមឈើ ដលបានកាប់សមាតពីតប
ំ ន់ដស
ី មបទានសង្គមកិច្ច គឺសមប់តការបប
ើ ស់
របស់សហគមន៍បុ៉

ះ្ណ គឺមិនសមប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ ហតុនះពុំមានទិន្នន័យឈើពី

សមបទានដីសង្គមកិច្ចសមប់ការសិកសោអំពីការផ្គត់ផ្គង់ឈើនះទ។
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៥.១ ៃŪពសមġĈន
បទសកម្ពជា
ុ មានពឈើចន
ើ តំបន់ដលស្ថត
ិ កមរូបភាពជាពសមបទាន (៣,៣ លាន

ហិកតា) គប់គង

យរដ្ឋបាលពឈើនកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ និងពុំមាន

ការបមូលផលឈើទ
ឆាំ២០០២ មក ត

យរាជរដាភិបាលបានដាក់បទប

មានសុពលភាពកិច្ចពមពៀង

ធ្វើអាជីវកម្មឈើនះ គឺ

បញឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មឈើតាំងពី

ឡើយ។ ការដាក់បទប

បញឈប់ការ

យសារតកង្វះខាតក្នុងការតួតពិនិតយការធ្វើអាជីវកម្មឈើរបស់

សមបទានិក។ បទសកម្ពុជាបាន

ះផសោយកមបច្ចកទសសមប់ការបមូលផលឈើក្នុងឆាំ

១៩៩៩ ដលបានទទួលការគាទ
ំ ពីទភា
ី ក់ងារអូសលីសមប់កច
ិ អភិ
្ច វឌឍន៍អន្តរជាតិ (AUSAID)។
កមនះមាន

លការណ៍ណនាំសមប់រៀបចំផនការគប់គងពឈើឱយមាននិរន្តរភាព និង

លការណ៍បច្ចកទសសមប់ការបមូលផលឈើផងដរ។

បទប

បញឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មឈើ

មានសុពលភាព

ឡើយ ក៏ប៉ុន្តតាមការឱយដឹងពី

មន្តីរដ្ឋបាលពឈើថា សមបទានិកអាចនឹងដាក់សណ
ំ
ស
ើ ក
ំុ ច
ិ សន
្ច
យោសារជាថ្មី

យសនយោថាធ្វើ

ការគប់គងពសមបទាននះឱយមាននិរន្តរភាព។ កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទអាច
នឹងយល់ពមឱយពសមបទានទាំងនះមានដំណើរការឡើងវិញ។ មិនមានកំណត់តឈើដល

បានដកហូតចញពីតំបន់ពសមបទានទ។ ពសមបទានមួយចំនួនតូវបានផ្តល់អាជាប័ណ្ណ
ជាសមបទានដីសដ្ឋកិចរួ្ច ច

ហើយ។ ទីតាង
ំ ដីសមបទានសដ្ឋកិចមិ
្ច នមានការកំណត់ចបោស់លាស់

យកសួងបរិសាន ឬ កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ ដើមបីកាត់ចញតំបន់ព

សមបទានទ។

៥.២ ៃŪពផŉល់ផល-តំបន់ៃŪពគុប
ជមស
ើ មួយក្នង
ុ បណា្ដជមស
ើ ដលអាចបំពញការផ្គត់ផង់
្គ ឈស
ើ មប់តមវូ ការក្នង
ុ សក
ុ ដូច

ដលបានលើកឡើងខាងលើ គឺការបង្កើតពគុបដញថ្ល
យរដ្ឋបាលពឈើ។ “ពផ្តល់ផល” នះ គឺសំ

ពសមបទានដល

មានសុពលភាព។

ក្នុងពផ្តល់ផល ដលគប់គង

តំបន់ពឈើដលមិនស្ថត
ិ

ងតាមកម្មវិធព
ី ឈើជាតិ ពផ្តល់ផលមាន ១,២

លានហិកតា ដលភាគចើនជាបភទពសង (មិនមនអំបូរសល់) និងជាទូ
សើម។ តំបន់មួយចំនួនធំនពផ្តល់ផលដលស្ថិត
និងបំផាញ

កម

ក្នុង ប៉ុនានទសវតសរ៍ កន្លងមក ក៏ប៉ុន្ត

ជាតំបន់

កពសមបទាន តូវបានគកាប់ឈើ

មានពខ្លះមិនទាន់បានធ្វើអាជីវកម្មដរ។

រដ្ឋបាលពឈើ និងកសួងកសិកម្ម រុកាបមាញ់នង
ិ នសាទ គប់គងនិងបងចកតំបន់ពផ្តល់

ផលជាគុបដញថ្លបចាំឆាំសមប់កុមហ៊ន
ុ ឯកជនដញថ្ល។ ពផ្តល់ផល ចំនន
ួ ១,២ លាន
ហិកតា មិនទាន់បានកំណត់ចបោស់

លើផនទី ឬកំណត់

តាមខត្ត ទាំងទីតាំង និងទំហំព។

ហតុនះ គមិនអាចយល់ដឹងចបោស់លាស់អំពីសកានុពលឈើដលអាចផ្គត់ផ្គង់ចញពីតំបន់
ពផ្តល់ផលទាំងនះទ។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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បអប់ ៣ ករណីសិកសោ

ខត្តមណលគិរី

ពលធ្វទ
ើ សសនកិចសិ
្ច កសោ

ខត្តមណលគិរី ខណរដ្ឋបាលពឈើបានរៀបចំផនការពគុបចំនន
ួ

៤ សមប់ការបមូលផលឈើ ដលមានផ្ទដីសរុប ៥.០០៦ ហិកតា។ ពល

ដលមានដំណើរការ

លើដីព ១.៣៤២ ហិកតា និងបងចកជា ៨ ប្លុក។ ពគុបនះមានផនការម

និងធ្វើសារពើភ័ណឈើ សបតាម
ឈើ

ះ មានតពគុបលខ៤

លការណ៍គប់គងពឈើឱយមាននិរន្តរភាព និងការកាប់ដកហូត

យការជើសរីស។ ទិនន័
្ន យសារពើភណ
័ ពបានបា៉នសា
់ នថាមានឈើសរុប ៦.០៨៦ ម៣ ជាឈើ

ពាណិជកម្ម
្ជ ដលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៤៥ស.ម ដលជាមធយមគឺមានត ៤,៥ម៣ ប៉ុ
មន្តីរដ្ឋបាលពឈើបាន

ដើមឈើសមប់ការកាប់ដកហូតឈើ

្ណះក្នុង១ហិកតា។

តាមផនការគប់គងពឈើ។

ទិន្នផលឈើបមូលបានជាក់ស្តងក្នុងពគុបលខ៤ មាន ៤.៤៥៦,៥ម៣ ដលគិតជាមធយម គឺបានត

៣,៣ម៣ ក្នុង១ ហិកតា ដលចាត់ទុកថាជាចំនួនតិចបំផុត។ ភាគចើននការធ្វើអាជីវកម្មពគុប គឺតូវមាន
ទិន្នផលឈើ ពាណិជ្ជកម្មលើសពី២០ម៣ ក្នុង១ ហិកតា ដើមបីធានាថាការបមូលផលឈើមានលក្ខណៈ

សដ្ឋកិច្ច។ ការធ្វើអាជីវកម្មឈើ

ក្នុងពគុបលខ៤ បានចប់សព្វគប់

ខកក្កដា ឆាំ២០១៣។

រាជរដាភិបាលមានពគុបតមួយគត់សមប់ឆា២
ំ ០១២ ដលស្ថត
ិ ក្នង
ុ ពផ្តល់ផលនបទស

កម្ពុជា ដូច្នះពគុបនះ ជាចំណកមួយដ៏ស្តួចស្តើងសមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើនាបច្ចុបបន្ននះ
(តារាង ៩)។

តារាង ៩ អាជាប័ណ្ណពគុប
ខត្ត

តំបន់អនុ

មណលគិរី

គុបលខ ៤

ក្នុងពផ្តល់ផល

ត ផ្ទដី
(ហិកតា)

សរុប

មាឌធ្វើសារពើភ័ណ មាឌបមូលផល
(ម៣)

ផុតកំណត់

1 342

6 086.6

4 456.5 កក្កដា ២០១៣

1 342

6 086.6

4 456.5

៥.៣ សមġĈនដីេសដťកិចĆ - ŪកសួងបរЋ⅜□ន និងŪកសួងកសិកមŊ
រុŁš ŪបŌញ់និងេន⅜ទ
បភពផ្គត់ផង់
្គ ឈស
ើ ខា
ំ ន់កង
ុ្ន បទសកម្ពជា
ុ គឺបានមកពីដស
ី មបទានសដ្ឋកិចដលស្ថ
្ច
ត
ិ កម

ការគប់គង របស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ ឬកសួងបរិសាន។ សមបទានដី
សដ្ឋកិច្ច តូវបានឯកភាពនិងចុះបញ្ជិកា អនុ
(រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០១-គ) ដលប

ម

តាមចបោប់ភូមិបាលឆាំ ២០០១

ក់អំពីចំណាត់ថាក់ដី និង កម្មសិទ្ធិដី។ ចបោប់

ភូមិបាលឆាំ ២០០១ ចងអំពីសមបទានដីសង្គមកិច្ច សិទកាន់
ិ្ធ
កាប់ដី របស់ជនជាតិដម
ើ ភាគតិច
ការចុះបញ្ជកា
ិ និងការ
ដីសមប់
និង

ះសយទំនាស់ដីធ្លី។ ចបោប់ភូមិបាលផ្តល់អំណាចក្នុងការផ្តល់សមបទាន

លបំណង សដ្ឋកិច្ច

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ គឺផ្តល់

ក្នុងតំបន់ពផសងៗទៀត គឺផ្តល់

យកសួងបរិសាន

យកសួង កសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ។

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

យអនុ

ម

តាម

អនុកឹតយ ១៤៦ អនក.បក និងកមមាត ៣៧ ថា ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចតូវបានកំណត់តឹម
១០.០០០ ហិកតា ប៉ុន្តអាចមានធំជាងនះ
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យ

ង

តាមមាត ៣៩(មើលបអប់ ៤)។

របាយការណ៍

បអប់ ៤ ខ្លឹមសារសង្ខបក្នុងអនុកឹតយស្តីពីការផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច លខ ១៤៦
អនក.បក ចុះថ្ងទី ២៧ ធ្នូ ២០០៥

អាជាធរផ្តល់កច
ិ សនយោ
្ច
សំ

ដល់អាជាធរដលមានសិទអ
ិ្ធ ណាចតា
ំ
មផ្លវូ ចបោប់ និងបអ
ើ ណាចនះដល
ំ

នាយករដ្ឋមន្តីផ្តល់ឱយសមប់ការផ្តល់កិច្ចសនយោសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ក្នុងនាមរាជរដាភិបាលដើមបីបំពញ
ភារកិច្ចសបតាមការចងក្នុងអនុកឹតយនះ។
សាប័នបទបបញ្ញត្តិ សំ

ដល់អាជាធរមានអំណាចតាមផ្លូវចបោប់ក្នុងការចញ និងដាក់ឱយអនុវត្តនូវវិធាន

និងបទបបញ្ញត្តិ ដើមបីគប់គងសកម្មភាព ឬបរិកា្ខរដលជាកម្មវត្ថុនកិច្ចសនយោសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។
លខាធិការដានបច្ចកទស សំ

(ដលមានទីតាំង

ដល់លខាធិការដានបច្ចកទសសមប់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ)។

លខាធិការដានបច្ចកទសធ្វើការតួតពិនិតយឯកសារគមងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច (ឯកសារគមង

តូវរួមមាន ផនការម ផនការសកម្មភាពលម្អិតសមប់ការកាប់ឈើ និងការដាំដុះ) និងធ្វើការពិគះជា
មួយនឹងគណៈកមាធិការគប់គងដីរដ្ឋថាក់ ខត្ត និងសាប័នបទបបញ្ញត្តិ។

លខាធិការដានបច្ចកទសរៀបចំធ្វើការវាយតម្លហតុប៉ះពាល់បរិសាននិងសង្គម (ESIA) របស់

គមងសំណើសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច (ដលតូវធ្វើការពិគះ

បល់លម្អិតជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ថាក់ និងសហគមន៍មូលដាន)។

គប់

កយពីទទួលបានអនុសាសន៍វិជ្ជមានពីការវាយតម្លហតុប៉ះពាល់បរិសាន និងសង្គមមក លខាធិការ

ដានបច្ចកទស តូវរៀបចំលក្ខខណការងារ
មកជាមួយឯកសារ៖

ង (ToR) សមប់ដាក់សំណើសុំគមង

យតូវភាប់

 សំណើគមងសមបទានដីសង្គមកិច្ច និងឯកសារគាំទ
 ផនការអាជីវកម្មលម្អិតអំពី ផនការបើបស់ដី ផនការវិនិ

គ ផនការចំណូលចំណាយសមប់

អភិវឌឍន៍ដី និងបភពដើមទុនសមប់គាំទដល់គមងសមបទានដីនះ

 សចក្តព
ី ណ៌នាអំពត
ី មវូ ការកមាង
ំ ពលកម្ម និងបភពផ្គត់ផង់
្គ កមាង
ំ ពលកម្មសមប់គមងសមបទាន
ដីនះ

 ព័ត៌មានអំពីបច្ចកវិទយោ ឧបករណ៍ គឿងចក ជី ថាំសមាប់សត្វល្អិត បភទដំណាំអាទិភាព
ដលគងនឹងបើបស់

 ការបងាញពីហតុប៉ះពាល់បរិសាន និងសង្គមនសកម្មភាពគមងវិនិ
ពមទាំងវិធានការ ទប់សាត់
្ក ឬកាត់បន្ថយហតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

 ការពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនង និងការគាំទ
សង្គមកិច្ច បសិនបើមាន

វិញ

គរបស់ខ្លួន

មករវាងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច និងសមបទានដី

 ការពិពណ៌នាអំពីការកច្នវត្ថុធាតុដើមដលបមូលពីក្នុងសុក បសិនបើមាន
 ថ្លឈ្មួលបើបស់ដីដលអ្នកដាក់សំណើ ផ្តល់ជូនរដ្ឋ
 ការបងាញព័ត៌មានអំពីការកាន់កាប់ដីសមបទាន

យមាស់សំណើ បសិនបើមាន

សបតាមការចងក្នុងមាត ៥៩ នចបោប់ភូមិបាល

 កិច្ចធានាណាមួយដលអ្នកដាក់សំណើចង់បានពីរដ្ឋ បសិនបើមាន
លខាធិការដានបច្ចកទសតូវរៀបចំកិច្ចបជុំជាសាធារណៈ ដើមបីបំភ្លឺអំពីចំណុចនានានឯកសារ

សំណើយា៉ងតិច ៣០ថ្ង មុនកាលបរិច្ឆទបិទការទទួលសំណើ និងតូវកត់តទុកជាឯកសារសាធារណៈ
នូវការបំភ្លឺដលបានលើកឡើង។ លខាធិការដានបច្ចកទសតូវ
គមងសំណើនីមួយៗ

ះផសោយនូវពិន្ទុនការធ្វើចំណាត់ថាក់

យផ្អកលើលក្ខខណដលបានកំណត់។ គមងសំណើដលបានទទួល

ចំណាត់់ថាក់ខ្ពស់ជាងគ តូវបានអ

្ជើញឱយចូលរួមក្នុងការចរចាផ្តល់កិច្ចសនយោសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន មានទំហំធំជាង ១០.០០០ ហិកតា ហើយស្ទើរតទាំងអស់ន

សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច គឺមានកិច្ចសនយោរយៈពល ៧០ ឬ ៩០ឆាំ។ កសូងបរិសាន ផ្តល់សមបទាន
ដីសដ្ឋកិច្ច

យអនុ

ដលរាជរដាភិបាល អនុ
យចីរភាព។

មតាមចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ ខមករា ឆាំ២០០៨
តឱយមានសកម្មភាពអភិវឌឍន៍ និងវិនិ

លបំណងនតំបន់បប
ើ ស់

គ

ពល

ក្នុងតំបន់បើបស់

យចីរភាព គឺដម
ើ បីបង្កត
ើ ឡើងនូវតម្លសដ្ឋកិច្ច

ខ្ពស់សមប់ការគប់គងនិងការអភិវឌឍសដ្ឋកិច្ចជាតិ ក៏ដូចជាការរួមចំណកដល់សហគមន៍
មូលដាន និងលើកកម្ពស់ជីវភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។ ដំណើរការចុះបញ្ជិកាន
ការផ្តល់សមបទានដី សដ្ឋកិច្ច រួមមាន ការពិគះ
មូលដាន និងសហគមន៍មូលដាន

យអនុ

បល់ជាមួយកសួង-សាប័នពាក់ពន
័ ្ធ អាជាធរ

មតាមចបោប់និងនីតិវិធី។

កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ មានសិទអ
ិ្ធ ណាចនិ
ំ
ងទទួលខុសតវូ ក្នង
ុ ការផ្តល់សមប

ទានដីសដ្ឋកិច្ច ដលមានទុនវិនិ

ឡើង

គចាប់ពព
ី ី ២.៥០០ ដុលាស.រ.អា(១០.០០០.០០០ រៀល)

ឬមានទំហំដីសមបទានចាប់ពី ១.០០០ហិកតាឡើង

។

កសួងបរិសានមានអំណាច និងទទួលខុសតូវក្នុងការផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដ

កុមហ៊ុនឯកជន (ទាំងក្នុងសុកនិងបរទស)

ក្នុងតំបន់បើបស់

យចីរភាព

យផ្អក

តាមចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ (២០០៨)។ តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចណាដលផ្តល់
យកសួងបរិសាន

មុនចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិឆាំ ២០០៨ តូវបានផ្ទរ

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទជាអ្នកគប់គងវិញ។
ក្នុងរយៈពលចុះវាយតម្ល

ឱយ

ទីវាលក្នុងខត្តមណលគិរី កុមការងារសិកសោបានសង្កតឃើញ

អំពីដំណើរការចុះបញ្ជិកាដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចក្នុងដនសមត្ថកិច្ចរបស់កសួងបរិសាន ក៏ឃើញ
មានការចូលរួមរបស់គណៈកមាធិការចមុះពំដនផងដរ បន្ថម

ក្នុងនីតិវិធីដលមាន

ក្នុងចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ ២០០៨ ពះថាសំណើសុំដី សមបទាននះស្ថិត
ពំបទល់បទសវៀតណាម។ ដំណើរការមានដូចត

១. កុមហ៊ុនដាក់ពាកយស្នើសុំ

ជាប់នឹង

៖

កសូងបរិសាន(អាជាធរផ្តល់កិច្ចសនយោ)។ ក្នុងសំណើជា

ផ្លូវការថា សមប់ការអភិវឌឍដំណាំកសិ-ឧសសោហកម្ម ដូចជា ការដាំដំណាំ

ស៊ូ។

២. កសួងបរិសានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរកសួងមួយ ដលមានសមាសភាពមកពីកសួង

បរិសាន កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ កសួងសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
លខាធិការដានបច្ចកទសសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។

៣. កសួងបរិសានដាក់សំណើស្នើសុំសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចនះ
៤. ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្តីដាក់សំណើស្នើសុំនះ

ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្តី។

ស្នើសុំការឯកភាពពីពះមហាកសត។

៥. គណៈរដ្ឋមន្តច
ី ញលិខត
ិ ឯកភាពតាមសំណស
ើ ំុ ដលអាចមានការកសមល
ួ មួយចំនន
ួ ដូចជា
ការប្តូរសមត្ថកិច្ចពីកសួងបរិសាន
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កសូងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទវិញជាដើម។

របាយការណ៍

៦. ចំ

ះការផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលស្ថិតតាមប

្ដយពំដនបទសកម្ពុជា តូវមាន

ការចូលរួម និងការឯកភាព ពីគណៈកមាធិការចមុះពំដន ក្នុងការកំណត់តំបន់ទនាប់
(តំបន់ស) តាមប

្ដយពំដន។

៧. នាយករដ្ឋមន្តីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឱយកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ ក្នុងការចុះកិច្ច
សនយោជាមួយកុមហ៊ុន ក្នុងការផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។

៨. កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទចុះហត្ថលខាលើកិច្ចពមពៀងជាមួយកុមហ៊ុន
ដើមបីបង្កើតសមបទានដី សដ្ឋកិច្ច អនុ
១៤៦ អនក.បក។

មតាមអនុកឹតយស្តីពីសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច លខ

បច្ចុបបន្ន ទិន្នន័យនិងសានភាពអំពីការបង្កើតសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច មិនមានការ

ះផសោយ

យកសួងទាំងពីរនះទ (កសួងបរិសាន និងកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ)។

កុមការងារសិកសោបានសង្កតឃើញថា ខណរដ្ឋបាលពឈើមណលគិរមា
ី នផនទីថៗអំ
ី្ម ពដ
ី ី

សមបទានសដ្ឋកិច។
្ច ទិន្នន័យដទទៀតដលបានមកពីអង្គការមិនមនរដាភិបាលបានបងាញ
ឱយឃើញថាមានតំបន់ដូចគា ហើយមានតំបន់មួយចំនួនក៏ខុសគាដរ (មើលតារាង ១០)។

ទិន្នន័យរបស់ខណរដ្ឋបាលពឈើមណលគិរី និងគហទំព័រ Open Development គឺមាន

ទិន្នន័យដូចគា ចំនួន១២ក្នុងចំនួនសរុប ២៥ តំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ដលបានបង្កើតក្នុងខត្ត

មណលគិរ។
ី គហទំពរ័ Open Development មានបញ្ជស
ី រុបចំនន
ួ ២២ តំបន់ដស
ី មបទានសដ្ឋកិច្ច

ក៏ប៉ុន្តខណរដ្ឋបាលពឈើមណលគិរី មានត១៨ តំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច។ តារាង១០
បងាញភាពបបល
ួ នតួលខដលផ្តល់
ពឈើ។

យអង្គការមិនមនរដាភិបាល និងខណរដ្ឋបាល

លបំណងសំខាន់មួយនការសិកសោអំពីចរាចរឈើនះ គឺដើមបីកំណត់ឱយបានចបោស់

ទាំងការផ្គត់ផ្គង់ឈើ ក៏ដូចជា បព័ន្ធបើបស់សមប់តួតពិនិតយចរាចរឈើពីតំបន់ដលមាន
អាជាប័ណ្ណឆ្លងតាមខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើរហូតដល់ការនាំចញផលិតផលឈើ។ ដូចនះ តំបន់

ផ្គត់ផ្គង់ឈើគឺមានសារសំខាន់ សមប់ការសិកសោ ក្នុងការវាយតម្លអំពីលទ្ធភាពតាមដាន ដើមបី

ឆ្លើយតបតាមចបោប់របស់សហភាពអឺរ៉ុប ស្តីពីឈើពាណិជ្ជកម្ម និងសមប់សកានុពលការចរចា
កិច្ចពមពៀង VPA នាពលអនាគត។

តំបន់ និងទីតាំងនសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលផ្តល់

រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ មិនមានការ

ះផសោយ

យកសូងបរិសាន និងកសួងកសិកម្ម

យកសួងទាំង២នះទ ដូច្នះហើយ កុម

ការងារសិកសោក៏មិនមានព័ត៌មានសមប់សិកសោដរ។ ព័ត៌មានស្តីពីផ្ទដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ដល

មានបភព ក្នុងគហទំព័ររបស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ (http://www.elc.
maff.gov.kh 2013) បានបងាញថា ៖ “មកដល់ខមិថុនា ឆាំ២០១២ សរុបផ្ទដីសមបទានដី
សដ្ឋកិច្ច ដលបានផ្តល់

យរាជរដាភិបាលកម្ពុជា មានចំនួន១១៨ កុមហ៊ុនមានផ្ទដីសរុប

១.២០៤.៧៥០ ហិកតា”។ បច្ចប
ុ បន្ន គអាចរកបានបញ្ជី

ះនិងផនទីរបស់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

តាមរយៈអង្គការមិនមនរដាភិបាល ដលមិនមនផ្លូវការ ហើយអាចមានទិន្នន័យខុសគាស្តីពី
តំបន់ជាក់ស្តងដលកសួងទាំង២នះបានផ្តល់ឱយ។ (ឧបសម្ព័ន្ធ ៣)

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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តារាង ១០ បញ្ជីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចក្នុងខត្តមណលគិរី (

ងតាមបភពព័ត៌មានពី

ខណរដ្ឋបាលពឈើ មណលគិរី និងគហទំព័រ Open Development)

លរ

ះកុមហ៊ុន

គហទំព័រ Open

ខណរដ្ឋបាលពឈើ

២០០៣

ផនទី ២០១២

Development
ផ្ទដី (ហិកតា)

1 Wuzhishan L.S Group

ផ្ទដី (ហិកតា)

10 000

0

2 Coviphama Co., Ltd

5 345

5 345

3 Agro Forestry Research

7 000

7 000

4 DTC Group Co., Ltd.

4 000

4 000

5 Land and Developing (Cambodia)

7 000

7 000

6 Mo Hy Pa Masu Orn Kampuchea Co

7 800

7 800

7 Mondul Agri-Resource Co., Ltd

9 100

10 570

8 Seang Long Green Land Investment

7 000

7 000

9 Unigreen Resource Co., Ltd.

8 000

8 000

10 Sitthi Agriculture Plantation
Co., Ltd.

522

0

11 Villa Development

825

0

12 Sethikula Co., Ltd.

4 273

0

13 Pacific Lotus Joint-Stock Company

9 014

9 014

14 Pacific Pearl Joint-Stock Company

9 614

9 614

15 Pacific Grand Joint-Stock Company

9 656

9 656

16 Pacific Pride Joint-Stock Company

9 773

9 773

17 Mega First Corporation Berhad

9 477

0

18 Huor Ling (Cambodia) International
Insurance (Forestry Administration Vogisan)

8 400

10 000

19 Kasekam Khmer Angkor Co., Ltd.

9 160

0

20 Heng Hean Siv Chan Tour Trading Co., Ltd.

4 000

4 000

21 Lim Royal Joint Stock Co., Ltd.

9 068

0

22 Benh Hoeurk Kratie Rubber (Forestry
Administration Binh Phuoc)

8 926

10 000

23 Varanacy

0

2 346

24 Dak Lak

0

4 162

25 Tach Wood

0

11 642

157 953

126 932

Totals
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មណលគិរី ទិន្នន័យ

របាយការណ៍

តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលបានគូរជាផនទី

Development គឺផ្អកលើទិន្នន័យដលបានផសព្វផសោយ
ចុះបញ្ជិកា ហើយអង្គការនះទទួលបានព័ត៌មាន

យអង្គការមិនមនរដាភិបាល Open

ពល

យរដាភិបាលក្នុងអំឡុងដំណើរការ

ះ។ ការសិកសោអំពីចរាចរឈើបាន

ដាក់ផនទីតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចមិនផ្លូវការ ផ្អកលើទិន្នន័យ និងឯកសារទន់ (shape
files) របស់អង្គការមិនមនរដាភិបាល សមប់ជាព័ត៌មាន

ងនបញ្ជីសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

តាមបភទការបើបស់ដី (រូបទី ៤)។ ចំនួនហិកតាដលបានបងាញ
ផនទី គឺបានមកពីទិន្នន័យ ដល
បញ្ជីនះ មាន

ះផសោយ

ក្នុងកំណត់សមា្គល់

យរដ្ឋបាលពឈើ និងកសួងបរិសាន ដល

ក្នុងរបាយការណ៍នះ។ ដូច្នះតំបន់ ដលបានកំណត់

យឯកសារទន់(shape

files) គន់តបងាញនូវអ្វីដលមានជាក់ស្តងក្នុងកំណត់សមា្គល់របស់ផនទីប៉ុ

្ណះ។

រូបទី ៤ ផនទីសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចឆាំ២០១៣ (Open Development Cambodia 2013
shape files)

ទាង
ំ កសួងបរិសាន និងទាង
ំ កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទសុទតតម
្ធ
វូ ឱយរៀបចំ

ផនការម ដើមបីកណ
ំ ត់ឱយបានចបោស់អព
ំ ផ
ី ដី
្ទ ដលតវូ ដាដ
ំ ះុ ពិតបកដក្នង
ុ ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច
និងតំបន់ តវូ រកសោទុកសមប់ការពារ (រូបទី ៥)។ តំបន់តវូ រកសោទុកសមប់ការពារ រួមមានបព័ន្ធ
ផ្លូវទឹកដលជាទូ

គឺជាតំបន់ពមាត់ទក
ឹ តំបន់ទជ
ី មលខាង
ំ និងតំបន់សហគមន៍។ ការរៀបចំ

ផនការម រួមមាន ការវាយតម្លហតុប៉ះពាល់បរិសាន និង សង្គម ដើមបីកំណត់អំពីផលប៉ះពាល់
លើបរិសាន ក៏ដូចជាតំបន់ដលសហគមន៍កំពុងបើបស់ និងអំពីផលប៉ះពាល់សង្គម

លើសហគមន៍មូលដាន។ ការវាយតម្លហតុប៉ះពាល់បរិសាននិងសង្គម គឺមានសារសំខាន់ជាទី
បំផុតសមប់កំណត់តំបន់ សមប់ដាំដុះពិតបកដ ដលជាមូលដាននការកាត់បន្ថយផល

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ប៉ះពាល់ដល់សង្គម និងបរិសានរបស់គមង។ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់សង្គម គួរកំណត់ផ្ទដី
ទាំងឡាយណាដលអាចជាន់គាលើដីមានទំនាស់ ដលកុមហ៊ុនតូវធ្វើការ

ះសយ

យ

កាត់ចញពីដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ឬតាមរយៈការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ដើមបីបង្កើតឡើងកិច្ច
ពមពៀង ដលមានផលប

ជន៍ទាំងសងខាង។ តំបន់ទនាប់សមប់ផ្លូវទឹក ពសង

និងពដាំចាំបាច់តូវកំណត់ឱយបានចបោស់ដើមបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិសាន។

រូបទី ៥ ឧទាហរណ៍អំពីផនទីបើបស់ដីក្នុងផនការមរបស់កុមហ៊ុន COVIPHAMA CO.,LTD
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របាយការណ៍

Photo: GFS

ជាធម្មតា ការបងចកប្លុក

ក្នុងផនការមរបស់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច គឺមានទំហំបមាណ

ជា ១.០០០ ហិកតា ដលជាប្លុកសមប់ធ្វើការកាប់សមាត ការរៀបចំដី និងការដាំដុះ។ កសួង
កសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ ផ្តល់ការអនុ

ត

យឡកៗពីគាសមប់ការបមូលផល

ឈើ និងកាប់សមាតពតាមប្លុកនីមួយៗ ក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច។ កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់
និងនសាទធ្វកា
ើ រសិកសោ

យធ្វការបងចកទូ
ើ
តគ
៍ រំ ជា
ូ បព័ន្ធ

ប្លកដើ
ុ
មបីធកា
ើ្វ របា៉នសា
់ នមាឌ

ឈើសមប់បង់ថ្លសួយសារ។ កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទផ្តល់លិខិតអនុ
ធ្វើការកាប់សមាតព តាមប្លុកបមូលផល
ជាផ្នកមួយនសកម្មភាព បតិបត្តិការ

តឱយ

យឡកៗពីគា។ សកម្មភាពសិកសោអំពីធនធានព

ក្នុងតំបន់

ះ ការរៀបចំផនការមតូវបានបញ្ចប់និង

ទទួលបានការអនុម័តមុនការបញ្ចប់ការសិកសោអំពីធនធានពឈើ ដូចបានសង្កតឃើញ
កុមហ៊ុន សៀងឡុងគីនឡនអិនវសមន។

កសួងបរិសានមិនបានរធ្វើសារពើភ័ណពក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច មុនពលកាប់ឈើ

ទ តមានការកត់តឈើមូលដលបានផលិតពីដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ហើយកត់ត
បញ្ជីផល-អនុផលពឈើ ក្នុងជំហាននីមួយៗ (អនុប្លុក)
បមូលផលតូវបានកំណត់
បមូលផល

ក្នុង
ះ

ក្នុងបញ្ជី

ក្នុងប្លុកបមូលផលមួយ។ ប្លុក

ក្នុងផនការម អាស័យតាមតំបន់ដលបានកំណត់ សមប់

យដកចញនូវតំបន់តវូ រកសោទុកសមប់ការពារ ដូចះមិ
្ន នមានទំហំ ស្តង់តា

(និយាម) សមប់ការបង្កើតប្លុក

ះទ។ ពុំមានទិន្នន័យសារពើភ័ណពសមប់ធ្វើការបា៉ន់

សានមាឌឈើ ដលតូវបមូលផលឈើពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចទ។ ការធ្វើសារពើភណ
័
ពគឺមានសារសំខាន់ណាស់ សមប់បាន
៉ សា
់ ន អំពទ
ី ន
ិ ផលបរិ
្ន
មាណឈើមល
ូ កូនឈើ និង អុស

សមប់ការតាមដាននិងតួតពិនិតយការដកហូតផល-អនុផលពឈើ និងអាចបើបស់សមប់

ធ្វើការបៀបធៀបរវាងទិន្នផលបា៉ន់សានក្នុងសារពើភ័ណព និងបរិមាណបមូលផលជាក់ស្តង
ក្នុងប្លុកបមូលផល។

មន្តក
ី សួងបរិសានធ្វការត
ើ
ត
ូ ពិនត
ិ យសៀវ

ឈើ

យយកមូលដាន ៣០% ជាគំរស
ូ ណា
ំ
ក

នឈើមល
ូ ទាង
ំ អស់ដលបានដកហូតដលបានកាប់តម
ឹ គល់ឈើ

ក្នង
ុ ប្លក
ុ ហើយចញរបាយ-

ការណ៍តួតពិនិតយឱយ បើសិនជាការវាស់ឈើនះអាចទទួលយកបាន។ បសិនបើការវាស់វង
មិនតឹមតូវ

ះរដ្ឋបាលពឈើសឱ
ើ្ន យតវូ វាស់ឈម
ើ ល
ូ ទាង
ំ អស់ឡង
ើ វិញ។ មន្តផ
ី ករដ្ឋ
្ន
បាល

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ពឈើវាយញញួរតចំនួនមួយលើកំណត់ឈើមូលនីមួយៗ ប

ក់ថាកំណាត់ឈើទាំងនះ

តវូ បានវាស់រច
ួ ។ រដ្ឋបាលពឈើ ផ្តល់លខ
ិ ត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើឱយសមបទានិក
ដើមបីបង់ថ្លសួយសារ

រតនាគារជាតិ។ កសួងបរិសានចញលិខិតឯកភាពឱយកុមហ៊ុន

បង់ថ្លសួយសារតាមបភទនិងមាឌឈើ (ម៣) ដលរួមមាន ៖ ឈើមូល (អង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៣០
ស.ម) កូនឈើ (អង្កត់ផ្ចិតតូចជាង ៣០ ស.ម) និងអុស។ ការបង់ថ្លសួយសារមានតម្លខុស

គាៗរវាងឈើមូល កូនឈើ និងអុស។ រតនាគារចញបងា្កន់ដបង់ថ្លសួយសារឱយកុមហ៊ន
ុ ៗ
យកបងា្កន់ដនះ

ស្នម
ើ ន្តផ
ី ករដ្ឋ
្ន
បាលពឈើ ដើមបីវាយញញួរតចំនន
ួ បីទៀតលើកណា
ំ
ត់

ឈើ ហើយផ្តល់លខ
ិ ត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ ដើមបីដក
ឹ ឈើពដ
ី ស
ី មបទានសដ្ឋកិច្ច

កាន់ ងចកកច្នឈើ។

ចំ

ះដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចដលស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់

និង នសាទ គឺមានបព័ន្ធចបោស់លាស់ក្នុងការវាស់ឈើ
វាស់ឈើមល
ូ ដលបានដកហូតតាមសៀវ

កត់តឈើមល
ូ ។ រដ្ឋបាលពឈើថាក់កណា្ដល

ចញលិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ

ហើយបនាប់មក ផ្នករដ្ឋបាលពឈើចញលិខត
ិ អនុ
អាចដឹក

កាន់

ងចកកច្នឈើ។

ក្នុងឡូត៍គំរូនប្លុកនីមួយៗ និងធ្វើការ

តាមការប

ក់កង
ុ្ន លិខត
ិ បង់ថសួ
្ល យសារ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ ដល

មិនមានបញ្ជច
ី បោស់លាស់ ស្តព
ី ត
ី ប
ំ ន់សមបទានដីសដ្ឋកិចដលស្ថ
្ច
ត
ិ

កមការគប់គង

របស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ និងកសួងបរិសានទ រីឯទិន្នន័យដលចញផសោយ

យអង្គការមិនមនរដាភិបាល តូវបានគចាត់ទុកថាមិនផ្លូវការ ពះវាបងាញតួលខខុសគា

នឹងទិនន័
្ន យរបស់រាជរដាភិបាល។ ទិនន័
្ន យស្តព
ី ផ
ី លិតកម្ម ឈើមល
ូ ពីតប
ំ ន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

ទាំងអស់ គឺបានបមូលតាមរយៈលិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ ដលផ្តល់

យ

រដ្ឋបាលពឈើ។ បរិមាណឈើមូលផលិតចញពីដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចចាប់ពីឆាំ ២០០៧ ២០១២ គឺមាន

ក្នុងស្ថិតិ ពឈើកម្ពុជា (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០១២) ដល

យរដ្ឋបាលពឈើ និង

ះផសោយ

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំ ២០១១ និង ២០១២ (តារាង ១១)។

តារាង ១១ មាឌឈើមូលផលិតចញពីដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ផ្អកតាមទិន្នន័យលិខិតបើកផ្លូវដឹក
ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ របស់រដ្ឋបាលពឈើ

ឆាំ
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មាឌឈើ (ម៣)

2007

13 491

2008

31 049

2009

37 113

2010

48 644

2011

135 728

2012

128 482

របាយការណ៍

ការសិកសោនះបានដាក់បងាញបញ្ជី

ះសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចមិនមនផ្លូវការ ជាមួយនឹង

ទិនន័
្ន យផលិតកម្មឈើមល
ូ ដលដកសង់ពទ
ី ន
ិ ន័
្ន យ
ពឈើពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ដលមាន

ក្នង
ុ លិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផល

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំរបស់រដ្ឋបាលព

ឈើឆាំ ២០១១ និង ២០១២ ក្នង
ុ ឧបសម្ពន
័ ្ធ ៣។ បញ្ជន
ី ះគួរ ធ្វកា
ើ រផ្ទៀងផាត់ និងពិនត
ិ យសារឡើង
វិញតាមការចាំបាច់ដើមបីទទួលបានបញ្ជីពញលញនតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ក្នុងខត្ត
នីមយ
ួ ៗក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ។ បញ្ជី
ផលិតកម្ម ឈើតាមខត្ត គឺមាន
២០១២។

ះសង្ខបស្តព
ី ត
ី ប
ំ ន់សមបទានដីសដ្ឋកិចជាមួ
្ច
យនឹងទិនន័
្ន យ

ក្នុងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលពឈើបចាំឆាំ ២០១១ និង

តារាង ១២ ផលិតកម្មឈើពីតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចក្នុងឆាំ ២០១១ និង ២០១២
តាមបណា្ដខត្ត

ខត្ត

ចំនួនសរុប

ផ្ទដី

ចំនន
ួ សមបទាន បរិមាណ

ចំនន
ួ សមបទាន បរិមាណ

ដលមាន

ដលមាន

សមបទានដី (ហិកតា)* ដីសដ្ឋកិច្ច
សដ្ឋកិច្ច

ក្នុងខត្ត**

ឈើ ឆាំ

២០១១*

សកម្មភាព

ឆាំ ២០១១*

ដីសដ្ឋកិច្ច

ឈើ ឆាំ

សកម្មភាព

*

២០១២

ឆាំ ២០១២*

បនាយមានជ័យ

1

6 000

0

0

0

0

បាត់ដំបង

3

17 295

0

0

0

0

កំពង់ចាម

4

9 070

0

0

0

0

កំពង់ឆាំង

1

315 028

0

0

0

0

20

101 521

4

3 352

4

3 089

1

585

0

0

0

0

19

77 697

12

9 958

1

2 841

កំពង់ធំ ពះវិហារ

3

18 343

1

2 849

0

0

កំពត

5

38 672

0

0

0

0

កណា្ដល ភ្នំពញ

1

2 572

0

0

0

0

12

57 901

0

0

0

0

កំពង់ស្ពឺ
កំពង់ស្ពឺ ពះសីហនុ
កំពង់ធំ

ះកុង

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ខត្ត

ចំនួនសរុប

ផ្ទដី

សដ្ឋកិច្ច

ក្នុងខត្ត**

ះកុង កំពត

ចំនន
ួ សមបទាន បរិមាណ

ចំនន
ួ សមបទាន បរិមាណ

ដលមាន

ដលមាន

សមបទានដី (ហិកតា)* ដីសដ្ឋកិច្ច

ឈើ ឆាំ

២០១១*

សកម្មភាព

ឆាំ ២០១១*

ដីសដ្ឋកិច្ច

ឈើ ឆាំ

សកម្មភាព

*

២០១២

ឆាំ ២០១២*

1

7 187

0

0

0

0

37

188 752

14

59 402

14

50 657

កចះ ស្ទឹងតង

1

34 007

0

0

0

0

កចះ កំពង់ធំ

1

58 658

0

0

0

0

កចះ មណលគិរី

1

6 525

0

0

1

6 868

មណលគិរី

24

157 953

7

4 994

10

15 082

ឧត្តរមានជ័យ

22

58 872

7

6 269

5

9 414

ឧត្តរមានជ័យ

1

6 500

0

0

0

0

ភ្នំពញ

3

323

0

0

0

0

4

3 624

0

0

0

0

1

18 987

0

0

0

0

21

141 692

5

11 582

5

14 678

1

6 000

0

0

0

0

ធិ៍សាត់

4

9 323

2

5 018

1

894

ឧត្តរមានជ័យ

27

190 119

3

7 810

11

17 780

សៀមរាប

6

29 499

0

0

1

258

សៀមរាប

1

9 658

0

0

0

0

ស្ទឹងតង

15

201 066

8

18 066

3

5 581

សាយរៀង

1

1 200

0

0

0

0

242 1 774 629

63

129 300

56

127 142

កចះ

ពះវិហារ

កំពត
ពះវិហារ
ពះវិហារ សៀមរាប

រតនគិរី

ឧត្តរមានជ័យ

សរុប

* បភព ៖ របាយការណ៍រដ្ឋបាលពឈើបចាំឆាំ ២០១១ និង ២០១២
** បភព៖ គហទំព័ររបស់អង្គការ Open Development Cambodia (វិច្ឆិកា ២០១៣)

53

របាយការណ៍

៥.៤ សហគមន៍ៃŪពេឈЧ
ការអនុមត
័ ការអភិវឌឍសហគមន៍ពឈើទប
ើ តមានក្នង
ុ ពលថ្មៗ
ី នះ ហើយសកម្មភាពស្ទរើ ត

ទាំងអស់ របស់សហគមន៍ពឈើ គឺការបមូលអនុផលពឈើ។ បច្ចុបបន្នមិនទាន់មានកំណត់

តអំពីឈើដលបានបមូលផលពី ៣៤៥ សហគមន៍ពឈើ ដលបានអនុម័តរួចលើផ្ទដីសរុប
៣០៨.៥៦៤ ហិកតា ហើយបានកត់ត
បចាំឆាំ ២០១២ របស់រដ្ឋបាលពឈើ

ក្នុងខសសងាក់ ផ្គត់ផ្គង់ឈើ

ក្នុងរបាយការណ៍

ឡើយ។ រាជរដាភិបាលបានកំណត់

សហគមន៍ពឈើឱយបានចំនួន ២លានហិកតា

ល

បង្កើត

ទូទាំងបទសកម្ពុជា ដូចនះសហគមន៍

ពឈើ គឺជាបភពមួយយា៉ងសំខាន់សមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើនាពលអនាគតដល់
ច្នឈើ។

ងចកក

៥.៥ ចŌ˛ រេឈЧ និង ដីឯកជន
ចមា្ករឈើស្ទើរតទាំងអស់ទើបតដាំក្នុងពលថ្មីៗនះ ហើយមិនទាន់អាចបមូលផលបាន
ឡើយ។ មិនមានកំណត់តស្តីពីការបមូលផលឈើដាំ

លើចមា្ករឈើ ១៤.០០០ ហិកតា

នសានីយដាំឈើសរុប ៩៦.០០០ ហិកតា ដលស្ថិតកមការគប់គងរបស់រដ្ឋបាលពឈើ
ទ។ ដីកម្មសិទ្ធិឯកជននិងតំបន់ដីសមបទាន ដលបានដាំឈើ គឺមិនតមូវឱយមានលិខិតអនុ
ឱយបមូលផលឈើដាំ លិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ និងលិខត
ិ អនុ

ផល-អនុផលពឈើ សមប់ផលឈើដាំទាំង

ត

តដឹកជញ្ជូន

ះទ។ រដ្ឋបាលពឈើមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវ

ចបោប់ក្នុងការគប់គងការបមូលផលឈើដាំ និងកត់តបរិមាណឈើពីតំបន់ដាំឈើទាំង
ទ។

ះ

៥.៦ គេŪŌងΖជីវកមŊែរм
ងតាមទិន្នន័យរបស់ Open Development Cambodia ឆាំ២០១៣ មានតំបន់អាជីវកម្ម

រ៉មួយចំនួនក្នុង បទសកម្ពុជា ដលមានផ្ទដីសរុបជាង ៤០០.០០០ហិកតា

ក្នុងតំបន់

សមបទានរ៉ (តារាង ១៣)។ រដ្ឋបាលពឈើ ពុំមានទិន្នន័យអំពីតំបន់អាជីវកម្មរ៉ទាំង
ពះសកម្មភាពនះមិនស្ថិត

ះទ

ក្នុងដនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ រដ្ឋបាលពឈើគប់គងត

សកម្មភាពកាប់ឈើ ដលតមូវឱយកុមហ៊ុនធ្វើបញ្ជីឈើមូលសមប់បមូលផលឈើតាមរយៈ
សកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉។ រដ្ឋបាលពឈើទទួលខុសតូវក្នុងការវាស់ឈើដលបានដកហូតវាយ
ញញួរតលើឈើ ផ្តល់លខ
ិ ត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ និងលិខត
ិ អនុ
ផល-អនុផលពឈើ សបតាមនីតិវិធី។ សកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉

តដឹកជញ្ជន
ូ

ក្នុងតំបន់ដីសមបទាន គឺ

អាស័យលើការរុករករ៉ និងអាចមានផលប៉ះពាល់តិចតួច។ បើពិនិតយមើលក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹក
ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើរបស់រដ្ឋបាលពឈើទាំងអស់ ពីតំបន់អាជីវកម្មរ៉ គឺមិនឃើញមាន
ទិន្នន័យកំណត់តស្តីពីផលិតកម្មឈើ ក្នុងឆាំ ២០១១ និង ២០១២ទ។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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តារាង ១៣ បញ្ជី

២០១២

ះតំបន់អាជីវកម្មរ៉ និងបរិមាណផលិតផលឈើមូល ឆាំ២០១១ និង
ងតាមរបាយការណ៍បចាំឆាំរបស់រដ្ឋបាលពឈើ

ះកុមហ៊ុន

ខត្ត

បភទរ៉

២០១១
បរិមាណ
(ម៣)

២០១២
បរិមាណ
(ម៣)

Khaou Chuly Development
Co. Ltd. and Tong Yang
Cement Corporation

696 Kampot

Limestone

0

0

Khaou Chuly Development
Co. Ltd. and Tong Yang
Cement Corporation

344 Kampot

Limestone

0

0

Jupiter International
Resources Inc.

29 552 Ratanakiri

Mineral
exploration

0

0

Delcom Cambodia Pte Ltd.

43 234 Preah
Vihear

Metallic
minerals
exploration

0

0

White Sand
Exploration

0

0

Serika Co. Ltd.

3 044 Koh Kong

Lian Heng Trading Co., Ltd.

19 600 Takeo

Mineral
exploration

0

0

Brewer Natural Resources
Development Co. ltd

72 500 Ratanakiri

Mineral
Exploration

0

0

Brewer Natural Resources
Development Co Ltd

50 400 Ratanakiri

Mineral
Exploration

0

0

9 400 Mondulkiri

No
information

0

0

638 Kampot

Limestone

0

0

Iron ore
exploration

0

0

Suntrading Co Ltd
Golden Forwin
trading Limited
Cambodia Iron and Steel
Mining Industry Group

130 674 Preah
Vihear

Delcom Cambodia Pte. Ltd.

19 800 Kampong
Thom

Mineral
Exploration

0

0

Delcom Cambodia Pte. Ltd.

21 600 Preah
Vihear

Mineral
Exploration

0

0

Gem Stone
Exploration

0

0

0

0

Ultra Marine Kiri
(Cambodia) Ltd.
សរុប
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ផ្ទដី
(ហិកតា)

400 Battambang
401 882
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រូបទី ៦ ផនទីតំបន់សមបទានរ៉ (បភព Open Development Cambodia ២០១៣)

Mining Concessions In Cambodia
397000

497000

597000

697000

797000
1620000

1620000

297000

±
Stung Treng

Preah Vihear

1530000

1530000

Otdar Meanchey

Ratanak Kiri

Banteay Meanchey

Map Data Sources :
- Topographical Map 1:100,000
- Base Map 2011
1440000

1440000

Siem Reap

Battambang
Pailin
Kampong Thom

Mining Data Sources :
- MIME
- Companies Website
- Other Contract

Mondul Kiri

1350000

1350000

Kratie

Pursat
Kampong Chhnang
Kampong Cham

1260000

Kandal

1260000

Kampong Speu Phnom Penh

Koh Kong

Prey Veng

Paper size : A4 Land Scape
Projection UTM
Datum WGS 1984
Zone 48N
Scale 1 : 2,700,000

Svay Rieng

Legend

Takeo

Kep

297000

Provinces

Kampot

397000

0
497000

50

100

200
Kilometers

597000

697000

River

1170000

1170000

Preah Sihanouk

Government Data Complete (13)

Updated : 03 May 2013
797000

៥.៧ ទំនប់ǻ រВអគðិសនី
បទសកម្ពុជាមានគមងវារីអគ្គិសនីមួយចំនួនដលកំពុងអភិវឌឍ និងបានផ្តល់ឈើដល់ខស

សងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ។ មិនមានព័ត៌មានស្តីពីសកម្មភាពកាប់សមាតដីពក្នុងគមងទំនប់

នីមយ
ួ ៗទ ដូចះគពុ
្ន
អា
ំ ចដឹងចបោស់ទអំពី បរិមាណឈើពគ
ី មងវារីអគ្គស
ិ នីទាំងនះ ដលបាន
ចូលរួមចំណកក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ។ បច្ចុបបន្នទិន្នន័យ អំពីផលិតកម្មឈើ

ក្នុងរបាយ-

ការណ៍របស់រដ្ឋបាលពឈើបចាំឆាំ ២០១១ និង ២០១២ ឃើញមានឈើតបន្តិចបន្តួច
ប៉ុ

្ណះចញពីបភពគមងវារីអគ្គិសនី (មើលតារាង ១៤)។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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តារាង ១៤ បរិមាណឈើពីគមងទំនប់វារីអគ្គិសនី (របាយការណ៍បចាំឆាំ២០១១ និង
២០១២ របស់រដ្ឋបាលពឈើ)

ទំនប់

ខត្ត

ស្ទឹងអាត

ធិ៍សាត់

ស្ទឹងតាត

ផ្ទដី
(ហិកតា)*

បរិមាណ (ម៣)
២០១១**

បរិមាណ (ម៣)
២០១២**

4 179

5 679

8 179

ះកុង

NA

0

217

ឫសសីជុំកម

ះកុង

1 481

1 189

0

គិរីរមយ៣

ះកុង

NA

913

0

អាងទំនប់កំចាយ

កំពត

1 990

0

0

សំបូរ

កចះ

62 000

0

0

ស្ទឹងតង

ស្ទឹងតង

21 100

0

0

ស្ទឹងសនផ្នកខាងលើ

កំពង់ធំ

6 900

0

0

ស្ទឹងសនផ្នកខាងលើ

កំពង់ធំ

86 000

0

0

ស្ទឹងសនផ្នកខាងកម កំពង់ធំ

33 800

0

0

សសាន ២ ផ្នកខាងលើ រតនគិរី

40 300

0

0

សសាន ២

រតនគិរី

35 500

0

0

សពក ២

រតនគិរី

12 000

0

0

អាងទំនប់កំពីងពួយ

បាត់ដំបង

0

0

0

299 590

7 781

8 396

ផ្នកខាងកម

សរុប

* បភព៖ អង្គការ Open Development Cambodia (២០១៣)
** បភព ៖ របាយការណ៍រដ្ឋបាលពឈើបចាំឆាំ ២០១១ និង ២០១២
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បអប់ ៥ ៖ ការរកឃើញសំខាន់ៗស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ឈើ
១.

ទិន្នន័យស្តីពីការបង្កើតសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

យកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ និង

កសួងបរិសាន ស្តីពីផ្ទដី ទីតាំង និងបរិមាណឈើផ្គត់ផ្គង់ទីផសោរ គឺមិនមានចបោស់លាស់ទ។

២. កសួងបរិសានបានផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
តំបន់បើបស់

សដ្ឋកិច្ចដលស្ថិត

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

យចីរភាព។ ពុំមានការធ្វើសារពើភ័ណព

យមិនទាន់បានកំណត់

ក្នុងប្លុកបមូលផលក្នុងដីសមបទាន

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ដើមបីបា៉ន់សានបរិមាណឈើដលអាចដកហូតបាន

ក្នុងប្លុកនីមួយៗទ។

៣. បច្ចុបបន្ន ចំណាត់ថាក់ពផ្តល់ផល បប់ថាមាន ១,២ លានហិកតា តមិនទាន់បានកំណត់ចបោស់
តាមខត្ត ឬ គូរជាផនទីទ ក៏ប៉ុន្តអាចមានតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនស្ថិត
ផលនះ។
៤.

ការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

ក្នុងពផ្តល់

ក្នុងបទសកម្ពុជា ភាគចើនគឺការបមូលផលឈើពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

ដលមានបរិមាណសរុប ១២៩.៣០០ ម៣ ក្នុងឆាំ ២០១១ និង ១២៧.១៤២ ម៣ ក្នុងឆាំ ២០១២

(

ងតាមរបាយការណ៍បចាំឆាំរបស់រដ្ឋបាលពឈើ)។ មានបរិមាណឈើតិចតួចមានបភព

ចញពីគមងវារីអគ្គិសនី(៧.៧៨១ម៣ និង ៨.៣៩៦ម៣) តូវបានផ្គត់ផ្គង់ក្នុងអំឡុងឆាំ ២០១១

និង ២០១២ និងមិនឃើញមានការកត់តអំពីឈើដលចញពីបភពសហគមន៍ពឈើ ចមា្ករ
ឈើដាំ និងតំបន់អាជីវកម្មរ៉ (
២០១២)។

៥.

ងតាមរបាយការណ៍បចាំឆាំរបស់រដ្ឋបាលពឈើឆាំ ២០១១ និង

តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលគប់គង

សារពើភ័ណព

យកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ មានការធ្វើ

យបើឡូត៍គំរូតាមលក្ខណៈបព័ន្ធដើមបីធ្វើការបា៉ន់សានឈើដលអាចធ្វើ

ពាណិជ្ជកម្មបាន និងអាចបើបស់សមប់ការតួតពិនិតយបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ (សៀវ
“ក”) និងបើសមប់ទិន្នន័យក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូន ផល-អនុផលពឈើ។
៦.

រដ្ឋបាលពឈើបានកត់តគប់ឈើទាំងអស់ ដលបានផលិតពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ជា

ឈើមូល (អង្កត់ផ្ចិត ធំជាងឬស្មើ ៣០ស.ម លើកលងតឈើបណិត) កូនឈើ (អង្កត់ផ្ចិតតូចជាង

៣០ស.ម) ចូលក្នុងបញ្ជីផល-អនុផលពឈើតាមប្លុកបមូលផលនីមួយៗ និងផ្តល់លិខិតបើកផ្លូវដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ សមប់ឱយសមបទានិកបើបស់ឈើកយពលបង់ថ្លសួយសាររួច។
ពលវាស់ឈើរួច រដ្ឋបាលពឈើ វាយញញួរតឈើចំនួន ០១ លើកំណាត់ឈើដលមានអង្កត់

ផ្ចិតធំជាង ៣០សម និងបន្ថមបីញញួរតទៀត បនាប់ពីបានបង់ថ្លសួយសាររួច។ រដ្ឋបាលពឈើ
ផ្តល់លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ រីឯរដ្ឋបាលពឈើមូលដានផ្តល់លិខិតអនុ
ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដើមបីដឹកជញ្ជូនឈើ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កាន់

ងចកកច្នឈើ។

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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Map Data Sources :
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៦. េឈЧĜច
ំ ូល
៦.១ Ūបព័នស
ċ ŪŌប់ŁរĜំេឈЧចូល
ដំណើរការនាំឈើចូល មាន៥ដំណាក់កាលសំខាន់ៗ ដូចខាងកម ៖

ដំណាក់កាលទី ១-ពាកយស្នើសុំនាំចូលផល-អនុផលពឈើ
អ្នកនាំឈើចូលតូវដាក់ពាកយស្នើសុំនាំចូលឈើ ឬអនុផលពឈើ

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ។

រដ្ឋបាលពឈើន

ពលដលបានទទួលពាកយស្នើសុំ នាយកដាន

ឧសសោហកម្មពឈើ និងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិដលទទួលបន្ទុកក្នុងការពិនិតយពាកយស្នើសុំ

និងភាពសបចបោប់របស់ឈើ និងធ្វើការផ្តល់មតិជូនបធានរដ្ឋបាលពឈើដើមបីសមច។
ពាកយស្នើសុំតូវភាប់មកជាមួយលិខិតស្នើសុំចំនួន០២ចបោប់ បញ្ជីឈើឬអនុផលពឈើ ០១
ចបោប់ វិក្កយបត០១ចបោប់ កិច្ចសនយោផ្គត់ផ្គង់និងទទួលទំនិញ០១ចបោប់ វិ
ពាណិជ្ជកម ្ម០១ចបោប់ វិ

បនបតប

ក់ការចុះ

បនបតចុះបញ្ជី

ះក្នុងបញ្ជីអាករលើតម្លបន្ថម ប័ណ្ណបា៉តង់

លិខិតផ្ទរសិទិ្ធ (ក្នុងករណីហត្ថលខីក្នុងពាកយស្នើសុំមិនមនជាបធានកុមហ៊ុន)។ វិ
ពីបភពដើមគឺជាតមូវការសមប់ការដាក់ពាកយស្នើសុំនាំចូលឈើ។

បនបត

ដំណាក់កាលទី ២- ការផ្ទៀងផាត់ និងការសមចពីរដ្ឋបាលពឈើ
បនាប់ពបា
ី នទទួលពាកយស្នស
ើ នា
ំុ ច
ំ ល
ូ រដ្ឋបាលពឈើតវូ ពិនត
ិ យនិងផ្តល់

ស្នស
ើ ំុ រួចហើយបញ្ជន
ូ សំណឯ
ំុ កសារស្នស
ើ ំុ ពមទាង
ំ

បល់របស់ខន
ួ្ល

បល់លឯ
ើ កសារ

កសួងកសិកម្ម

រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ ដើមបីពន
ិ ត
ិ យសមច។ បនាប់ពក
ី សួងបានពិនត
ិ យលើមតិ
រដ្ឋបាលពឈើ កសួងនឹងបន្តលើកសំណើ

បល់របស់

ទីសការគណៈរដ្ឋ
ី្ត
មន្តី ដើមបីពន
ិ ត
ិ យនិងសមច។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ដំណាក់កាលទី ៣-ការអនុ
ការអនុ

តឱយនាំចូល

តឱយនាំចូលណាដលជាឈើសបចបោប់ មានកិច្ចសនយោមានប

វត្ថុធាតុដើមជាក់លាក់

ក្នុងកិច្ចពមពៀង ដលតូវបានផ្តល់ឱយ

ក់អំពីបរិមាណ

យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តី

និងកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ ជាអ្នកផ្តល់កូតាដលមានសុពលភាពរយៈពល០១
ឆាំ។ ការអនុ

តអាចនឹងពនយោរពលបាន បើសិនមានលិខិតស្នើសុំពនយោរពល

យប

ក់

ចបោស់លាស់អំពីមូលហតុ ភាពយឺតយា៉វឬមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំចូលទាន់ពលវលានូវ
ចំនួនទំនិញដលមានប

ក់

ក្នុងកិច្ចពមពៀងផ្គត់ផ្គង់ឈើ។

ដំណាក់កាលទី៤- អាជាប័ណ្ណនាំចូល
បនាប់ពទ
ី ទួលបានការអនុ

តនាច
ំ ល
ូ ពីសការគណៈរដ្ឋ
ី្ត
មន្តី និងកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់

និងនសាទ ក្នុងការនាំឈើចូល កុមហ៊ុនតូវស្នើសុំអាជាប័ណ្ណនាំចូលនូវចំនួនជាក់ស្តងដល
តូវនាំចូលមួយលើកៗ និងតូវមានចំណារឯកភាពពីបធានរដ្ឋបាលពឈើ។ អាជាប័ណ្ណនាំ
ចូលនឹងផ្តល់

យកសួងពាណិជ្ជកម្ម និងមានចុះទិដាការ

អាជាប័ណ្ណនាំចូលនឹងផ្តល់
មានប

ក់

តាមបរិមាណផលឈើ ឬអនុផលពឈើ ដលមានជាក់ស្តង និង

ក្នុងកិច្ចសនយោផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ។ ទន្ទឹមនឹង

កម្ពុជា ផ្តល់លិខិតអនុ

យបធានរដ្ឋបាលពឈើ។

ះ អគ្គនាយកដានគយនិងរដាករ

តសមប់ការជមះបញ្ជីទំនិញនាំចូល។

ដំណាក់កាលទី៥- លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូន

ដើមបីដឹកជញ្ជូនឈើពីចកពំដន (មាត់ចកនាំចូល) មកកាន់

ចូលឈើតូវដាក់ពាកយស្នើសុំលិខិតអនុ

ល

ចុងកយ អ្នកនាំ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចូល-នាំចញ

(PC-IMEX) មករដ្ឋបាលពឈើ។ ពាកយស្នើសុំតូវភាប់មកជាមួយ អាជាប័ណ្ណនាំចូលដល
បរិយាយអំពីទំនិញឈើតូវនាំចូល និងទីកន្លងទទួល។
ផលនិងអនុផលពឈើដលអនុ

តឱយធ្វើការនាំចញ ឬនាំចូលផលិតផលហាមឃាត់

និងលក្ខខណ សមប់ការនាំចញឬនាំចូល មានចងក្នុងអនុកឹតយ ១៣១ អនក ស្តីពីយថាបភទ
ផល-អនុផលពឈើអនុ
កម្ពុជា។

តឱយនាំចញ ចុះថ្ងទី ២៨ វិច្ឆិកា ឆាំ ២០០៦ របស់រាជរដាភិបាល

៦.២ ទិនន
Ė ័យៃនŁរĜំេឈЧចូល
បភពទិន្នន័យស្ថិតិឈើនាំចូល មាន

រដ្ឋបាលពឈើ ក្នុងនាយកដានឧសសោហកម្មព

ឈើនិងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ស្ថិតិស្តីពីការនាំឈើចូល មាន

ះផសោយក្នុងស្ថិតិពឈើ

កម្ពជា
ុ ឆាំ ២០០៧ - ២០១២។ ស្ថត
ិ ព
ិ ឆា
ី ំ ២០០៧ ដល់ ២០១២ ឃើញមានបរិមាណឈើនាច
ំ ល
ូ

តិចតួចប៉ុ
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្ណះសមប់ការកច្នបន្ថម (តារាង ១៥)។

របាយការណ៍

តារាង ១៥ ឈើនាំចូលពី២០០៧-១២

(រដ្ឋបាលពឈើ ២០១២)

ផលិតផល
ើអារ

2007

ក្នុងស្ថិតិពឈើកម្ពុជា ២០១១

2008

2009

2010

2011

2012*

500

14

635

774

250

1000

0

0

465

0

0

0

ើមូល

0

0

0

0

50

0

ើ ុង

0

0

382

100

0

0

500

14

1 483

874

300

1 000

ើ

្ន

សរុប(ម៣)

*បភព៖ ទិន្នន័យពីនាយកដានឧសសោហកម្មពឈើនិងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ (របាយការណ៍ឆាំ ២០១២)
ឈើកច្ន៖ ឈើ S2S, S4S ការបន្ទះឈើចំណិតស្តើង ការចាក់ពុម្ភ ការឈើគៀប។ល។

ស្ថិតិ

ក្នុងគហទំព័ររបស់ FAO (FAOSTAT 2013) បងាញទិន្នន័យឈើនាំចូលពីឆាំ

២០០៣ រហូតដល់ឆា២
ំ ០១១ គឺជាបភពទិនន័
្ន យមួយទៀតស្តព
ី កា
ី រនាឈ
ំ
ច
ើ ល
ូ បទសកម្ពជា។
ុ

ឈរលើមូលដាននការវាយតម្លរវាងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋបាលពឈើ និងទិន្នន័យរបស់ FAO
ឃើញមានបភទផលិតផលឈើមិនដូចគាទាំងសុងទ។ ទិន្នន័យស្ថិតិរបស់រដ្ឋបាលពឈើ

គឺមានឈើ S2S, S4S ការបន្ទះឈើចំណីតស្តើង ឈើចាក់ពុម្ភ ការឈើគៀប។ល។ ជាផលិត
ផលឈើកច្ន។ ទិន្នន័យនាំចូលរបស់ FAO គឺមានផលិតផលបហាក់បហលនះដរ ត

ឃើញចំនួនឈើសំណង់នាំចូលចើនលើសពីទិន្នន័យក្នុងស្ថិតិរបស់រដ្ឋបាលពឈើ។ ស្ថិតិ
ទិន្នន័យរបស់ FAO អំពីឈើអារ ការបន្ទះ ឈើចំណិតស្តើង និងការធ្វើពីកំទចឈើ ឃើញមាន
កត់តសារចុះសារឡើងចាប់ពីឆាំ ២០០៤ ដល់ ២០០៦ ដូច្នះ ប

ក់ថាមិនគួរឱយទុកចិត្តបាន។

ទិន្នន័យពីឆាំ ២០០៧ ដល់ ២០១១ គឺមានភាពខុសគាគួរឱយកត់សមា្គល់ រវាងទិន្នន័យស្ថិតរិ បស់

រដ្ឋបាលពឈើ និង FAO ដលក្នុង

ះ បរិមាណឈើនាំចូលសរុបដលកត់ត

យរដ្ឋបាល

ពឈើពីឆាំ ២០០៧ ដល់ ២០១១ គឺមាន ៣.១៧១ម រីឯទិន្នន័យ FAO បងាញថាមានចើន
៣

ជាងរហូតដល់ ១៨.៣១៧ ម៣។

ក្នុងកំំឡុងពលសិកសោ កុមការងារសិកសោមិនបានធ្វើការសង្កតអំពីភស្តុតាងឈើដលបាន

ដឹកឆ្លងកាត់បទសកម្ពុជាទ ពះរដ្ឋបាលពឈើបាននិយាយថា ពុំមានកុមហ៊ុនណាមួយបាន
ដឹកឈើឆ្លងកាត់បទសកម្ពុជាទក្នុងប៉ុនានឆាំកន្លងមកនះ។ ឈើដឹកឆ្លងកាត់គឺស្ថិត

ក្នុង

សមត្ថកិច្ចរបស់កសួងពាណិជ្ជកម្ម និងអគ្គនាយកដានគយ និង រដាករកម្ពុជា។ បច្ចុបបន្ន រដ្ឋបាល
ពឈើពុំមានតួនាទីតួតពិនិតយឈើដឹកឆ្លងកាត់បទសកម្ពុជា

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

ះទ។

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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បអប់ ៦ ៖ ការរកឃើញសំខាន់ៗស្តីពីការនាំផលិតផលឈើចូលបទសកម្ពុជា
១.

បព័នសម
្ធ
ប់ការនាឈ
ំ
ច
ើ ល
ូ តវូ បានគប់គងតាមរយៈ គណៈរដ្ឋមន្តី កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់
និងនសាទ រដ្ឋបាលពឈើ និងកសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការចញ

លការណ៍អាជាប័ណ្ណ

នាំចូល ហើយនិងអគ្គនាយកដានគយ និងរដាករកម្ពុជា ជាអ្នកចញលិខិតអនុ
២.

តនាំចូល។

ឈើនាំចូលដលបានរាយការណ៍ក្នុងស្ថិតិពឈើកម្ពុជាឆាំ ២០១១ គឺមានភាពខុសគាខាំង
ស្ថិតិរបស់ FAO ពីឆាំ ២០០៧ ដល់ឆាំ ២០១១ នះប

នឹង

ក់ឱយឃើញថាមានកង្វះខាតទិន្នន័យនិង

របាយការណ៍ដលគួរឱយជឿជាក់បាន។
៣.

បរិមាណឈើនាំចូលជាចំណកមួយតូច(តិចជាង ៥%) នចំនួនឈើផ្គត់ផ្គង់ដលអាចបើបស់
សមប់ការកច្ន បើបៀបធៀប

នឹងបរិមាណឈើមូលដលដកហូតចញពីតំបន់ដីសមបទាន

សដ្ឋកិច្ចក្នុងបទសកម្ពុជា។
៤.
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រដ្ឋបាលពឈើពុំមានតួនាទីតួតពិនិតយលើឈើដឹកឆ្លងកាត់បទសកម្ពុជាទ។

របាយការណ៍

Photo: Chris Boswe

៧. ŁរដឹកជŃąС ន និងŁរលក់ដូរេឈЧមូលកĖង
О ŪសОក
៧.១ Łរពិពណ៌ĜអំពីបទបġŃňតិក
ŉ ង
ĖО ŁរŪបមូលផលេឈЧ និងŁរដឹក
ជŃąС នេឈЧមូល
រដ្ឋបាលពឈើគប់គងការបមូលផលនិងការដឹកជញ្ជូនឈើទាំងអស់ពីតំបន់ពធម្មជាតិ
ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ ។ ការបមូលផលឈើតមវូ ឱយមានលិខត
ិ អនុ

រាជរដាភិបាលដលគប់គងពធម្មជាតិ

តដលផ្តល់

តាមយុតាធិការនកសួងផសងៗគា។ កសួងកសិកម្ម

រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទមានសិទអ
ិ្ធ ណាចផ្ត
ំ
ល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

ក្នង
ុ តំបន់ពផ្តល់ផលនិង

ពការពារ។ កសួងបរិសានមានសិទ្ធិអំណាចផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
យចីរភាពដលស្ថិត

ឆាំ ២០០៨។

យសាប័ន

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

ក្នុងតំបន់បើបស់

សបតាមចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ

កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ តមវូ ឱយមានការធ្វសារពើ
ើ
ភណ
័ ព

ក្នង
ុ តំបន់ដល

មានផនការបមូលផល

តាមបណា្ដប្លុកនដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច។ ការធ្វើសារពើភ័ណពមាន

កសិកម្មដើមបីសុំការអនុ

ត (លិខិតអនុ

ការគាំទពីរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន (ផ្នក/សងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើ) ហើយដាក់ស្នើសុំកសួង
បមូលផលណាមួយជាក់លាក់ដលមាន
ចំ

តឱយកាប់់ឈើ) ឱយកុមហ៊ុនកាប់ឈើ

ក្នុងផនការម។

ះតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលស្ថិត

មិនតមូវឱយធ្វើសារពើភ័ណពមុនការកាប់ឈើ
ពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

ក្នុងគុប

កមការគប់គងរបស់កសួងបរិសានវិញ

ះទ។ ក៏ប៉ុន្តឈើទាំងអស់ដលបានដកហូត

ះស្ថិត កមការគប់គងរបស់កសួងបរិសាន ឬ កសួងកសិកម្ម

រុកា្ខបមាញ់និងនសាទក្តី គឺតូវតកត់ត
និងបនាប់មក តូវធ្វើការវាស់ឈើ

ក្នុងបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ (សៀវ

“ក”)

យមន្តីរដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីវាយញញួរតឈើ ហើយ

រដ្ឋបាលពឈើផ្តល់លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើឱយកុមហ៊ុន។ កយពីបង់ថ្ល

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

64

សួយសាររួច រដ្ឋបាលពឈើមូលដានផ្តល់លិខិតអនុ
ដើមបីឱយកុមហ៊ុនអាចដឹកជញ្ជូនឈើបាន។
រដ្ឋបាលពឈើមានលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ចំនួន៣បភទ ៖

 បភទ “ក” សមប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើពីតំបន់ពសមបទាន
 បភទ “ខ” សមប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើពីតំបន់ពផ្តល់ផល និងតំបន់ដី
សមបទានសដ្ឋកិច្ច

 បភទ “គ” សមប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើពីពសហគមន៍
លិខិតអនុ

សមប់អនុ

តដឹកជញ្ជូលផល-អនុផលពឈើ-១ គឺជាលិខិតមួយរបស់រដ្ឋបាលពឈើ

តឱយដឹកជញ្ជូនឈើមូលពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច (ដលផ្ទរតំបន់ពធម្មជាតិ

ជាតំបន់ដាំដុះ)។ ការផ្តល់លិខិតនះ រដ្ឋបាលពឈើតូវចុះបញ្ជីឈើទាំងអស់ដលបាន

បមូល និងការដឹកជញ្ជូនក្នុងបទសកម្ពុជា។
ងតាមលិខិតអនុ

តឱយបមូលផល ជាធម្មតា កុមហ៊ុនតូវចកប្លុកបមូលផល

ជា

អនុបក
ុ្ល ហើយធ្វកា
ើ រកាប់ឈើ និងដឹកជញ្ជន
ូ ឈើមកកាន់គន
ំ រឈើដលស្ថត
ិ ក្នង
ុ តំបន់ដស
ី មបទាន
សដ្ឋកិច។
្ច មន្តផ
ី ករដ្ឋ
្ន
បាលពឈើចះុ

ពិនត
ិ យគំនរឈើ ចំ

ះឈើមល
ូ ណាដលមានអង្កត់

ផ្ចត
ិ ធំជាង ៣០សម តវូ បង់លខរៀងនិងវាស់ ហើយកត់ចល
ូ ក្នង
ុ បញ្ជឈ
ី
ម
ើ ល
ូ (សៀវ
កូនឈើទាំងអស់ (ឈើមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង ៣០សម) ក៏តូវកត់តចូល

“ក”)។

ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវ

ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើសមប់ធ្វើការគណនា បង់ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភ។ មន្តី

រដ្ឋបាលពឈើមូលដានវាយញញួរតលើគប់កំណាត់ឈើដលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៣០សម
ដើមបីប

ក់ថាឈើទាំង

ះតូវបានវាស់វងរួច។

បញ្ជីឈើមូល គឺជាឯកសារសំខាន់ក្នុងការកត់តផលិតកម្មឈើមូលដលបមូលផលពី

អនុប្លុក។ បញ្ជីឈើមូលនះ បងាញអំពី ចំនួនដើម បភទឈើ និងទំហំឈើ និងមាឌឈើ។
មន្តីរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន បញ្ជូនបញ្ជីឈើមូលនះ
សមច។ រដ្ឋបាលពឈើផ្តល់លិខិតអនុ

រដ្ឋបាលពឈើដើមបីពិនិតយ

តឱយកុមហ៊ុន ដើមបីបង់ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភ

ងតាមបញ្ជីឈើដលបានឯកភាព។ កុមហ៊ុនបង់ថ្លសួយសារ និងបុព្វលាភ

រតនាគារ

ជាពន្ធឈើដលបានដកហូត និងបុពលាភដល់
្វ
រដ្ឋបាលពឈើដលជាផ្នកមួយនហិរញ្ញបបទាន
សមប់ធ្វើការសារពឈើឡើងវិញ។ បនាប់ពីការប

ក់លើការបង់ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភ

រួច រដ្ឋបាលពឈើតួតពិនិតយសារឡើងវិញព័ត៌មានរបស់កុមហ៊ុន អំពីការបមូលផល
និងផលិតកម្មឈើមូល

យផ្អកតាមបញ្ជីតួតពិនិតយផ្លូវការ ចំនួន១៤ ចំណុច។ បនាប់ពីមាន

ការឯកភាពលើបញ្ជីតួតពិនិតយរួច រដ្ឋបាលពឈើផល់
្ត លខ
ិ ត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផល
ពឈើ (សរសរ

យដ) ដល់កម
ុ ហ៊ន
ុ ដើមបីអនុ

មូល កូនឈើ និងអុស) ដលមានរាយ
បានបមូលផល។
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ក្នុងសៀវ

តឱយកុមហ៊ុនអាចបើបស់ឈើ (ឈើ
“ក” (បញ្ជីឈើមូល) សមប់ប្លុកដល

របាយការណ៍

លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ គឺជាឯកសារផ្លូវការដលសង្ខបបញ្ជីឈើមូល

ដលបានបង់ពន្ធរួច (ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភ)។ លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលព
ឈើប

ក់អំពី

ះកុមហ៊ុន និងទីតាំងប្លុកដលបានបមូលផល។ លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូន

ផល-អនុផលពឈើសង្ខបទិន្នន័យអំពីចំនួនកំណាត់ឈើតាមចំណាត់ថាក់គុណភាព និងមាឌ
ឈើ ដលជាទិន្នន័យមាន

ក្នុងបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ (សៀវ

“ក”)។ ក៏តមូវឱយភាប់

មកជាមួយបញ្ជី រាយមុខឈើដលជាផ្នកមួយនលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

រូបទី ៨ ឧទាហរណ៍នលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើចញពីពផ្តល់ផលក
ដនពសមបទាន (លខ ១៤២ រព.កកព/LP/B) ដលបានផ្តល់

យរដ្ឋបាលពឈើ

បនាប់មក កុមហ៊ុនបើលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើដើមបីទទួលបានការ

វាយញញួរតឈើ ចំនន
ួ ៣បន្ថមទៀត ហើយទទួលបានលិខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផល

ប

ងចកកច្នឈើ ឬ កន្លង

ពឈើ-១ (ចំនួន០១សន្លឹកឬចើនសន្លឹក) ពីផ្នករដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីដឹកឈើ(ឈើមូល
្គល អុស)ពីតំបន់ពឈើ ឬតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

ទទួលផសងៗទៀត។ លិខិតអនុ

កាន់

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ គឺចញឱយ

តាមមាឌ

ឈើមល
ូ បភទគុណភាព ដលមានទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងលិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផល
ពឈើ និងបញ្ជីឈើមូល (សៀវ

“ក”) ដលអាចតូវការរថយន្តជាចើនគឿងសមប់ដឹក

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ជញ្ជូន។ រដ្ឋបាលពឈើធ្វើកំណត់ហតុតួតពិនិតយដាច់
ភាប់ជាមួយនឹងលិខត
ិ អនុ

យឡកមួយអំពីឈើមូលទាំងអស់

តដឹកជញ្ជល
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១ ដាក់តាមរថយន្តដឹកឈើដល

អាចឱយគតាមដានដឹងអំពីបភពរបស់ឈើសបចបោប់។
យហតុថា លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ដាក់តទិន្នន័យមាឌឈើ

មូលសរុបតាមបភទគុណភាពឈើ និងទិស
ឡកមួយដលប

ដឹកជញ្ជូន គតូវមានបញ្ជីរាយមុខឈើ

យ

ក់អំពី លខកំណាត់ ឈើនីមួយៗ បភទឈើ ខាតឈើ និងមាឌឈើ

នីមួយៗ ដាក់ភាប់ជាមួយលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ដើមបីអាចឱយគតាម

ដានដឹងអំពីបភពរបស់ឈើសបចបោប់។ មានតមូវការមួយទៀត គឺតូវភាប់ជាមួយសៀវ
“ក” ឬ បញ្ជីឈើមូល ជាផ្នកមួយនលិខិតអនុ
ប៉ុន្តមាឌឈើ ក្នុងលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផលអនុផលពឈើ-១ អាចមានចើនជាងចំនួន

ឈើកំពុងដឹកជញ្ជូនលើរថយន្តមួយណា
អនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

ះ។ ក្នុងករណីអវត្តមានបញ្ជីឈើមូល លិខិត

តដឹកជញ្ជូន ផល-អនុផលពឈើ-១ គឺពមា
ំុ នព័តមា
៌ នគប់គន់សមប់ធការផ្ទ
ើ្វ
ៀងផាត់

បភពដើមនឈើមល
ូ នីមួយៗដលកំពុងដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ដលមានអាជាប័ណ្ណបានទ។

រូបទី ៩ ឧទាហរណ៍លិខិតអនុ តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ លខ ២៩៥ ផរព.លដជ
របស់ផ្នករដ្ឋបាលពឈើស្ទឹងតង
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របាយការណ៍

យសារតលិខិតអនុ

ដលកំពុងដឹកជញ្ជូន

កាន់

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ផ្ទុកទិន្នន័យសង្ខបអំពីឈើ

ងចកកច្នឈើ ដលផ្អកតាមទិន្នន័យក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ អាចមាន ទិន្នន័យបរិមាណមាឌឈើទាំងអស់ ឬចំណកមួយនឈើ

ដូចជាបរិមាណផ្ទុកឈើសមប់តរថយន្តដឹកជញ្ជូនមួយគឿង ដូច្នះ បញ្ជីឈើមូលចាំបាច់តូវ
តភាប់ជាមួយលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១។ ឧទាហរណ៍ លិខិតអនុ

ត

ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ លខ ២៩៥ ផរព.លដជ មានបរិមាណឈើមូលសរុប
១.៦១៥ កំណាត់ ដឹកពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ភូមា៉ឌី ដលមានបរិមាណឈើសរុបទាំងអស់
២.០១៩,៤៨ ម៣ ដលតូវដឹក តាមរថយន្តជាចើនគឿង។ រថយន្តភាគចើនអាចផ្ទុកបានពី
១០

៣០ ម៣ ឈើមូល

គឺតូវបើរថយន្តរហូតដល់

តាមទំហំរបស់រថយន្ត។ ដូច្នះ ដើមបីដឹកជញ្ជូនឈើទាំងអស់នះបាន
១០០ គឿង។ ដូច្នះ បញ្ជីឈើមូល និងបរិមាណមាឌឈើដល

ចញឱយសមប់រថយន្តណាមួយដលអាចផ្ទុកឈើមូលបានពីរបីកំណត់
ចើនពីបរិមាណឈើមូល ១.៦១៥ កំណាត់ ដលបានអនុ
ផល-អនុផលពឈើ-១ លខ ២៩៥ ផរព.លដជ។
លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

ះ អាចនឹងខុសគា

ត

ក្នុងលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូន

ង

តាមចំនួនលិខិតបើកផ្លូវដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ មានមួយឬចើនសន្លឹក សមប់ដឹកជញ្ជូនឈើពីតំបន់ផសងៗគា។

ឈើមូលអាចធ្វើការលក់ដូរបានពីលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ តាមរយៈការ
ដញថ្ល ដលបានកត់ត

យកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ ជាផ្នកមួយនផលិត

ពឈើ ដើមបីសុំលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ មួយឬចើនសន្លឹក សមប់

កម្មឈើក្នុងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។ អ្នកទិញអាចបើបស់លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល
ដឹកជញ្ជូនឈើ។

ក្នុងបព័ន្ធបច្ចុបបន្ននះ រដ្ឋបាលពឈើបមូលព័ត៌មានបរិមាណឈើមូល

ដលបមូលផលចញពីតប
ំ ន់មានអាជាប័ណ្ណ
ដឹកជញ្ជូន។
ទ

ក្នង
ុ ពធម្មជាតិ ក៏ដច
ូ ជាវត្ថធាតុ
ុ
ដម
ើ ដលកំពង
ុ

ឈើដាំ មិនតមូវឱយមានលិខិតបើកផ្លូវ ឬលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

យសារតមិនតមូវឱយបង់ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភ។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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បអប់ ៧ ៖ការរកឃើញសំខាន់ៗស្តីពីការដឹកជញ្ជូនឈើនិងការលក់ដូរឈើក្នុងសុក
១.

ផលិតកម្មឈើមូលទាំងអស់ពីពធម្មជាតិ រួមទាំងតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច តូវបានកត់ត
រដ្ឋបាលពឈើចូលក្នុងបញ្ជីឈើមូល (សៀវ

យ

“ក”) ដើមបីអាចសុំលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-

អនុផលពឈើ និងអាចកំណត់អំពីថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភដលតូវបង់ ទើបសមបទានិកអាចបើ
បស់វត្ថុធាតុដើមទាំងនះបាន។

២.

បញ្ជីឈើមូលមិនបើបស់ជាផ្លូវការទ កពីតសមប់សុំលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល

ពឈើ ក៏ប៉ុន្តកុមការងារសិកសោបានសង្កតឃើញថា បញ្ជីឈើមូលនះតូវបានគបើសមប់
កំណត់បរិមាណវត្ថុធាតុដើមចូល

ងចកកច្នឈើ។ បរិមាណវត្ថុធាតុដើមឈើមូលដលផលិត

ចញពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ដលដាក់
មាន

៣.

ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ គឺ

ក្នុងស្ថិតិបចាំឆាំរបស់រដ្ឋបាលពឈើ។

សាមញញួរតមួយតវូ បានវាយលើកណា
ំ
ត់ឈដ
ើ លបានវាស់វងរួច

កត់តចូលក្នុងបញ្ជីឈើមូល។ កយពីបានបង់ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភរួច មន្តីរដ្ឋបាលពឈើ
វាយញញូរតចំនួនបី បន្ថមទៀតលើកំណាត់ឈើទាំង
លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

៤.

យមន្តរី ដបា
្ឋ លពឈើ និង

តមូវឱយមានលិខិតអនុ
កាន់់

ះ

តាមបរិមាណឈើដលមាន

ក្នុង

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ (ឬប៉ស) សមប់ដឹកជញ្ជូនឈើពីព

ងចកកច្នឈើណាមួយ បើ

ះជា

ងចកកច្នឈើ

ះស្ថិត

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ប

ក្នុងដនដីសមបទាន

សដ្ឋកិច្ចក៏

យ។ លិខិតអនុ

លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ អាចមានបរិមាណឈើចើនជាងបរិមាណ

តាមគុណភាពរបស់ឈើ ក៏ប៉ុន្តមិនប

ក់ពីបរិមាណឈើ

ក់អំពីឈើមូលជាក់ស្តងដលកំពុងដឹកជញ្ជូន

ះទ។

ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ០១ចបោប់ ដលគអាចបើរថយន្តចើនគឿង
សមប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូន។ បញ្ជីឈើមូលតូវតភាប់ជាមួយលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផលអនុផល

ពឈើ-១ ដើមបីអាចដឹងអំពីឈើមូលដលកំពុងដឹកជញ្ជូនលើរថយន្ត និងអាចតាមដានដឹងថា ឈើ
ចញពីតំបន់មានអាជាប័ណ្ណណាមួយ។ ដូចនះ បញ្ជីឈើមូលអាចគន់តជាចំណកតូចមួយ
នលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ដលអាចមានទិន្នន័យបរិមាណឈើខុសគា។

ដូចះ្ន ការតាមដាននិងផ្ទៀងផាត់ឈម
ើ ល
ូ អាចធ្វើ

បានតាមរយៈការពិនត
ិ យបញ្ជីឈើមូល (សៀវ

“ក”) លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និងលិខិតអនុ
ពឈើ-១។
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ត ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល

របាយការណ៍

Photo: Kevin Grace

៨. ផលិតកមŊេឈЧ និងŁរĜំេចញ
៨.១ េŬងចŪកែកៃចĖ និងទិនន
Ė ័យផលិតកមŊេឈЧ
បញ្ជី

ងតាមស្ថិតិពឈើជាតិឆាំ២០១១ មាន

ងចកកច្នឈើបឋមចំនួន ៥០ ដលបានចុះ

យកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ ដលបប
ើ ស់ឈម
ើ ល
ូ ជាវត្ថធាតុ
ុ
ដម
ើ ដើមបី

ផលិតជាការបន្ទះ ឈើអារ ផលិតផលឈើចាក់ពុម្ភ និង

ងចកកច្នឈើចំនួន៣ទៀតធ្វើការ

កច្ន បន្ថ ម ដើម បីផលិតជាគ ឿងសងា រឹម និងផលិតផលកច្ន
(រាជរដាភិបាល ២០១២)។

យដមួយចំនួនទៀត

ងចកកច្នឈើទាំងអស់ដលបានចុះបញ្ជី

កសួងកសិកម្ម

រុកា្ខបមាញ់នង
ិ នសាទ តមវូ ឱយសុព
ំ នយោរសុពលភាពជាបចាំឆាជាមួ
ំ
យនឹងរដ្ឋបាលពឈើ។
កសួងបរិសានក៏ចញអាជាប័ណ្ណ

ងចកកច្នឈើ

តំបន់ការពារធម្មជាតិ តមិនបានបងាញ

ក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចស្ថិត

ក្នុងរបាយការណ៍នការសិកសោនះទ

ក្នុង

យសារត

ខ្វះទិន្នន័យ។ ទិន្នន័យពីនាយកដានឧសសោហកម្មពឈើ និងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិបងាញ
ថា មាន

ងចកកច្នឈើ ចំនួន ៤៩ ក្នុងឆាំ ២០១២ ដលមានអាជាប័ណ្ណពីកសួងកសិកម្ម

រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ ជាធម្មតា គឺមានទីតាង
ំ ស្ថត
ិ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

ក្នង
ុ ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច (តារាង ១៦)។

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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តារាង ១៦ ចំនួន

ងកច្នឈើដលមានសុពលភាពតាមខត្ត ស្ថិតកមកសួងកសិកម្ម

រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ និងបរិមាណផលិតផលនាំចញឆាំ ២០១២
(នាយកដានឧសសោហកម្មពឈើ និងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ)

ខត្ត

ងចកកច្នឈើ
២០១២

បរិមាណផលិតផល
ក្នុងសុក (ម៣)

បរិមាណផលិត
ផលនាំចញ (ម៣)

មណលគិរី

6

NA

298

រតនគិរី

7

NA

1 605

ស្ទឹងតង

4

NA

0

11

NA

502

កំពង់ចាម

5

NA

0

កំពង់ធំ

1

NA

1 000

សៀមរាប

2

NA

0

បនាយមានជ័យ

0

NA

0

ឧត្តរមានជ័យ

3

NA

282

បាត់ដំបង

0

NA

10 791

ះកុង

2

NA

0

ធិ៍សាត់

0

NA

0

ពះវិហារ

3

NA

0

កណា្ដល

3

NA

0

ពះសីហនុ

2

NA

15 000 tons*

កំពត

0

NA

0

សរុប

49

NA

13 414 m3

កចះ

* ចំណាំងឈើ (សស់)ពីដើមអាកាសយោ និងបងខយល់ក្នុងចមា្ករពដាំ
NA ៖ មិនមានទិន្នន័យ (ទិន្នន័យផលិតផលក្នុងសុក)

៨.២ ផលិតកមŊេŬងចŪកែកៃចĖ និងŁរដឹកជŃąС នផលិតផល
បច្ចប
ុ បន្ន មិនមានទិនន័
្ន យចបោស់លាស់អព
ំ ផ
ី លិតកម្មក្នង
ុ សក
ុ និងការលក់ផលិតផលឈើទ។

មានការតមវូ ជាផ្លវូ ការ
ចងថា “មាស់

ក្នង
ុ បការ២ នបកាសរបស់កសង
ួ កសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់នង
ិ នសាទ

ងចកតវូ តមានសៀវ

ពឈើបានរៀបចំគំរូសៀវ

កត់តឈើចល
ូ និងឈើចញពី

ងចក”។ រដ្ឋបាល

កត់តឈើចូលនិងឈើចញ សមប់តមូវឱយ

ងចកកច្ន

ឈើកត់តជាបចាំថ្ងអំពីឈើចូលនិងឈើចញសមប់រាយការណ៍ជាផ្លូវការ។ ផលិតកម្មឈើ
អារពី

ងចកកច្នឈើគឺអាស័យ

តាមតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលផលិតឈើមូលពី

សកម្មភាពកាប់សមាតពសមប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់
ឈើគឺមានទីតាំងស្ថិត

ងចកកច្នឈើ។ ភាគចើន

ក្នុងតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ដូច្នះបរិមាណឈើចូល

ងចកកច្ន

ងចកកច្ន

ឈើ គួរតមានទំនាក់ទំនងគាជាមួយនឹងបរិមាណឈើមូលដលអាចផលិតបានពីក្នុងតំបន់ព
សមបទាន។
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របាយការណ៍

អប់ ៨ ៖ ករណីសិក
មិនមនគប់

ងចកកច្នឈើទាំងអស់សុទ្ធតមានសកម្មភាពកច្នឈើ

រដ្ឋបាលពឈើមណលគិរីបានបប់ថា
មាន ងចកកច្នឈើត២ប៉ុ
បច្ចុបបន្ន ការកាប់ឈើ

ខត្តមណលគិរីមាន

ះទ ដូចដលខណ

ងចកកច្នឈើទាំងអស់ចំនួន៥ ប៉ុន្ត

ះដលមា
្ណ
នដំណរើ ការ ហើយផលិតសមប់តទីផសោរក្នង
ុ សក
ុ ប៉ុ

ក្នុងពធម្មជាតិគឺមានត

សង់ហដារចនាសម្ព័ន្ធតប៉ុ

ក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច និងគមងអភិវឌឍន៍សាង

្ណះ ដលកាប់សមាតដីព ដូច្នះ

ក្នុងអំឡុងពលនការកាប់សមាតដីពតប៉ុ

ះ។
្ណ

ងចកកច្នឈើអាចមានសកម្មភាពត

្ណះ។ កុមការងារសិកសោបានសង្កតមើល

ងចកកច្ន

ឈើមួយជារបស់កុមហ៊ុនសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច កូវីហាមា៉ ដលមិនមានសកម្មភាពតាំងពីខក
២០១១

ឆាំ

យសារកុមហ៊ុននះគិតឃើញថា មិនមានផលសដ្ឋកិច្ច(មិនចំណញ) ក្នុងការដឹកជញ្ជូន និង

លក់ឈក
ើ ច្ន

កតំបន់ដស
ី មបទាន។ ឈើខះដលបា
្ល
នមកពីសកម្មភាពកាប់សមាត តវូ បានបប
ើ ស់

សមប់សាងសង់ជមកសាក់

រីឯឈើ

សល់ តូវបានទុក

ងតាមទិនន័
្ន យពីសកម្មភាពកាប់សមាតដីពថ្មៗ
ី នះ

លឱយពុកផុយ។

ក្នង
ុ ប្លក
ុ ១និង២

ក្នង
ុ ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

របស់កុមហ៊ុន កូវីហាមា៉ ដលមានផ្ទដី ១.២៧០ ហិកតា សមប់ដាំដុះ បានផ្តល់ផលឈើមូលចំនួន
៣.៤៧៣ ម៣ (ឈើអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៣០សម) តូវនិងទិន្នផល ២,៧៣ម៣/១ហិកតា។ កុមហ៊ុន កូវីហាមា៉
ទទួលខុសតូវចំ

ះការបង់ថ្លសួយសារទាំងអស់ ចំ

ះឈើដលមានអង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី៣០ស.មឡើង

និងកូនឈើ(មានអង្កត់តូចជាង ៣០ស.ម)។ កុមហ៊ុនចាំបាច់តូវតបង់ថ្លសួយសារ បើ
លក់ឈើទាំង

ប

ះ ឬទុកឈើឱយពុក

លក៏

យ។

ះជាកុមហ៊ុន

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ និងរដ្ឋបាលពឈើ តមូវឱយការបមូលផលឈើមូល
្គល អុស ទាំងអស់ពីតំបន់ពធម្មជាតិ តូវចុះក្នុងបញ្ជីឈើមូល(សៀវ

“ក”) សមប់ការ

បង់ថសួ
្ល យសារ និង ការសុល
ំ ខ
ិ ត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើពរី ដ្ឋបាលពឈើ ដើមបី

អាចបប
ើ ស់វត្ថធាតុ
ុ
ដម
ើ ទាង
ំ

ះបាន។ លិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ ប

ក់

អំពីចំនួននិងបរិមាណមាឌឈើមូល ចំនួនកូនឈើ និងមាឌអុស ដលបានផលិតពីប្លុកបមូល
ផលមានការអនុ

ត។

ការដឹកជញ្ជន
ូ វត្ថធា
ុ តុដម
ើ ឈើតមវូ ឱយមានលិខត
ិ អនុ

ដលផ្តល់ឱយ

យរដ្ឋបាលពឈើមល
ូ ដាន

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១

តាមបរិមាណដលកំណត់កង
ុ្ន លិខត
ិ បើកផ្លវូ ដឹក

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ មានព័ត៌មាន

សង្ខបអំពីបរិមាណនិងបភទគុណភាពឈើសមប់ការដឹកជញ្ជូន
ច្នឈើ ដលបានប

ក់

តវូ ភាប់ជាមួយនឹងលិខត
ិ អនុ

កាន់ទីតាំង

ងចកក

ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ បញ្ជីឈើមូល
តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១ សមប់កណ
ំ ត់អត្តស

ណ

ឈើមល
ូ តាមលខឈើ បភទឈើ មុខឈើ និងមាឌឈើ ដើមបីអាចតាមដានដឹងអំពប
ី ភពតំបន់

អាជីវកម្មដលបានអនុ

ត។

ការដឹកជញ្ចូនផលិតផលឈើ តូវតមានលិខិតអនុ

ដើមបីដក
ឹ ជញ្ជន
ូ ពី

ងចកកច្នឈើ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២

កាន់ទផ
ី សោរក្នង
ុ សក
ុ (រូប ១០)។ លិខត
ិ អនុ

ផល-អនុផលពឈើ-២ មានទមង់ ដូចគានឹងលិខិតដឹកជញ្ជូនឈើមូលមកកាន់
ឈើដរ តខុសគាតង់ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផលឈើដលដឹកតប៉ុ
ការបើបស់លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ

ងចកកច្ន

្ណះ។ សង្កតឃើញថា

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ តូវភាប់មកជាមួយកំណត់ហតុ

តួតពិនិតយរបស់មន្តីរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន រួមមាន បញ្ជីឈើអារដលបានតួតពិនិតយ(រូប
១១)។ កំណត់ហតុតួតពិនិតយមានការប

ក់ចបោស់អំពីបរិមាណ និងបញ្ជីផលិតផលឈើដល

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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រូបទី ១០ ឧទាហរណ៍ស្តីពីលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ ៖ លិខិតអនុ

ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ លខ ៩៧ ផរព.លដជ ដលចញ

បាលពឈើស្ទឹងតង
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ត

យផ្នករដ្ឋ

របាយការណ៍

កំពុងដឹកជញ្ជូន

ក្នុងលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២។ ផលិតផលឈើ

ចូល ដលផ្តល់

យរដ្ឋបាលពឈើ និងតូវមានអាជាប័ណ្ណនាំចញ ដលផ្តល់

សមប់ការនាំចញ គឺតមូវឱយមានលិខិតអនុ
ពាណិជ្ជកម្ម។
លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ សមប់ដឹកជញ្ជូនឈើមូលចូល

កច្នឈើ អាចតំណាងឱយកំណត់តឈើមូលដល
កំណត់ត

យកសួង

ក្នុងលិខិតអនុ

ងចក

ងចកកច្នឈើបានទទួល ចំណកឯ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ និងលិខិតអនុ

តដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល អាចបើបស់សមប់បូកសរុបផលិតផលឈើ
កច្នទាំងអស់ ដលចញពី
ឈើចូលនិងឈើចញពី

ងចកកច្នឈើ

ក្នុងរយៈពលណាមួយបាន។ ដូច្នះ ទិន្នន័យ

ងចកកច្នឈើ

ក្នុងបព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ឈើបច្ចុបបន្ន អាចបមូលបាន

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ និងលិខិត

យប

អនុ

ល ចញពីលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និងលិខិតអនុ

តដឹក

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល។ ក៏ប៉ុន្ត បច្ចុបបន្ននះ រដ្ឋបាលពឈើ

មិនទាន់ធ្វើការបមូលផ្តុំឬចងកងទិន្នន័យទាំងនះជារបាយការណ៍ទ។

៨.៣ Ūបព័ន/ċ ដំេណЧរŁរសŪŌប់ŁរĜំេឈЧេចញ
កុមហ៊ុនដលចង់ធ្វើការនាំឈើចញ គឺតូវមានអាជាប័ណ្ណនាំចញពីកសួងពាណិជ្ជកម្ម
យ

ងតាមការឯកភាពលើបរិមាណ និងបភទឈើដលបានតួតពិនិតយ

យរដ្ឋបាល

ពឈើ និងកិច្ចសនយោលក់ឈើ។ ឯកសារចាំបាច់សមប់ការសុំអាជាប័ណ្ណនាំចញ
កិច្ចពមពៀងស្តីពីការលក់ដូរ វិក័យប័ត បញ្ជីវចខ្ចប់ និងលិខិតអនុ
ពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តី និងកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ។
អាជាប័ណនាំ
្ណ ចញ អាចធ្វការនា
ើ
ច
ំ ញបានចន
ើ ជើង

រួមមាន

តឱយនាំចញ (កូតា)

ក្នង
ុ កិចសន
្ច
យោលក់ចញមួយ។ បព័ន្ធ

សមប់ការនាំចញផលិតផលឈើ គឺដូចគានឹងការនាំចូលផលិតផលឈើដរ ដូចបាន
បរិយាយ

ក្នុងផ្នក ៦ខាងលើ។ ឈើមូលនិងឈើអារពីពធម្មជាតិ គឺមិនអនុ

ចញទ ប៉ុន្តអាចអនុ

តឱយធ្វើការនាំ

តឱយនាំចញតឈើកច្នណា ដូចជា ឈើឈូសរំលីង(S2S, S4S)

ឈើចំណិតស្តើង (Veneer) ការបន្ទះ (Plywood) ឈើចំណាំង (Woodchip)។ល។ កុមហ៊ុន
តូវបានអនុ

តឱយនាំចញឈើមូល និងឈើអារណាដលមានបភពពីចមា្ករឈើដាំប៉ុ

្ណះ។

អគ្គនាយកដានគយនិងរដាករកម្ពុជាទទួលខុសតូវក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញតនាំចញ ដល

មានសុពលភាពរយៈពលមួយខ (អាចពនយោរពលបាន ប៉ុន្តមិនអាចហួសពីរយៈពលសុពល
ភាព

ក្នុងអាជាប័ណ្ណដលផ្តល់

យកសួងពាណិជ្ជកម្ម

ះទ) និងតួតពិនិតយថា ទំនិញ

នាំចញគឺតឹមតូវតាមឯកសារនាំចញ ដើមបីធ្វើការជមះបញ្ជីទំនិញនាំចញ រួមមានឯកសារ
អាជាប័ណ្ណនាំចញ វិក័យប័តពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីវចខ្ចប់ ដលជាចំណកមួយនការផ្ទុកទំនញ
ិ

ក្នង
ុ កុងតឺនរ័ មុនការបិទភ្ជត
ិ កុងតឺនរ័ សមប់ការនាច
ំ ញ។ ការជមះបញ្ជទ
ី ន
ំ ញ
ិ នាច
ំ ញតវូ តួត
ពិនិតយផាល់

យភាក់ងារគយ

ចំណុចតួតពិនិតយ។ តាមបទបបញ្ញត្តិ និង តាមការស្នើសុំការ

តួតពិនិតយរបស់គយអាចនឹងបពឹត្ត

កការិយាល័យគយ។ អគ្គនាយកដានគយ និង

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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រដាករកម្ពុជាមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការតួតពិនិតយពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដន និងទាមទារមើលអាជាប័ណ្ណ
នាំចញ លិខិតអនុ

តនាំចញ និងឯកសារជមះបញ្ជីទំនិញ លិខិតអនុ

ផល-អនុផលពឈើ។ល។ ដើមបីឱយទំនិញទាំង
អន្តរជាតិ និង ចកពំដនទ្វភាគី (រូប ១១)។

តនាំចូល-នាំចញ

ះឆ្លងកាត់ចំណុចតួតពិនិតយតាមចកពំដន

រូបទី ១១ ចំណុចប៉ុស្តិ៍តួតពិនិតយសំខាន់ៗរបស់គយ (
២០០១)

ងតាមរាជរដាភិបាលកម្ពុជា

៨.៤ ស□ិតិĜេំ ចញ
ទិនន័
្ន យនាច
ំ ញឈើ ពីឆាំ ២០០៣ ដល់ ២០១២

ក្នង
ុ ស្ថត
ិ ព
ិ ឈើកម្ពជា
ុ (រដ្ឋបាលពឈើ

២០១២) និងស្ថិតិរបស់អង្គការ FAO FAOSTAT (២០១៣)
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របាយការណ៍

តារាង ១៧ សង្ខបទិន្នន័យស្តីពីបរិមាណផលិតផលឈើ (ម៣) នាំចញ និងឈើ
ចំណាំង(

ផលិតផល

ន) ឆាំ ២០០៣ ដល់ ២០១២ (រដ្ឋបាលពឈើ ២០១២)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ឈើមូល

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ឈើអារ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000**

171

79

297

0

0

17

484

816

501

1 541

ឈើជុង/
ចតុ ណ
(មុខអតិបរមា
២៥សម)

0

0

0

0

392

76

3141 13 074 25 212

12 451

ឈើចំណិត
ស្តើង

0

0

0

0

0

0

0

0

858

200

ការបន្ទះ

0

0

4 530

0

0

0

0

0

297

0

ការ៉ូឈើ

428

0

0

0

0

0

250

0

824

0

សងារឹម

32

46

0

0

0

0

0

7

108

0

កំណល់ផ្លូវ
រទះភ្លើង

951

0

0

0

0

201

0

0

0

0

***ផលិតផល
ឈើកច្ន
ដទទៀត

167

853

3 186

134

910

643

993

0

0

0

1 749

978

8 013

134 1 302

937 4 868 13 896 27 800

14 193

ឈើចណា
ំ
ង
ំ
(អាកាសយោ
និងបងខយល់)

0

0

0

6 000

0 7 000

0 32 257 68 000

15 000

សរុប (

0

0

0

6 000

0 7 000

0 32 257 68 000

15 000*

S2S / S4S

សរុប (ម៣)

ន)

* * បភព ៖ របាយការណ៍រដ្ឋបាលពឈើបចាំឆាំ ២០១២ (

ងតាមទិន្នន័យលិខិតអនុ

2010

2011

2012*

ត)

** ឈើដាំ
*** ផលិតផលឈើកច្នដទទៀត សំ

ដល់ផលិតផលផសងៗដូចជា លបងលង ដងឧបករណ៍ ។ល។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

76

ទិន្នន័យស្ថិតិដល

ះផសោយ

យរាជរដាភិបាល

ក្នុងស្ថិតិពឈើកម្ពុជា ក្នុងឆាំ ២០១២

គឺមានការខុសគាគួរឱយកត់សមា្គល់ពីទិន្នន័យរបស់អង្គការ FAO ស្តីពីបរិមាណឈើសរុបដលនាំ

ចញបចាំឆាំ ពីឆាំ ២០០៣ ដល់ ២០១១។ តាមទិន្នន័យថ្មីៗបំផុតពីឆាំ ២០១០ ដល់ ២០១១
បរិមាណឈើនាច
ំ ញសរុបក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១០ របស់រាជរដាភិបាល គឺមាន ១៥.៩០៧ ម៣ រីឯទិនន័
្ន យ

របស់អង្គការ FAO ថាមានរហូតដល់ ៣៩.០១៣ ម៣ ហើយក្នុងឆាំ ២០១១ ស្ថិតិឈើនាំចញ

សរុបរបស់រាជរដាភិបាលមាន ២៩.៨១១ ម៣ រីឯស្ថិតិរបស់អង្គការ FAO បរជាធាក់ចុះមក
១៧.៧៥១ ម៣ វិញ។ ទិន្នន័យមិនសបគា
និងអង្គការ FAO ជាចំ

យអន្លើក្នុងស្ថិតិនាំចញរវាងរដ្ឋបាលពឈើ

ទអំពីវិធីសាស្ត និងការទទួលខុសតូវក្នុងការបមូលទិន្នន័យស្ថិតិ

រវាងបទសរាយការណ៍ និងអង្គការអន្តរជាតិ។

តារាង ១៨ ផលិតផលឈើនាំចញក្នុងតំបន់ (ម៣) ក្នុងឆាំ ២០១១ (រដ្ឋបាលពឈើ
២០១២)

ផលិតផល

ល
ចិន

ជប៉ុន

(កន្លងទទួល)
មា៉ឡសុី

ថ

វៀតណាម

សរុប (ម៣)

ឈើ S2S, S4S

206

0

0

0

296

502

ឈើចំណិតស្តើង

783

75

0

0

0

858

ការបន្ទះ

0

297

0

0

0

297

សងារឹម

0

0

0

0

0

0

ការ៉ូឈើ

823

0

0

0

0

823

ឈើជុង/
ចតុ ណ
(មុខអតិបរមា
២៥សម)

21 548

0

30

319

3 316

25 213

សរុប (ម៣)

23 362

372

30

319

3 612

27 693

85%

1%

0%

1%

13%

100%

ជាភាគរយ

ទិន្នន័យអំពីបរិមាណផលិតផលឈើនាំចញ

ងតាមស្ថិតិពឈើកម្ពុជា (រាជរដាភិបាល

២០១២) បងាញថា ៨៥% នបរិមាណផលិតផលឈើនាំចញសរុបក្នុងឆាំ ២០១១ គឺនាំចញ
បទសចិន និងមានត ១៣% ប៉ុ

្ណះ នាំចញ

បទសវៀតណាម។ ក៏ប៉ុន្តស្ថិតិរបស់

អង្គការ FAO ឆាំ ២០១១ បានរាយការណ៍ទិន្នន័យខុសពីនះ គឺ ៧១% នាំចញ
វៀតណាម និងមានត ១១% ប៉ុ

្ណះនាំចញ

បទសចិន។

និងទាំងរបស់អង្គការ FAO ឈើចំណាំងទាំងអស់ដលផលិត
ចញ

ងតាមស្ថិតិ ទាំងរបស់កម្ពុជា

បទសកម្ពុជា គឺតូវបាននាំ

បទសចិន។ ទិនន័
្ន យអំពប
ី រិមាណផលិតផលឈើនាច
ំ ញក្នង
ុ ឆាំ ២០១១ គឺមានទិនន័
្ន យ

ផ្ទុយគា ពះរាជរដាភិបាលរាយការណ៍ថា បរិមាណឈើចើនបំផុត គឺនាំចញ
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បទស

បទសចិន

របាយការណ៍

ចំណកឯអង្គការ FAO រាយការណ៍ថា ឈើចើនបំផុតនាំចញ

បទសវៀតណាម

វិញ។

បភពរបាយការណ៍ស្តីពីបរិមាណផលិតផលឈើក៏ខុសគាផងដរ ដូចជា អង្គការ FAO រាយ

ការណ៍ថាឈើនាច
ំ ញមានបរិមាណ ១.០៧៧ ម៣ រីឯបភពរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពជាមិ
ុ
នឃើញ
មានបរិមាណឈើនាំចញក្នុងឆាំ ២០១១ ទ។ ភាពខុសគារវាងទិន្នន័យក្នុងស្ថិតិពឈើកម្ពុជា
និងទិន្នន័យរបស់អង្គការ FAO ឆ្លុះប

ំងអំពីប

ក្នុងការ

ះផយោយរបាយការណ៍ក្នុងស្ថិតិ។

បអប់ ៩ ៖ ការរកឃើញសំខាន់ៗស្តីពី ផលិតកម្មឈើ និងការនាំចញឈើ
១.

រដ្ឋបាលពឈើបមូលកំណត់តស្តីពីការផលិតឈើមូលទាំងអស់ពីតំបន់ពឈើ តាមរយៈបញ្ជី
ឈើមូល និង លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-

អនុផលពឈើ-១ បើសមប់កំណត់វត្ថុធាតុដើមដលតូវដឹកជញ្ជូនពីពមកកាន់
កច្នឈើ។ រដ្ឋបាលពឈើកប
៏ មូលផងដរនូវព័តមា
៌ នអំពផ
ី លិតផលដលដឹកជញ្ជន
ូ
ក្នុងសុក តាមរយៈលិខិតអនុ
កត់តក្នុងលិខិតអនុ

អនុ

តទាំង

កាន់ទផ
ី សោរ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល ពឈើ-២ និង ផលិតផលនាំចញដល

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល។

២. រដ្ឋបាលពឈើមិនអាចផ្តល់ទិន្នន័យអំពីផលិផលឈើកច្នចញពី
លិខិតអនុ

ងចក

ងចកកច្នឈើ តាមរយៈ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ ដល់កុមការងារសិកសោទ
ះគឺផ្តល់

យសារថាលិខិត

យរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន។ រដ្ឋបាលពឈើចាប់ផ្តើមតមូវឱយ

ចកកច្នឈើ កត់តឈើចូល-ឈើចញបចាំថ្ង

ក្នុងសៀវ

ឈើចូល-ឈើចញ។

ង

៣. ស្ថត
ិ ប
ិ ចាឆា
ំ រំ បស់រដ្ឋបាលពឈើបងាញថា ផលិតផលឈើនាច
ំ ញក្នង
ុ ឆាំ ២០១១ មាន ៧.៨០០ម៣
និង១៤.១៩២ ម៣ ក្នុងឆាំ ២០១២។ ទិន្នន័យបរិមាណផលិតផលឈើនាំចញនះ គឺមានការខុស

គាគួរឱយកត់សមា្គល់ បើបៀបធៀបជាមួយទិន្នន័យរបស់អង្គការ FAO ក្នុងឆាំ ២០១១ គឺមាន
១១៧.៧៥១ ម៣។ ទិន្នន័យ

ះផសោយរបស់រាជរដាភិបាលក្នុងស្ថិតិពឈើកម្ពុជា ២០១២ ក៏ខុស

គាចន
ើ ពីទន
ិ ន័
្ន យរបស់អង្គការ FAO ស្តព
ី ប
ី រិមាណឈើនាច
ំ ញបចាំឆាំ ពីឆាំ ២០០៣ ដល់ ២០១១។
៤.

ផលិតផលឈើនាំចញដលរាយការណ៍
អស់តូវបាននាំចញ

យរដ្ឋបាលពឈើក្នុងឆាំ ២០១១ ថា ឈើស្ទើរតទាំង

បទសចិន (៨៥%) រីឯការនាំចញ

បទសវៀតណាមមានបហលជា

១៣% នចំនួនផលិតផល ឈើនាំចញសរុប។ ក៏ប៉ុន្ត ស្ថិតិឆាំ ២០១១ របស់អង្គការ FAO បាន
រាយការណ៍ខុសគាថា ៧១% នបរិមាណផលិតផលឈើនាំចញសរុប គឺនាំចញ
វៀតណាម និងមានត ១១% ប៉ុ
៥.

្ណះដលនាំចញ

បទសចិន។

មិនមានទិន្នន័យអំពីបរិមាណផលិតផលឈើដលកំពុងបើបស់
ប

ក់

ក្នុងតារាង ១៦។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

បទស

ក្នុងទីផសោរក្នុងសុកទ ដូចបាន

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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Photo: GFS

៩. គំរូៃនŁរផðត់ផង
ð ់េឈЧ
៩.១ រចĜសមį័នៃċ នŁរផðត់ផង
ð ់និងចŬចរេឈЧ
កម
ុ ការងារសិកសោបានបង្កត
ើ គំរប
ូ ព័នខសសងា
្ធ
ក់ផត់
្គ ផង់
្គ ឈម
ើ យ
ួ

ផ្អកតាមការសិកសោ

ទីវាលក្នុងខត្តទាំងបី គឺខត្តមណលគិរី ខត្ត

ក្នង
ុ បទសកម្ពជា
ុ

និងទិន្នន័យឈើមូលពីការបមូលផលក្នុងតំបន់ពឈើមានចបោប់អនុ
តាមរយៈ

ងចកកច្នឈើ និងពាណិជ្ជកម្មឈើ

យ

ះកុង និងខត្តពះសីហនុ
ត និងការនាំឈើចូល

ទីផសោរក្នុងសុក និងការនាំឈើចញ។

ផ្អកលើគំរូដលបងាញក្នុងរូប ១២ កបខ័ណបទបបញ្ញត្តិសមប់អភិបាលកិច្ចចរាចរឈើក្នុង
បទសកម្ពុជា តូវបានចងកងជាឯកសារ តាមរយៈការចុះ
សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច និងកន្លងកច្នឈើ។

ជួបអង្គភាពរាជរដាភិបាល តំបន់

ការសិកសោបានសង្កតឃើញថា កសួងបរិសាន និងកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ

គឺជាសាប័នទទួលខុសតូវក្នុងការផ្តល់អាជាប័ណ្ណបមូលផលឈើ
សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ដលផ្តល់

ក្នុងបភទពណាមួយ។

យកសួងបរិសាន និងកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ

ជាចំណកមួយចើនជាងគនបរិមាណឈើ

ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឈើដល់ទីផសោរក្នុងសុក និងការ

នាំចញ។ ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចស្ទើរតទាំងអស់ មាន
បរិសានផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិចស្ថ
្ច ត
ិ

ងចកកច្នឈើ

ក្នុង

ះ។ កសួង

ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់

និងនសាទផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចស្ថិត

ក្នុងតំបន់ពដទទៀត ហើយធ្វើការកច្នឈើ

នឹងកន្លងសមប់ទាំងការផ្គត់ផ្គង់ការនាំចញ ក៏ដូចជាសមប់ទីផសោរក្នុងសុក។ បភពទី២ន

ការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមឈើសមប់ទីផសោរ គឺបានមកពីគមងវារីអគ្គិសនីពីការកាប់សមាតព

ដើមបីយកឈើពាណិជ្ជកម្ម ដលមានឈើមូលមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាង ៣០សម កូនឈើមានអង្កត់
ផ្ចិតតូចជាង ៣០សម។

ឈើទាំងអស់ដលបានដកហូតពីការកាប់សមាតពក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ឬគមង

សាងសង់ហដារចនាសម្ព័ន្ធ
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ះ តូវកត់តចូលក្នុងបញ្ជីឈើមូលដលបើសមប់សុំលិខិត

របាយការណ៍

បើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើពីរដ្ឋបាល ពឈើថាក់កណា្ដល
អនុ

ភ្នំពញ និងសុំលិខិត

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើពីរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន ដើមបីដឹកជញ្ជូនឈើពីប្លុក

បមូលផល
សដ្ឋកិច្ចក៏

កាន់ ងចកកច្នឈើ បើ

ះជា ងចកកច្នឈើ

យ។

រូបទី ១២ គំរូផ្គត់ផ្គង់ឈើ
បភពឈើ

ះស្ថត
ិ

ក្នង
ុ ដីសមបទាន

ក្នុងបទសកម្ពុជា

ចរាចរឈើ

តំបន់ ELC

LP&PC-1

គុបបមូលផល

ងចកកច្នក្នុង ELC
PC-2

LP&PC-1

ទីផសោរនាំចញ
គមងវារីអគ្គិសនី

LP&PC-1
PC-IMEX

ងចកកច្នឈើ
សហគមន៍ពឈើ

PC-2
LP&PC-1

ទីផសោរក្នុងសុក
ឈើនាំចូល
PC-IMEX

ឈើរឹបអូស

PC-2

ការវិនីច្ឆ័យរបស់តុលាការ

LP&PC-1 = លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និង លិខិតអនុ
PC-IMEX = លិខិតអនុ
PC-2 = លិខិតអនុ

ដាក់ដញថ្លលក់

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចូល-នាំចញ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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៩.២ Łរពិពណ៌Ĝអំពី ចŬចរេឈЧ និងŁរĜំេចញ
ដូចបានបងាញ

ក្នង
ុ រូប ៩ បភពឈើទាង
ំ អស់មានចំនន
ួ ៦ សមប់ផល់
្ត ឈម
ើ ល
ូ នាអនាគត

ជាឈើបានមកពីការបមូលផលនិងការកាប់សមាតដីព សមប់ផ្តល់ដល់ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់
ឈើ

ឱយអ្នកកច្នឈើ/អ្នកនាំចញ និងអ្នកលក់ចកចាយក្នុងសុក។ ក្នុងឆាំ ២០១៣ ឈើតូវ

បានផ្គត់ផ្គង់ពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច គមងវារីអគ្គិសនី និងគុបបមូលផល ដលស្ថិតកម

ការគប់គងរបស់កសួងបរិសាន និងកសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ មានការតត
ួ ពិនត
ិ យ

ការបមូលផលឈើប្លកៗពីគា។ គប់ឈើទាំងអស់ដលបានបមូលពីការកាប់សមាតដីព

ក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច គមងវារីអគ្គិសនី គុបបមូលផល និងពសហគមន៍ តូវតចុះក្នុង
បញ្ជីឈើមូល (សៀវ

“ក”) ដលតួតពិនិតយ

យមន្តីរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន។ សៀវ

“ក” គឺបើសមប់សុំលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដលផ្តល់

យរដ្ឋបាល

ពឈើ បនាប់ពីបានបង់ថ្លសួយសារនិងពន្ធផសងៗរួច។ ការដឹកជញ្ជូនឈើមូលពីពមកកាន់
ងចកកច្នឈើ តមូវឱយមានលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ រីឯការ

ដឹកជញ្ជូនផលិតផលឈើកច្ន គឺតមូវឱយមានលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២

ដើមបីដក
ឹ ជញ្ជន
ូ មកលក់ដរូ សមប់ការបប
ើ ស់កង
ុ្ន សក
ុ ។ លិខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-

អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល គឺសមប់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលសមប់ការនាំចូលឬនាំ

ចញ។ បច្ចុបបន្ន មិនតមូវឱយមានលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និងលិខិត
អនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ សមប់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលឈើចញពីបភព

ចមា្ករឈើដាំទ។

៩.២.១ Łរផðត់ផង
ð ់េឈЧមូល និងេឈЧΖរ
 តំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ៖ តំបន់ទាំងនះបង្កើតបានបភពចមបងមួយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

សមប់ទផ
ី សោរក្នង
ុ សក
ុ និងការនាច
ំ ញ។ កសួងបរិសានគប់គងតំបន់ដស
ី មបទានសដ្ឋកិច្ច
ណាដលស្ថិត

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ រីឯកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ ់ និងនសាទ

គប់គងតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ដលស្ថិត

ក្នុងតំបន់បភទពឈើដទទៀត។

កសួងបរិសាន និងកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទពុំបាន

ះផសោយទិន្នន័យស្តីពី

ការផ្តល់តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច និងបរិមាណផលឈើពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច
នីមួយៗ

ះទ។ តាមទិន្នន័យមិនមនផ្លូវការពីអង្គការ Open Development (២០០៣)

បានបា៉នសា
់ នថា មានតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច បហល ១,៨ លានហិកតា។ រដ្ឋបាលព

ឈើបានកត់តទិនន័
្ន យអំពប
ី រិមាណផលិតផលឈើកង
ុ្ន ឆាំ ២០១១ មាន ១២៩.៣០០ ម៣

និង ១២៧.១៤២ ម៣ ក្នុងឆាំ ២០១២ តាមរយៈទិន្នន័យក្នុងលិខិត បើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផលអនុផលពឈើ ដលមាន
ផ្តល់ឱយកុមហ៊ុនឯកជន

យ

ក្នុងរបាយការណ៍បចាំឆាំ។ សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចតូវបាន
ងតាមផនការម ដលបានកំណត់តំបន់សមប់កាប់

សមាតដីព និងសមប់ដាំដុះ និងតំបន់សមប់អភិរកស។ កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់
និងនសាទ តមូវឱយកុមហ៊ុនធ្វើសារពើភ័ណពឈើ ដូចជា ផ្ទដីដលតូវបមូលផលឈើ
និងតូវកាប់សមាតព ក៏ប៉ុន្តកសួងបរិសានមិនតមូវឱយធ្វើសារពើភ័ណពឈើ មុនពល

ធ្វើការកាប់សមាតដីព
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ះទ។ ទិន្នន័យសារពើភ័ណព គឺសមប់គណនាបា៉ន់សាន

របាយការណ៍

ទិន្នផលឈើ ដលជាចំណុចសំខាន់នការចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ ដើមបី
អាចបា៉ន់សានទុកជាមុនអំពីផលិត កម្មឈើមូល

ក្នុងតំបន់ដលអនុ

ត។ កង្វះទិន្នន័យ

ស្តីពីទិន្នផលឈើ បណា្ដលឱយមិនសូវមានបសិទ្ធភាពក្នុងការតាមដាននិងតួតពិនិតយ
បរិមាណឈើដលតូវដកហូត និងការដឹកជញ្ជូនចញពីតំបន់បមូលផលឈើ និងពីតំបន់

កាប់សមាតព។ ទិន្នផលឈើដលបា៉ន់សានចញពីទិន្នន័យសារពើភ័ណពឈើ អាច

បើសមប់តាមដានបរិមាណ ផលិតកម្មឈើដលបានចុះក្នុងបញ្ជីឈើមូល និងលិខិត
បើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈលិខិតអនុ
ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

 ពគុបបមូលផល ៖ គឺជាពសមប់បមូលផលឈើ
ពផ្តល់ផលដលគប់គង
ហិកតា

យការកាប់ដកហូតឈើ

តដឹក
ក្នុង

យរដ្ឋបាលពឈើ។ ពផ្តល់ផលមានទំហំ ១,២ លាន

កដនពសមបទាន គឺអាចធ្វើការបងចកនិងដាក់ឱយដញថ្លសមប់ការ

បមូលផលឈើ។ ក្នុងឆាំ ២០១២ គឺមានតពគុបមួយគត់

ក្នុងខត្តមណលគិរី (គុប

លខ៤) ដលមានទំហំ ១.៣៤២ ហិកតា តូវបានបមូលផល ហើយបមូលបានឈើត
៤.៤៥៦ ម៣។ បច្ចប
ុ បន្ន ការបមូលផលឈើកង
ុ្ន តំបន់ពគុប មិនដើរតួនាទីសខា
ំ ន់
ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

ះទ។

 គមងវារីអគ្គិសនី ៖ គមងទាំងនះគបដណ្ដប់លើផ្ទដី

តាមការបា៉ន់សានទំហំរបស់

អាងទឹក គឺអាចមានទំហំធំជាង ៣០០.០០០ ហិកតា ដលកំពុងតស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល
អនុវត្តផសងៗគា ការកាប់សមាតដីកង
ុ្ន តំបន់តវូ លិចទឹក និងទីតាង
ំ សាងសង់ទន
ំ ប់។ រដ្ឋបាល

ពឈើបានធ្វើការកត់តឈើដលបានផ្គត់ផ្គង់ពីតំបន់គមងវារីអគ្គិសនីក្នុង ឆាំ ២០១១

គឺមាន ៧.៧៨១ ម៣ និង ៨.៣៩៦ ម៣ ក្នុងឆាំ ២០១២ ដលមានតិចជាង ១០% ន
បរិមាណឈើផ្គត់ផ្គង់សរុប។

 សហគមន៍ពឈើ ៖ ពសហគមន៍គបដណ្ដប់លផ
ើ ដី
្ទ មានបហលជាជាង ៣០៨.៥៦៤
ហិកតា និងបានទទួលការឯកភាពពីកសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ ក៏ប៉ុន្ត
បច្ចុបបន្ននះ ពុំឃើញមានការកត់តអំពីការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

ះទ នះបើ

ងតាមរបាយ

ការណ៍បចាំឆាំ ២០១១ និង ២០១២ របស់រដ្ឋបាលពឈើ។ រាជរដាភិបាល បានកំណត់
ល

បង្កើតសហគមន៍ពឈើឱយបាន ២ លានហិកតា

ទូទាំងបទសកម្ពុជា ដូច្នះ

ពសហគមន៍អាចកាយជាបភពផ្គត់ផ្គង់ឈើបានមួយចំណកធំនាពលអនាគត សមប់
ងចកកច្នឈើ។

 ឈើនាំចូល ៖ ការនាំឈើចូល គឺគប់គង

យរដ្ឋបាលពឈើ ហើយកសួងពាណិជ្ជកម្ម

ជាអ្នកផ្តល់អាជាប័ណ្ណនាំចូល។ បើពិនិតយរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលពឈើ បងាញថា
បរិមាណឈើនាំចូល ជាបភពមួយមិនសំខាន់
កម្ពុជា ពះមានត ២៥០ម ប៉ុ
៣

ះទ សមប់ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ

្ណះដលបាននាំចូលក្នុងឆាំ ២០១១ និង ១.០០០ម៣

ក្នុងឆាំ២០១២ (តារាង ១៥)។ ក៏ប៉ុន្ត បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ FAO វិញ ពីឆាំ
២០០៧ ដល់ ២០១១ គឺខស
ុ គាខាង
ំ ពីរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលពឈើ។ របាយការណ៍
របស់អង្គការ FAO បងាញថាមាន ការនាំចូលឈើរហូតដល់ចំនួន ៦.៩២៣ ម៣
២០១១។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

ក្នុងឆាំ
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 ឈើរឹបអូស ៖ តាមកំណត់តបចាំឆាំគឺមានបមាណជាជិត ៣% នបរិមាណផលិតកម្ម
ឈើសរុបក្នុងឆាំ ២០១២ (មើលតារាង ១៩ ខាងកម)។ ស្ទើរតទាំងអស់នការរឹបអូស

ឈើ គឺមកពីពុំមានឯកសារចបោប់គប់គន់ និងជាបភទឈើដលមានតម្លយា៉ងខ្ពស់
ដូចជា ធ្នង់ បង និងគញូង។ ក៏ប៉ុន្ត កំណត់តបចាំឆាំនឈើរឹបអូស ពុំបានប
ជាបភទឈើបណិតទ ឬកត់តអំពត
ី ម្លឈើបាន
៉ សា
់ នរបស់ឈរើ ប
ឹ អូសទាង
ំ

ក់ថា

ះឡើយ។

ជារឿយៗ ការបង្កបឈើមន
ិ សបចបោប់ រួមមាន ការរឹបអូសឈើ និងរឹបអូសទាង
ំ មធយោបាយ

ដឹកជញ្ជូនទៀតផង។ រដ្ឋបាលពឈើតូវកសាងសំណុំរឿង ដើមបីទទួលបានសាលកមពី

តុលាការសមប់ធ្វើការដញថ្លលក់ឈើរឹបអូសទាំងនះ។ អ្នកដញថ្លបាន គឺមានសិទិ្ធ
សបចបោប់ក្នុងការទិញយកឈើទាំងនះ និងអាចធ្វើការកច្ន និងលក់ដូរផលិតផលឈើ
កច្ន

ទីផសោរក្នុងសុក ឬធ្វើការនាំចញ។

៩.២.២ ចŬចរេឈЧ
ការដឹកជញ្ជូនឈើមូល

កាន់

សដ្ឋកិច្ច តមូវឱយមានលិខិតអនុ
ពឈើមូលដាន។ លិខិតអនុ

ងចកកច្នឈើ ដលស្ថិត

កដីសមបទាន

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដលផ្តល់

យរដ្ឋបាល

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ មានទិន្នន័យសង្ខបអំពី

ឈើដលកំពុងដឹកជញ្ជូន បរិមាណឈើ និងគុណភាពឈើតប៉ុ
អំពអ
ី ត្តស

ក្នុងឬ

្ណះ

យមិនមានទិន្នន័យ

ណរូបវ័នរបស់
្ត
ឈទ
ើ ដូចជា លខឈើ បភទឈើនង
ិ ខាតឈើ។ លិខត
ិ អនុ

ត

ដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១ អាចចញឱយសមប់ការដឹកជញ្ជន
ូ បរិមាណឈើលស
ើ ពីមយ
ួ
រថយន្ត ដូច្នះ បរិមាណដលដាក់ក្នុងលិខិតអនុ
មិនដូចគា

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ គឺអាច

នឹងបរិមាណឈើដលកំពង
ុ ដឹកជញ្ជន
ូ លើរថយន្តណាមួយជាក់លាក់

ឈើមូលតូវភាប់មកជាមួយលិខិតអនុ

ះទ។ បញ្ជី

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ហើយបញ្ជីនះ

អាចបើសមប់តាមដានដឹងអំពីបភពឈើ។ កង្វះទិន្នន័យចបោស់លាស់អំពីអត្តស
ឈើមូល

ក្នុងលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ និងបញ្ជីឈើមូល

ធ្វើឱយពិបាកក្នុងការតួតពិនិតយផ្ទៀងផាត់អត្តស

ណរបស់

ះ អាច

ណរបស់ឈើ ជាមួយនឹងឯកសារដឹកជញ្ជូន

សមប់ការតួតពិនិតយដើមបី ទប់សា្កត់ការបន្លំឈើ។
ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលឈើ

ផល-អនុផលពឈើ-២ ដលផ្តល់

កាន់ទីផសោរក្នុងសុក គឺតមូវមានលិខិតអនុ

យរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន។ ការដឹកជញ្ជូនផលិតផល

ឈើសមប់ធ្វើការនាំចញ គឺតមូវឱយមានលិខិតអនុ
ចញ-នាំចូល ដលផ្តល់


តដឹកជញ្ជូន

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំ

យរដ្ឋបាលពឈើថាក់កណា្ដល។

ងចកកច្នឈើរបស់កុមហ៊ុនសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ៖ កុមហ៊ុនសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចជា

ចើនមាន

ងចកកច្ន ឈើរបស់ខ្លួនដលស្ថិត

ក្នុងតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ដើមបី

ធ្វកា
ើ រកច្នឈើ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពលនការកាប់សមាតដីព។ ដីសមបទានសដ្ឋកិចនះនឹ
្ច
ងអាច
ជាបភពផ្គត់ផ្គង់ឈើនាពលអនាគត បើសិនជាកុមហ៊ុននះវិនិ
ឈើឡើងវិញ។ មានកុមហ៊ុនសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចជាចើនចង់ដាំ
កសិ-រុក្ខកម្ម ដលគអាចបមូលជ័រ

ស៊ូ។ រដ្ឋបាលពឈើកត់តបានត
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ស៊ូ ពី ២០

គទុន លើការដាំ

ស៊ូ កមគមង

៣០ឆាំ ទើបបមូលផលឈើដើម

ងចកកច្នឈើ ចំនួន ៤៨

ងចក

ក្នុងឆាំ

របាយការណ៍

២០១២ ក្នុងចំ

មសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលគអាចបា៉ន់សានថា មានបហលចំនួន

២៤០ កន្លង។ ការចងកងឯកសារស្តីពីការបមូលផលឈើ
សដ្ឋកិច្ច មិនទាន់បានល្អ

ឡើយទ។

ក្នុងតំបន់ដីសមបទាន

ងតាមរបាយការណ៍បចាំឆាំរបស់រដ្ឋបាល

ពឈើ ថាមានដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ៣៦ កន្លងមានសកម្មភាពបមូលផលឈើ ក៏ប៉ុន្ត

ក្នុងឆាំ២០១២ តំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចដលមានសកម្មភាពបមូលផលមានរហូតចំនួន
៥៦ កន្លង។

ងចកកច្នឈើរបស់កុមហ៊ុនសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច អាចទទួលឈើមូលពីកតំបន់ដី

សមបទានសដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ការបមូលផលឈើមូល កូនឈើ និងអុស ដើមបីធ្វើការដឹក
ជញ្ជន
ូ

ះជាស្ថត
ិ

ក្នង
ុ ឬ

កដីសមបទានសដ្ឋកិចក្ត
្ច ី គឺតវូ តកត់តចូលក្នង
ុ សៀវ

“ក” និងតូវមានលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ពីរដ្ឋបាលពឈើសមប់
ជាការអនុ
ធម្មតា

តឱយបើបស់ឈើ បនាប់ពីការបង់ថ្លសួយសារ និងពន្ធផសងៗទៀត។ ជា

ងចកកច្នឈើដលស្ថិត

ក្នុងតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច ទទួលឈើមូលពី

ការកាប់សមាតដីព គឺតូវធ្វើការវាស់វងនិងកត់ត
បនាប់មក ឈើមូលទាំងនះ តូវដឹកជញ្ជូនមកកាន់
អនុ

ប៉ន
ុ ្ត

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដលផ្តល់
ងចកកច្នឈើដលស្ថត
ិ

ក្នុងតំបន់ដីសមបទាននះ។

ងចកកច្នឈើ

យបើលិខិត

យរដ្ឋបាលពឈើមល
ូ ដាន។ ក៏

ក្នង
ុ តំបន់ដស
ី មបទានសដ្ឋកិចណាមួ
្ច
យ ក៏អាចទទួល

ការផ្គត់ផ្គង់ឈើមូលពីបភពខាងកផងដរ ដលកំណត់
ផល-អនុផលពឈើណាមួយ។

យលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូន

មានតមូវការជាផ្លូវការ ក្នុងបការ២ នបកាសរបស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និង
នសាទស្តីពីការបង្កើត
មានសៀវ

ផ្តើមតមូវឱយ

ងចកកច្នឈើ បានចងថា “មាស់

កត់តឈើចូលនិងឈើចញសមប់

ងចកកច្នឈើតូវត

ងចក”។ រដ្ឋបាលពឈើបានចាប់

ងចកកច្នឈើរាយការណ៍ជាផ្លូវការ អំពីឈើចូលនិងឈើចញបចាំថ្ង

តាមទមង់សៀវ

ស្តង់ដារមួយ។ ឈើមល
ូ ដលទទួលបានពីកង
ុ្ន តំបន់ដស
ី មបទានសដ្ឋកិច្ច

អាចលាយឡំគាជាមួយឈើដលទិញចូលពីបភពខាងកផសងៗទៀត។ កុមការងារ
សិកសោបានសង្កតឃើញ

ក្នុង

សដ្ឋកិច្ច បានបើបស់សៀវ

ងចកកច្នឈើមួយដលស្ថិត

“ក” សមប់កត់តឈើមូលចូល

ក្នុងតំបន់ដីសមបទាន

ងចកកច្ន ក៏ដូច

ជាវត្ថុធាតុដើមសមប់ផលិតកម្មដរ។ ក៏ប៉ុន្ត ការធ្វើបបនះមិនមនជាការអនុវត្តជាទូ
ះទ។

យសារតបព័ន្ធបច្ចុបបន្ននះមិនទាន់មានបព័ន្ធផ្លូវការក្នុងការកត់តឈើចូលនិងឈើ

ចញសមប់
អនុ

ងចកកច្នឈើ

ះ ការបូកសរុបទិន្នន័យបរិមាណឈើ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដល

បរិមាណឈើស្តុក និងឈើចូលក្នុង
តមូវឱយមានលិខិតអនុ
ឬលិខត
ិ អនុ

ងចកកច្នឈើទទួលបាន បងាញអំពី

ងចកកច្ន។ ការដឹកជញ្ជូនផលិតផល ឈើកច្ន គឺ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ សមប់ទីផសោរក្នុងសុក

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើនាច
ំ ញ-នាច
ំ ល
ូ សមប់ធការ
ើ្វ នាំចញ។

ផលិតផលឈើចញពី
ឈើសរុប

ក្នុងលិខិត

ងចកកច្នឈើ អាចបា៉ន់សានបាន

ក្នង
ុ លិខត
ិ អនុ

យផ្អកតាមបរិមាណ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១ និង លិខិតអនុ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

ត
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ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល ក៏ប៉ុន្តតូវគិតទាំងស្តុកផលិតផលឈើ
សមចផងដរ។

ងតាមកមិតទិន្នផលទូ

នការកច្នឈើមូល ចញជាឈើអារគឺមានពី ៤០%

៥០% តាមការគិតទុកជាមុនបរិមាណផលិតផលកច្នក្នុងឆាំ ២០១១ ពីឈើមូល

១២៩.៣០០ម៣ និង ១២៧.១៤២ ម៣ ក្នុងឆាំ២០១២ អាចផលិតចញឈើកច្នបានតិច
ជាង ៦០.០០០ម៣ ក្នុង១ឆាំ។

ងចកកច្នឈើដលស្ថិត

ក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

អាចផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឈើដល់ទីផសោរក្នុងសុកនិងផលិតផលនាំចញ គឺអាស័យ
ការទទួលអាជាប័ណ្ណ និងលិខិតអនុ


តនាំចញ។

ងចកកច្នឈើមិនមនជារបស់កុមហ៊ុនសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ៖

ឈើកច្នបឋម ដូចជា ពីឈើមូល
ដូចជា ការផលិត

ទិនន័
្ន យស្តព
ី ច
ី ន
ំ ន
ួ

តាម

ងចកនះផលិត

ជាឈើអារ និងការបន្ថមតម្លដល់ផលិតផលឈើ

ជា ការចាក់ពុម្ព ការកល និង សងារឹម។ រដ្ឋបាលពឈើមិនមាន

ងចកកច្នឈើដលស្ថត
ិ

ងចកកច្នឈើដលស្ថិត

តំបន់ដលមានចបោប់ អនុ

កនិង

ក្នង
ុ ដីសមបទានសដ្ឋកិចទ។
្ច

កដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច គឺតូវទិញវត្ថុធាតុដើមឈើពី

តតាមរយៈលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ

ដើមបីដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមឈើពីពធម្មជាតិ ដលផ្តល់

យរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន

ក្នុងបរិមាណឈើណាមួយកំណត់ ដលអាចមានបរិមាណឈើលើសពីបន្ទុករថយន្តមួយ

គឿង។ ថ្វីបើលិខិតអនុ
(ទិស

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ បានកំណត់ទីកន្លងទទួល

) បរិមាណឈើមូល និងគុណភាពឈើដលតូវដឹកជញ្ជូនក្តី តមិនបានកំណត់

ទិន្នន័យឱយបានចបោស់លាស់អំពីឈើទ ដូចជា លខឈើ ខាតឈើ។ ដូច្នះ ការតាមដាន
ឱយដឹងអំពីបភពឈើមូលដលមានចបោប់អនុ

តគឺមានភាពមិនចបោស់លាស់ទ។ ការ

បមូលទិន្នន័យបរិមាណឈើសរុប តាមរយៈលិខិតអនុ
ឈើ ដល
ឈើ។

ងចកកច្នឈើទទួលបាន

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលព

ះ អាចឃើញបរិមាណឈើចូលតិចជាងស្តុក

ងចកកច្នឈើមន
ិ តមវូ ឱយមានបព័នខសសងា
្ធ
ក់គប់គងផលិតកម្ម សមប់តត
ួ ពិនត
ិ យ

ផលិតកម្មឬការបងចកផលិតផលតាមបភទ

ះទ។ កន្លងមក រដ្ឋបាលពឈើមិន

បានតមូវឱយកត់ត ឬរាយការណ៍ជាផ្លូវការអំពី ឈើចូល-ឈើចញពី

ងចកកច្នឈើ

ះទ ក៏ប៉ុន្តបច្ចុបបន្ននះ កំពុងតផ្តួចផ្តើមរៀបចំបព័ន្ធកត់តឈើចូល-ឈើចញ

សមប់ឱយ

ងចកកច្នឈើទាំងអស់អនុវត្ត។

ឈើដល់ទផ
ី សោរក្នង
ុ សក
ុ

ឬសមប់ធ្វើការនាំចញ
និងការអនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១

យផាល់ គឺតូវមានអាជាប័ណ្ណនាំចញពីកសួងពាណិជ្ជកម្ម

តពីរដ្ឋបាលពឈើ (លិខិតអនុ

ចញ-នាំចូល) និងគយ។
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យបប
ើ ស់លខ
ិ ត
ិ អនុ

ងចកកច្នឈើអាចផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ នាំ

របាយការណ៍

បអប់ ១០ ៖ ការរកឃើញសំខាន់ៗស្តីពីគំរូផ្គត់ផ្គង់ឈើ
១.

មាន៦បភពសមប់ផ្តល់ ឬរំពឹងថាអាចផ្តល់ឈើមូលនិងឈើដល់ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ ពីតំបន់ពឈើ

ពីការបមូលផលឈើ និងការកាប់សមាតដីព សមប់ផ្តល់ដល់អ្នកកច្នឈើ/អ្នកនាំចញ និងអ្នក
ចកចាយក្នុងសុក។

២. ឈើដលមានបភពមកពីដស
ី មបទានសដ្ឋកិច្ច រួមចំណកជាង ៩០% នឈើផត់
្គ ផង់
្គ ទផ
ី សោរក្នង
ុ សក
ុ
និងការនាំចញ ដលស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងបរិសាន ចំ

ះដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ និង ស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងកសិកម្មរុកា្ខបមាញ់និងនសាទ
ចំ

ះដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច

ក្នុងតំបន់បភទពផសងៗទៀត។

៣. ឈើដលបានដកហូត ជាឈើមូល (អង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី ៣០ស.ម ឡើង) កូនឈើ (អង្កត់ផ្ចិតតូចជាង
៣០សម) តូវបានចុះក្នុងសៀវ

“ក” ដលបើសមប់សុំលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល

ពឈើ សមប់ការបង់ថ្លសួយសារ និងបនាប់មកសុំលិខិតអនុ
ពឈើ សមប់ដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមឈើពីតំបន់ពឈើ
៤.

លិខិតអនុ
លិខិតអនុ
ចញ។

កាន់

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល

ងចកកច្នឈើ។

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ តូវបានផ្តល់សមប់ផលិតផលឈើកច្ន រីឯ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល តូវបានផ្តល់សមប់ផលិតផលនាំ

១០. Ūបព័ន″
ċ មŢនŪតФតពិនិតŏ
ដើមបី
លន

ះសយមូលហតុនការបាត់បង់និងរចរឹលព ឈើ រាជរដាភិបាលបានដាក់ចញ
បាយ និងបទបបបញ្ញត្តិសមប់លុបបំបាត់សកម្មភាពល្មើសចបោប់

ឈើ និងសមប់រៀបចំការគប់គងពឈើបកប

ក្នុងវិស័យព

យនិរន្តរភាព ដើមបីឆ្លើយតបតាមស្តង់ដារ

អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាតមូវការរបស់បជាពលរដ្ឋកម្ពុជា (រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០១គ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ២០០៦)។ រាជរដាភិបាលអនុវត្តវិធានការចមុះក្នុងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ
រួមមាន ការទប់សា្កត់ សុើបអង្កត និងបង្កប និងជួយគាំទដល់គប់សាប័នជាតិ និងទីភាក់ងារ

អន្តរជាតិ។ រាជរដាភិបាល គាទ
ំ ដល់អាជាធរខត្ត តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់
់
ដង
ឹ អំពច
ី បោប់

ស្តីពីពឈើ និងកម្មវិធីផសព្វផសោយដល់សហគមន៍ និងអាជាធរមូលដាន និងលើកទឹកចិត្តពួកគ
ឱយចូលរួមចំណកក្នុងការអនុវត្តចបោប់ និងការតាមដានឧកិដ្ឋកម្មពឈើ។
នាយកដាននីតិកម្មនិងពងឹងការអនុវត្តចបោប់ មានតួនាទីនិងភារកិច្ច៖
 សិកសោសវជវ អភិវឌឍន៍ និងកសាងបទដានចបោប់ បទដានបច្ចកទស លិខិតបទដាន

កមចបោប់ និងរៀបចំយទ
ុ សាស្ត
្ធ
និងផនការពងង
ឹ ការអនុវត្តចបោប់គប់គង និងតាមដាន
វាយតម្លការអនុវត្តផនការ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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 ផសព្វផសោយ វាយតម្ល ណនាំលើការអនុវត្តចបោប់ និងលិខិតបទដាន តាមដាន និង រាយ
ការណ៍ពីបទល្មើសពឈើ ការកាប់រាន ឈូសឆាយដីពឈើ

 គប់គង តាមដានឯកសារសំណរ
ំុ ឿងបទល្មស
ើ ពឈើគប់បភទ ពងង
ឹ ទំនាក់ទន
ំ ង និង
សហការជាមួយសាប័ន និងអង្គការជាតិ អន្តរជាតិដើមបីអភិវឌឍន៍ និងអនុវត្តការងារពងឹង
ការអនុវត្តចបោប់

 តាមដានសវជវអង្កត ដើមបីពងឹងការអនុវត្តនីតិវិធីចបោប់ និងអន្តរាគមន៍បង្កប
បទល្មើសពឈើ សត្វពក្នុងទូទាំងបទសតាមការចាំបាច់

 អនុវត្តភារកិច្ចផសងទៀតដលរដ្ឋបាលពឈើបគល់ជូន

១០.១ Łរពិពណ៌ĜអំពីŪបព័ន″
ċ មŢនŪតФតពិនិតŏ
មានបព័ន្ធធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសគា

កាប់

ក្នុងតំបន់ពឈើ ដូចជា បព័ន្ធកាប់រលីង និងបព័ន្ធ

យជើសរីស។ ការកាប់រលីងតូវបានអនុវត្ត

តំបន់សមប់ការអភិវឌឍ និងជាតំបន់

សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចសមប់ធ្វើការដាំដុះ ឬការបើបស់ផសងៗទៀត ដលតូវកាប់សមាត
ឈើចញទាំងអស់ (ឈើមូល កូនឈើ អុស)។ ការកាប់ជើសរីស គឺអនុវត្ត

តាមពគុបក្នុង

តំបន់ពផ្តល់ផល ដលតមូវឱយមានការធ្វើសារពើភ័ណព និងជើសរីសដើមឈើសមប់
បមូលផល ហើយតវូ មានបញ្ជឈ
ី
ើ
តូវចុះបញ្ជី

ក្នង
ុ ផនការបមូលផលឈើ។ សមបទានិកពគុបបចាំឆាំ

រដ្ឋបាលពឈើនូវគឿងចក និងយានយន្តទាំងអស់ ដើមបីទទួលបានប័ណ្ណ

សមា្គល់សិទ្ធិបើបស់យានយន្ត និងរណារយន្តអារកាត់ឈើទាំងអស់។ មានការហាមឃាត់
ចំ

ះគឿងចក និងយានយន្តដលមិនបានចុះបញ្ជី និងមិនមានការអនុ

ដនពបមុងទុកអចិន្តយ៍។

តឱយធ្វច
ើ រាចរ

ក្នង
ុ

ក្នុងតំបន់ដលស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ គឺតមូវ

ឱយធ្វសា
ើ រពើភណ
័ ពឈើដម
ើ បីធការបា៉
ើ្វ
នសា
់ នបរិមាណឈើឈរ

ក្នង
ុ តំបន់ពនះ។ កយ

ពីបានកាប់រល
ំ ំ ឈើមល
ូ តវូ បានវាស់វង និងកត់តចូលក្នង
ុ បញ្ជឈ
ី
ម
ើ ល
ូ (សៀវ
ជាធម្មតាគឺធ្វើ

មួយ ដើមបីប
ថាក់

“ក”) ដល

ក្នុងប្លុកបមូលផល ហើយមន្តីផ្នក និងសងា្កត់ រដ្ឋបាលពឈើវាយញញួរត

ក់ថាឈើមូលតូវបានវាស់វងនិងចុះក្នុងសៀវ

“ក”។ ឈើមូលតូវបានចាត់

តាមបភទ និងគុណភាពរបស់ឈើ រួមមាន បភទឈើមានចំណាត់ថាក់ ដូចជា

ឈើបណិត ឈើលខ១ ឈើលខ២ ឈើលខ៣ និងបភទឈើកចំណាត់ថាក់។ ឈើ

មូល និងកូនឈើ គឺតវូ បង់ថសួ
្ល យសារ។ កយពីសមបទានិកបានបង់ថសួ
្ល យសារនិងបុពលាភ
្វ
រួច រដ្ឋបាលពឈើវាយញញួរតថមចំនួនបីទៀត។ ផ្នក និងសងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើបាន
សមា្គល់ឈទា
ើ ង
ំ នះ។ ជាសរុប គឺមានសាមញញួរតចំនន
ួ ៤
តូវបានធ្វើការផ្ទៀងផាត់
អនុ

ទាំង

លើកណា
ំ
ត់ឈទា
ើ ង
ំ អស់ ហើយ

យរដ្ឋបាលពឈើថាក់កណា្ដល។ ផ្នករដ្ឋបាលពឈើផ្តល់លិខិត

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ដើមបីឱយកុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនឈើមូល
ះ។

គប់ផលនិងអនុផលពឈើទាង
ំ អស់តវូ តជញ្ជន
ូ ពីពមកដាក់
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គំនរឈើ តក្នង
ុ រយៈពល

របាយការណ៍

មួយខកយពីការបមូលផល ដើមបីឱយមន្តីរដ្ឋបាលពឈើធ្វើការវាស់វង និងដើមបីទទួល
បានលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ លិខិតអនុ
ពឈើ គឺផ្តល់

យផ្នករដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីធ្វើការដឹកជញ្ជូនឈើមូល

កច្នឈើដលបានកំណត់ទិស
ក្នុង

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល

។

កាន់

ងចក

ងចកកច្នឈើ ផ្នកនិងសងា្កត់រដ្ឋបាលពឈើមានមន្តីរៀងៗខ្លួនដើមបីធ្វើការ

តត
ួ ពិនត
ិ យឈើមល
ូ ចូលនិងឈើអារនិងផលិតផលកច្នចញ។ ផ្នករដ្ឋបាលពឈើផល់
្ត លខ
ិ ត
ិ
អនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-២ ដើមបីដឹកផលិតផលឈើពី

ងចកកច្នឈើ

កាន់ទីផសោរក្នុងសុក។ កុមហ៊ុនដលមានបំណងធ្វើការនាំចញផលិតផលឈើ តមូវឱយមាន
លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើនាំចញ-នាំចូល ដលផ្តល់

ឧសសោហកម្មពឈើនង
ិ សហបតិបត្តការអន្ត
ិ
រជាតិនរដ្ឋបាលពឈើភព
ំ្ន ញ។
ការដឹកជញ្ជូនឈើមូល/ឈើទាំងអស់ តូវបានតួតពិនិតយ

យនាយកដាន

តាមបណា្ដចំណុចតួតពិនិតយ

របស់រដ្ឋបាលពឈើមូលដាន(ថាក់ផ្នក/សងា្កត់)។ មន្តីរដ្ឋបាលពឈើមូលដានផ្ទៀងផាត់

ភាពតឹមតូវលើឯកសារទាំងអស់ដលជាតមូវការសមប់ការដឹកជញ្ជូនឈើ និងផលិតផល
ឈើ។ មន្តីរដ្ឋបាលពឈើមានថាក់ផ្នក និងសងា្កត់
ពឈើ ធ្វើការដើរលបោត

ក្នុងកុមតួតពិនិតយរបស់ខណរដ្ឋបាល

តាមដងផ្លូវ និងក្នុងដនពដលជាចំណកមួយនការតាមដាន

តួតពិនិតយ។ ដើមបីបង្កបការកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើអនាធិបតយយ មន្តីរដ្ឋបាលពឈើ

មូលដានអាចទទួលព័ត៌មានពីបភពផសងៗ ដូចជា ពីអ្នកភូមិ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទទៀត តាម
រយៈខសបណា្ដញរបស់គ។

ក្នុងករណីសង្កតឃើញមានអំពើល្មើសចបោប់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើ មន្តីរដ្ឋបាលព ឈើ

កងរាជអាវុធហត្ថ និង នគរបាលដលមានការចាត់តាំង មានសិទ្ធិចាប់ឃាត់ជនល្មើស រឹបអូស

ផលិតផលឈើដលផ្ទុកលើមធយោបាយដឹកជញ្ជូន ហើយចងកងសំណុំរឿងបទល្មើសជាក់ស្តង
ដាក់មកខណរដ្ឋបាលពឈើ ហើយបនាប់មកទៀត បញ្ជូនសំណុំរឿង

តុលាការ។

១០.២ េឈЧ រЖបអូស
ផ្អកតាមទិន្នន័យដលបានបមូល

ពលចុះទសសនកិច្ច

ទីវាល រដ្ឋបាលពឈើអាច

ធ្វើការរឹបអូសឈើ ដលមានបភពមកពីពធម្មជាតិ ជាឈើដលគានការអនុ

តក្នុងការធ្វើ

អាជីវកម្ម ឬការដឹកជញ្ជូន(លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ) ឬលិខិតអនុ

តដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ ឈើដាំមិនតមូវឱយមានលិខិតបើកផ្លូវ ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផល
ពឈើ ឬលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើទ។

មន្តីរដ្ឋបាលពឈើ កងរាជអាវុធហត្ថ និងនគរបាលមូលដាន ធ្វើការងាររួមគាដើមបីចាប់រឹប

អូសឈើល្មើសចបោប់ និងឃាត់ខ្លួនជនល្មើសដលពាក់ព័ន្ធ។ ជារឿយៗ ការបង្កបបទល្មើសនះ
គឺមានការចាប់ឃាត់ឈើ និងមធយោបាយដឹកជញ្ជូន។ ជំហានដំបូង

ជាឈើល្មើសចបោប់

ពលតួតពិនិតយឃើញថា

ះ មន្តីរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន ធ្វើកំណត់ហតុបទល្មើសជាក់ស្តងនិង

របាយការណ៍សុើបអង្កតដំបូង។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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របាយការណ៍សុើបអង្កតដំបូង-បព័ន្ធតាមដានឧកិដ្ឋកម្មពឈើ
ពលដលតួតពិនិតយឃើញថាជាឈើល្មើសចបោប់ មន្តីរដ្ឋបាលពឈើមូលដានចាំបាច់

តវូ ធ្វក
ើ ណ
ំ ត់ហតុបទល្មស
ើ ជាក់សង
្ត និងរបាយការណ៍សប
ើុ អង្កតដំបង
ូ ដើមបីចងកងឯកសារ
ភស្តុតាងនសកម្មភាពបទល្មើសនិងវត្ថុតាង ហើយបញ្ជូនរបាយការណ៍សុើបអង្កតដំបូង
បាលពឈើ ដើមបីបញ្ចល
ូ

រដ្ឋ

ក្នង
ុ បព័នតាម
្ធ
ដានឧកដ
ិ កម្ម
្ឋ ពឈើ។ របាយការណ៍សុើបអង្កត

ដំបូង រៀបរាប់លម្អិតអំពីទិដ្ឋភាពនបទល្មើសពឈើ រួមមាន ៖
 លខករណីបទល្មើសពឈើ
 របាយការណ៍ឧបបតិ្តហតុដលកើតមានឡើង
 ទីកន្លងកើតហតុ
 កាលបរិច្ឆទ
 បភទព
 ព័ត៌មានអំពីជនសងស័យ
 ព័ត៌មានស្តីពីមធយោបាយដឹកជញ្ជូនឈើល្មើសចបោប់
 ព័ត៌មានស្តីពវី ត្ថុតាងដលតូវចាប់រកសោទុក

 ព័ត៌មានលម្អិតផសងៗស្តីពីបទល្មើស រួមមាន រូបថត និងភស្តុតាងដទទៀត។
លខករណីបទល្មើសបើសមប់ជាលខ

វត្ថុតាងរឹបអូស

ងសមា្គល់ សមប់ការចុះព័ត៌មានលម្អិតស្តីពី

ក្នុងមូលដានទិន្នន័យបព័ន្ធតាមដានឧកិដ្ឋកម្មពឈើ។ រដ្ឋបាលពឈើធ្វើ

ការសុើបអង្កតបន្ត (កំណត់ហតុឧកិដ្ឋកម្ម/បទល្មើសពឈើ)

យ

ងតាមរបាយការណ៍

សុើបអង្កតដំបូង ដើមបីកំណត់បន្ថមថាតើ បទល្មើសតូវពិន័យអន្តរការណ៍ ឬបញ្ជូន

តុលាការ

វិនច
ិ យ
័្ឆ ។ មូលដានទិនន័
្ន យនះ គឺបប
ើ ស់កង
ុ្ន ការផ្តល់ពត
័ មា
៌ នលម្អត
ិ អំពក
ី រណីនម
ី យ
ួ ៗ សមប់
រាយការណ៍
បស់

តុលាការ ឬការពិន័យអន្តរការណ៍។ ព័ត៌មាន

ក្នុងមូលដានទិន្នន័យនះ បើ

យរដ្ឋបាលពឈើ សមប់រាយការណ៍ផ្ទក្នុង ក៏ដូចជាភស្តុតាងសមប់តុលាការ។

បសិនបើតុលាការសមចឱយរដ្ឋបាលពឈើឈ្នះក្តីនះ ឈើនិងមធយោបាយដឹកជញ្ជូនទាំង
ះនឹងតូវលក់ឡាយឡុង តាមរយៈការដញថ្ល។ បក់ទាំងអស់ដលទទួលបានពីការពិន័យ

អន្តរការណ៍ និងការលក់វត្ថុតាងរឹបអូស គឺតូវបង់ចូលរតនាគារជាតិ។ មានការផ្តល់បក់រងាន់
សមប់ការបង្កបបទល្មស
ើ ពឈើ គឺ ៤៩% ជាបក់រងាន់សមប់អកអនុ
្ន
វត្ត(រដ្ឋបាលពឈើ

មូលដាន និងនគរបាល) ១% សមប់ឱយកសួងសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ៥០% សមប់ជា
ថវិកាជាតិ។

ឈើរប
ឹ អូសតវូ បានកត់តទុកនិងបូកសរុបបចាំឆាំ ហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ខសសងាក់

ផ្គត់ផ្គង់ឈើខ្លះដរ ពះថា ភាគចើនក្នុងចំ

មានតម្លខ្ពស់។ កំណត់តនឈើ រឹបអូស

មឈើទាំង

ះ មានបភទឈើបណិតដល

ក្នុងបព័ន្ធតាមដានឧកិដ្ឋកម្មពឈើ កំណត់

បភទវត្ថុតាងបទល្មើស ដូចជាបភទឈើបណិត និងតម្លបា៉ន់សានរបស់ឈើ។ បរិមាណ

ឈើរប
ឹ អូសសរុបដលបានកត់តមានជិត ៣% នបរិមាណផលិតផលឈើសរុប (តារាង១៩)។
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របាយការណ៍

តារាង ១៩ កំណត់តឈើរឹបអូស ឆាំ ២០០៨ - ២០១២ (នាយកដាននីតិកម្ម
និងពងឹងការអនុវត្តចបោប់ ២០១៣)
2008

2009

2010

2011

2012

ចំនូនករណី

569

498

1 378

1 673

993

ឈើមូល/ជុង
(ម៣)

355

1 053

1 443

815

2 255

ឈើអារ (ម៣)

1 540

1 573

7 739

2 704

2 337

សរុប (ម )

1 895

2 626

9 182

3 519

4 592

៣

បអប់ ១១ ៖ ការរកឃើញសំខាន់ៗស្តីពីការតាមដានតួតពិនិតយ
១.

ការតាមដានតួតពិនិតយរបស់រដ្ឋបាលពឈើ រួមមាន ការវាស់វង និងការកត់តឈើមូលចូលបញ្ជី

ការតួតពិនិតយ រូបវន្ត និងការវាយញញួរតសមា្គល់។ ប៉ុន្ត
និងទិន្នផលឈើបមូលបានជាក់ស្តង

ខ្វះទិន្នន័យស្តីពីសកានុពលឈើ

ក្នុងតំបន់ទទួលបានការអនុ

២. ទិន្នន័យសារពើភ័ណពឈើក្នុងតំបន់ទទួលបានការអនុ

តឱយបមូលផលឈើ។

តឱយបមូលផល និងការកាប់សមាតដី

ព គឺមានសារសំខាន់បំផុតក្នុងការបា៉ន់សានទិន្នផលបមូលផលឈើ។ កង្វះទិន្នន័យសារពើភ័ណ

ព ធ្វើឱយបសិទ្ធភាពក្នុងការតាមដានបរិមាណឈើដលបានដកហូត និងការដឹកជញ្ជូនឈើពីតំបន់
ពឈើ គឺ

មានកមិត។ ទិន្នផលបា៉ន់សានពីទិន្នន័យសារពើភ័ណព អាចបើបស់សមប់ការ

តួតពិនិតយតាមដានបរិមាណផលិតផលឈើដលបានចុះក្នុងបញ្ជីឈើមូល (សៀវ
លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈលិខិតអនុ
ផល-អនុផលពឈើ

៣. បសិទ្ធភាពក្នុងការតាមដានតួតពិនិតយឈើមូលដលឆ្លងកាត់ និងឈើដលដឹក
កច្នឈើ គឺ
ស្តង

មានកមិត

ពលដលបរិមាណឈើក្នុងបញ្ជីឈើមូលមិនតូវគា

លើរថយន្តកំពុង ដឹកជញ្ជូនក្នុងលិខិតអនុ

មកជាមួយ។

៤.

“ក”) និង

តដឹកជញ្ជូន
កាន់

ងចក

នឹងឈើជាក់

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ ដលភាប់

រដ្ឋបាលពឈើបានបង្កើតបព័ន្ធតាមដានឧកិដ្ឋកម្មពឈើ សមប់កត់តករណីបទល្មើសព

ឈើទាំងអស់ នូវព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីផលិតផលពឈើដលបានរឹបអូស និងមធយោបាយដឹកជញ្ជូន
បទល្មើស។ រដ្ឋបាលពឈើធ្វើរបាយការណ៍សុើបអង្កតដំបូង និងតាមដានបន្ត ផ្អកតាមកំណត់

ហតុបទល្មើសជាក់ស្តង ដើមបីកំណត់បភទបទល្មើស ថាតើតូវពិន័យអន្តរការណ៍ ឬបញ្ជូនបទ
ល្មើស

តុលាការដើមបីវិនិច្ឆ័យ។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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Photo: GFS

១១. Łរពិļក⅝ និង Łរផŉល់អនុ⅜សន៍
១១.១ Ūបភពធនēន
លបំណងសំខាន់នការសិកសោនះ គឺដើមបីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីចរាចរឈើក្នុងបទស

កម្ពជា
ុ និងយល់ដង
ឹ អំពត
ី នា
ួ ទីរបស់អង្គភាពរាជរដាភិបាល ដលចូលរួមពាក់ពន
័ ក្ន
្ធ ង
ុ ខសសងាក់ផត់
្គ
ផ្គង់ឈើ ចាប់ពត
ី ប
ំ ន់ពឈើរហូតដល់ការកច្នឈើ និងការធ្វពាណិ
ើ
ជកម្ម
្ជ ។ កម្ពជា
ុ មានដីពឈើ
ចំនួន ១០,៨ លានហិកតា បើ

ងតាម

លន

បាយរបស់រាជរដាភិបាលក្នុងការថរកសោ

គមបពឈើ ៦០%។ វិសយ
័ ពឈើតវូ បានគប់គង

យកសួងចំនន
ួ ពីរគឺ កសួងកសិកម្ម

រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ និងកសួងបរិសាន។ ចបោប់សំខាន់ៗដលទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឈើ
មានចបោប់ស្តីពីពឈើ និងចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ (មករា ២០០៨)។ រាជរដាភិបាល
បានបង្កើតកម្មវិធីពឈើជាតិ ដលបានកំណត់ការបើបស់ដីមានចំនួន៥បភទ
១០,៨ លានហិកតានះ ដលគប់គង
និងនសាទ។

លើផ្ទដី

យកសួងបរិសាននិង កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់

ការសិកសោអំពីចរាចរឈើនះ បានចងកងឯកសារអំពីចំណាត់ថាក់ពឈើ ដលរួមមាន

តំបន់ការពារធម្មជាតិ (៣,៣ លានហិកតា) ពការពារ (១,៦ លានហិកតា) ពសហគមន៍
(០,២ លានហិកតា) និងពសមបទាន(៣,៣ លានហិកតា)។ ចំ
មានទំហំ ១,២ លានហិកតា

ះ រដ្ឋបាលពឈើមិនទាន់បានកំណត់

គូរផនទី ចបោស់លាស់ទ។ តំបន់ការពារធម្មជាតិដលគប់គង
តំបន់ស្នូល និងតំបន់អភិរកសដលមិនអនុ
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ះបភទពផ្តល់ផលដល

តាមបណា្ដខត្ត ឬ

យកសួងបរិសាន តូវចកជា

តឱយបមូលផលសមប់ការផ្គត់ផ្គង់ឈើទ រីឯតំបន់

របាយការណ៍

បប
ើ ស់

គមន៍។ អនុ

យចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍ គឺអនុ

តឱយសមប់ការអភិវឌឍសដ្ឋកិចនិ
្ច ងសហ-

មតាមចបោប់ស្តីពី តំបន់ការពារធម្មជាតិ ២០០៨ កសួងបរិសានកំពុងពិចារណា

ដល់ការរៀបចំចកបភទតំបន់ទាំងនះ

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ក៏ប៉ុន្តតូវការជំនួយគាំទ

ដើមបីធ្វើការសិកសោតាមបបវិទយោសាស្ត ក្នុងការកំណត់បភទតំបន់ទាំងនះ
ធម្មជាតិនីមួយៗ។

ក្នុងតំបន់ការពារ

បអប់ ១២ ៖ អនុសាសន៍
១.

ចំណាត់ថាក់ការបើបស់ដីរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ដូចជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ ពការពារ

ពសហគមន៍ពសមបទាន និងពផ្តល់ផល តូវកំណត់ឱយបានចបោស់តាមខត្តនីមួយៗ គូរជាផនទី
និងធ្វើការ

ះផសោយ។

២. ការចកបភទតំបន់បប
ើ ស់

ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិជា តំបន់សល
ូ្ន តំបន់អភិរកស តំបន់បប
ើ ស់

យចីរភាព និង តំបន់សហគមន៍ តូវកំណត់ឱយបានចបោស់លាស់ គូរជាផនទី និងធ្វើការ

ះផសោយ

តូវអនុវត្តតាមចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ(២០០៨)។ កសួងបរិសានអាចបើបស់ជំនួយពី
ខាងកដើមបីកំណត់បភទតំបន់ទាំង៤នះ

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។

៣. ពសមបទានមានបមាណជា ៣,៣ លានហិកតា ដលស្ថិតក្នុងការផាកដំណើរការអាជីវកម្ម គួរត
ពិនិតយឡើងវិញ ដើមបីធ្វើការគប់គងពឈើបកប
ពសមបទានដល

យនិរន្តរភាព សបតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

មានសុពលភាពកិចព
្ច មពៀងសបចបោប់ និងមានការគប់គងល្អ អាចផ្គត់ផង់
្គ

ឈើសបចបោប់មួយចំណកធំដល់ទីផសោរ។
៤.

ការបង្កើតសហគមន៍ពឈើ មានទិស

បង្កើនរហូតដល់ ២លានហិកតា។ បច្ចុបបន្នពសហគមន៍

មានទំហំ ៣០៨.៥៦៤ ហិកតា ដលមានការទទួលសា្គល់ អាចនឹងកាយជាបភពឈើសបចបោប់មយ
ួ

ចំណកក្នង
ុ ការផ្គត់ផង់
្គ ឈដ
ើ ល់ទផ
ី សោរ។ ការគប់គងពសហគមន៍តមវូ ឱយមានការគាទ
ំ ពីរដ្ឋបាល

ពឈើ អាជាធរមូលដាន និង សហគមន៍ពឈើសាមី ដើមបីធានាថាពឈើតូវគប់គងបានល្អ
និងផ្តល់ផល និងអនុផលពឈើបកប
៥.

យនិរន្តរភាព។

រដ្ឋបាលពឈើគួរផ្តល់ព័ត៌មានចបោស់លាស់អំពីតំបន់ពផ្តល់ផល ពឯកជន និងចមា្ករឈើ ដល
អាចផ្តល់ឈើដល់ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើក្នុងបទសកម្ពុជានាពលអនាគត។

១១.២. Łរផðត់ផង
ð ់េឈЧ
ការផ្គត់ផ្គង់ឈើជាចមបងក្នុងបទសកម្ពុជា គឺបានមកពីតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលស្ថិត

កមការគប់គង របស់កសួងបរិសានចំ

ះសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

ក្នង
ុ តំបន់ការពារធម្មជាតិ

និងស្ថិតកមការគប់គងរបស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទចំ
សដ្ឋកិច្ច

ះសមបទានដី

ក្នុងតំបន់ពឈើផសងៗទៀត។ ទិន្នន័យសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចមានមិនចបោស់លាស់

និងមិនមានការ

ះផសោយ ដូចជាអំពផ
ី ដី
្ទ ទីតាង
ំ និងបរិមាណឈើដលបានផ្គត់ផង់
្គ ដល់ទផ
ី សោរ។

តាមរបាយការណ៍បចាំឆាំរបស់រដ្ឋបាលពឈើក្នុងឆាំ ២០១១ - ២០១២ បងាញថា បរិមាណ
ឈើមូល (អង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី ៣០សមឡើង

ចូល

) ពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ ដលបាន

កាន់ទីផសោរ គឺមានចំនួន តិចជាង ១៣០.០០០ម៣ ក្នុង១ ឆាំ។ បភពឈើដទទៀតដូច

ជាគមងវារីអគ្គិសនី និងពគុបបចាំឆាំ មានតិចជាង ១០% នបរិមាណឈើផ្គត់ផ្គង់សរុប។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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តារាង ២០ កំណត់តសង្ខបអំពីការផ្គត់ផ្គង់និងចរាចរឈើ
បភព/សកម្មភាព

ផ្ទដីបហាក់បហល
(ហិកតា)

សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា

បរិមាណឈើ (ម៣) បរិមាណឈើ (ម៣)
២០១១
២០១២

1 800 000

129 300

127 100

305 000

7 781

8 396

1 300

0

4 456

តំបន់អាជីវកម្មរ៉

401 000

0

0

ពសហគមន៍

207 000

0

0

ឈើនាំចូល

NA

250

1 000

សរុបបរិមាណឈើផ្គត់ផ្គង់

NA

137 331

140 952

ផលិតផលឈើនាំចញ

NA

27 800

16 192

(កសួងបរិសាន និងកសួង

កសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ)
គមងវារីអគ្គិសនី
ពគុបបចាំឆាំ

បច្ចុបបន្នការផ្គត់ផ្គង់ឈើក្នុងបទសកម្ពុជា គឺបានមកពីសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ដលជាផ្នកមួយ

នសកម្មភាពកាប់សមាតដីព ប៉ុន្តការផ្គត់ផ្គង់មិនអាចផ្តល់បានក្នុងរយៈពលវងបានទ បើ
សិនជាផ្ទដីមួយចំនួនធំតូវបានដាំជាដំណាំ

ស៊ូ និង ដំណាំកសិកម្មផសងៗទៀត

ស៊ូតូវការកមាំងពលកម្មចើនសមប់ការងារចាក់ និងបមូលជ័រ ក៏ប៉ុន្ត

មានកំលាង
ំ ពលកម្មនះគប់គន់សមប់ការងារនះឡើយ។ ជាធម្មតាចមា្ករ
ចាក់យកជ័រពី ២៥ដល់៣០ឆាំ ទើបកាប់បមូលផលដើម

ះ។ ចមា្ករ

តំបន់ជនបទ ពុំ

ស៊ូ គឺតវូ ថរកសោ

ស៊ូ ហើយដាំសារជាថ្មីឡើងវិញ។

បច្ចុបបន្ន តំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច កំពុងតកាប់សមាតព តមិនមានការដាំដុះតាមកិច្ចពម
ពៀងទ។ កម
ុ ការងារសិកសោបានសង្កតឃើញថា

ខត្តមណលគិរី និងខត្តកចះ មានតំបន់

សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបានកាប់សមាតពរួចអស់ហើយ តមិនឃើញមានការដាំដំណាំ
អ្វីទ។

កំណត់តអំពកា
ី រផ្គត់ផង់
្គ ឈើ គឺពង
ឹ ផ្អកលើការបមូលទិនន័
្ន យ តាមរយៈការបមូលផលដល

មាន

ក្នុងបញ្ជីឈើមូល (សៀវ

“ក”) ដលបើសមប់សុំលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុ

ផលពឈើដើមបីបើបស់ឈើទាំង

ះបាន។ តំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចស្ថិត

កមការ

គប់គងរបស់កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់និងនសាទ មានការធ្វើសារពើភ័ណពជាបព័ន្ធក្នុង
ប្លុកបមូលផល និង

យមានការគាំទពីរដ្ឋបាលពឈើ។ ទិន្នន័យសារពើភ័ណពអាចផ្តល់

នូវការបា៉នសា
់ នមួយគួរឱយជឿជាក់អព
ំ ប
ី រិមាណឈើដលអាចដកហូតបានពីដស
ី មបទានសដ្ឋកិច។
្ច
សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចស្ថិត

កមការគប់គងរបស់កសួងបរិសាន (

ក្នុងតំបន់ការពារ

ធម្មជាតិ) មិនតមូវឱយធ្វើសារពើភ័ណពឈើមុនធ្វើការបមូលផលទ ដូច្នះគពុំអាចដឹងអំពី
បរិមាណឈើដលតវូ ដកហូតពីតប
ំ ន់ដស
ី មបទានសដ្ឋកិច្ច

ះទ។ កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់

និងនសាទ និងរដ្ឋបាលពឈើ ធ្វើការផ្ទៀងផាត់តឹមតកំណត់តផលឈើដលបងាញក្នុង
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របាយការណ៍

បញ្ជីឈើមូល (សៀវ

“ក”) ដើមបីផ្តល់លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ វាយ

ញញួរតលើឈើ និងផ្តល់លខ
ិ ត
ិ អនុ
ឈើតប៉ុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ សមប់ការដឹកជញ្ជន
ូ

្ណះ។ កង្វះខាតក្នុងការតួតពិនិតយបរិមាណឈើពីដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ការ

ពារធម្មជាតិ អាចផ្តល់លទ្ធភាពចើនសមប់បន្លំការបមូលផលឈើ
តំបន់ដីសមបទាននះ ដាក់បញ្ចូល

ក្នុងបញ្ជីឈើមូល។ ប

យបន្ថមឈើពីក

នះតូវពិនិតយឡើងវិញ ពះជា

ផ្នកមួយនការចុះបញ្ជីឈើមូល និងចញលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

បអប់ ១៣ ៖ អនុសាសន៍
១.

តំបន់ដលបានផ្តល់អាជាប័ណ្ណសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ដលស្ថិត

កមការគប់គងរបស់កសួង

បរិសាន និង កសួងកសិកម្ម រុកា្ខបមាញ់ និងនសាទ តូវកំណត់ឱយបានចបោស់តាមខត្តនីមួយៗគូរ
ជាផនទីនិងធ្វើការផសព្វផសោយ។ តំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ចមិនគួរតួតគាជាមួយនឹងតំបន់ព
សមបទានទ លើកលងតមានកិច្ចពមពៀងជាផ្លូវការជាមួយពសមបទានិក។

២. តំបន់បើបស់

យចីរភាព

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ចាំបាច់តូវកំណត់ឱយបានរួចរាល់សិន មុន

ធ្វើការផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច ដើមបីឱយសបតាមចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ (២០០៨)។

៣. គួរតធ្វើសារពើភ័ណព បា៉ន់សា នបរិមាណឈើស្តុក ដលជាផ្នកមួយនការរៀបចំផនការម

កំណត់តប
ំ ន់សមប់ដាដ
ំ ះុ និងដើមបីបាន
៉ សា
់ នឱយបានចបោស់លាស់អព
ំ ធ
ី នធានឈើដលអាចដកហូត
បាន

៤.

ក្នុងតំបន់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។

បរិមាណឈើដលដកហូត និងតំបន់ដលតូវកាប់សមាតក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច និងតំបន់ដល

បានផ្តល់អាជាប័ណ្ណផសងៗទៀត គួរមានកំណត់តចបោស់លាស់ និងបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងនះក្នុង
របាយការណ៍បចាំឆាំ។

៥.
៦.

ផ្ទដីបានបមូលផលឈើ(កាប់សមាត)រួចក្នុងដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច គួរធ្វើការដាំដុះសប

ពមពៀងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច។

តាមកិច្ច

ឈើពាណិជ្ជកម្មសមប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផសោរ ដលមានបភពមកពីសហគមន៍ពឈើដលមានកិច្ចពម

ពៀង និង មានការឯកភាពលើផនការគប់គង និងមានបភពឈើចញចមា្ករឈើ គួររៀបចំឯកសារ
តាមបព័ន្ធអនុវត្តបច្ចុបបន្ន ដូចគា
ដកហូតចូល

ក្នុងសៀវ

នឹងឈើដលចញពីពធម្មជាតិដរ

យធ្វើការកត់តឈើ

បញ្ជីឈើ ហើយការដឹកជញ្ជូនឈើ គឺតូវបើលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូន

ផល-អនុផលពឈើ និងលិខិតអនុ

ត ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

៧. គួរធ្វើការតាមដានតាមការកាប់សមាតពក្នុងគមងទំនប់វារីអគ្គិសនី និងធ្វើការកត់តឈើមូល
ដលបមូលបាន

៨.

យផ្អកតាមផនការម។

្រតូវរក ទុកកំណត់្រ
ព័តម
៌ ន

មស្តង់

ករនំេឈច
 ូលជមួយនឹង

ជញប័ណ្ណនំចូល ឯក

រេនះ្រតូវកំណត់ទ្រមង់

រអន្តរជតិ (សុ ខដុមកមម្របព័នធកូដ) ដូចជ ព័តម
៌ នស្តីពីេគលេ

មឌេឈ បរមណេឈ
។
ិ
 ល។ ែដល

ៃនករនំចូល

ចេ្របស
 ្រមប់ករេផទ ងផទត់ នង
ិ យករណ៍េទអងគករអន្តរជតិ

ដូចជ អងគករអន្តរជតិៃ្រពេឈត
 ំបន់្រតូពិក(ITTO) និងអងគករ FAO។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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១១.៣. ŁរដឹកជŃąС នេឈЧ និង Łរលក់ដូរ
ការដឹកជញ្ជូនឈើគឺ

ងតាមបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ (សៀវ

ក) ដលបានកត់ត

ឈើមូលទាំងអស់តាមលខឈើ បភទ ខាត និងមាឌឈើ និងតូវបានបើបស់សមប់សុំ
លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ បន្តមកគឺការបង់ថ្លសួយសារនិងបុព្វលាភពឈើ
ជូនរដ្ឋ។ លិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ

ង

តាមបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ

និងសង្ខបទិន្នន័យគប់គន់នបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ។ ផ្នករដ្ឋបាលពឈើផ្តល់លិខិត
អនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដើមបីដឹកជញ្ជូនឈើ

បរិមាណដលមាន

កាន់ទិស

យផ្អកតាម

ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ លិខិតអនុ

ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ មិនបានប

ត

ក់អំពីឈើជាក់ស្តងដលបានដឹកទ ប៉ុន្តជា

ទិនន័
្ន យសង្ខបអំពប
ី រិមាណ និងមាឌឈើតាមចំណាត់ថាក់គណ
ុ ភាពឈើ។ មិនមានបព័នច
្ធ បោស់
លាស់សមប់ការផ្ទៀងផាត់ថា ឈើដលកំពុងដឹកជញ្ជូន គឺមកពីតំបន់ដលមានចបោប់អនុ
ះទ ក្នង
ុ ខណៈដលលិខត
ិ អនុ

ត

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ មិនមានព័តមា
៌ នអំពី

បញ្ជីផល-អនុផលពឈើជាក់ស្តង (រួមមានលខឈើ) ដលមានក្នុងសៀវ
លើនះ បរិមាណឈើដលបានសរសរ

ក្នុងលិខិតអនុ

អាចជាបរិមាណសមប់តមួយរថយន្ត ឬ ចន
ើ រថយន្ត គឺ

“ក” ។ បន្ថម

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ

ងតាមតបរិមាណដលមាន

ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។ ដូច្នះ បច្ចុបបន្ននះ លិខិតអនុ

តដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ គឺមិនមានព័ត៌មានគប់គន់ឡើយសមប់ធ្វើការតាមដានដឹងអំពី
បភពដើមនឈើដលកំពុងដឹកជញ្ជូន

ះទ។

បអប់ ១៤ ៖ អនុសាសន៍
១.

លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ សង្ខបព័ត៌មានអំពីមាឌឈើមូលដលផ្អកតាម

គុណភាពឈើដាក់ចល
ូ ក្នង
ុ បញ្ជឈ
ី
ម
ើ ល
ូ មួយដាច់

យឡក និងប

ក់ឱយបានចបោស់អព
ំ ឈ
ី
ដ
ើ ល

តូវដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តនីមួយៗ ដើមបីអាចផ្ទៀងផាត់ព័ត៌មានរបស់ឈើទាំង
អាចនឹងខុសគារវាងលិខិតអនុ
លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ និងបញ្ជីឈើមូល ពះថា

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ អាចមានមាឌឈើមូលចើនជាង ដលតូវដឹក

ជញ្ជូនតាមរថយន្តលើសពីមួយគឿង។ ប
កំពុងដឹកជញ្ជូន ថាជាចំណកណាមួយ
ដលអាចពិនិតយផ្ទៀងផាត់រវាងសៀវ
លិខិតអនុ

២. លិខិតអនុ

ះបាន។ មាឌឈើ

នះ ធ្វើឱយលំបាកក្នុងការផ្ទៀងផាត់បរិមាណឈើដល

ក្នុងលិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១

“ក” និងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ និង

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១។

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ គួរតចញឱយតាមបរិមាណឈើដលអាចផ្ទុកលើ

រថយន្តត ០១គឿង និងបងាញព័ត៌មានតាមបញ្ជីឈើមូល ដូចជា លខឈើ បភទឈើ ទំហំឈើ
និងមាឌរបស់ឈើ ដលកំពុងដឹកជញ្ជូនលើមធយោបាយដឹកជញ្ជូនណាមួយ ពីតំបន់មានអាជាប័ណ្ណ
ណាមួយ និងមានលិខិតបើកផ្លូវ ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ
អនុ

កាន់

ល

ណាមួយ។ លិខិត

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលព ឈើ-១ គួរដាក់ព័ត៌មានណាដលអាចធ្វើការផ្ទៀងផា ត់ដឹងថា

ឈើដលកំពុងដឹកជញ្ជូន គឺតូវគា ជាមួយនឹងបណា្ដឯកសារដលកំពុងបើប ស់សម ប់ការដឹក
ជញ្ជូន។
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របាយការណ៍

១១.៤. ផលិតកមŊŪកОងŪសОក និងŁរĜំេចញ
កំណត់តផលិតកម្មឈើក្នុងសុកពី

ងចកកច្នឈើ ពុំបានអនុវត្តផាល់

ពឈើទ ប៉ន
ុ គអា
្ត
ចរកបានកំណត់តទាំងនះ អំពកា
ី រដឹកជញ្ជន
ូ ផលិតផល
ក្នុងសុក តាមរយៈលិខិតអនុ
នាំចញ តាមរយៈលិខិតអនុ

យរដ្ឋបាល

កាន់

ទីផសោរ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ-១ និងកំណត់តអំពីការ

តដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ នាំចញ-នាំចូល ដូចជា

បរិមាណឈើអារ និងផលិតផលឈើចាក់ពុម្ព។ រដ្ឋបាលពឈើមានផនការបមូលទិន្នន័យ
ផលិតកម្មឈើបចាំថ្ងរបស់

ងចកកច្នឈើ ស្តីពីបរិមាណឈើចូលនិងឈើចញ

ក្នុងឆាំ

២០១៤។ ផលិតកម្មឈើ អាចធ្វើការបា៉ន់សានបានតាមរយៈអតបា៉ន់សានទិន្នផលឈើកច្ន
ចញពីឈើមូល។ ជាទូ

ទិន្នផលឈើកច្ន មានពី ៤០%

១២៩.០០០ម៣ ដលផលិតបានក្នុងឆាំ ២០១១ (

៥០%។ ដូច្នះ ឈើមូលចំនួន

ងតាមទិន្នន័យ ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ) អាចផ្តល់ឈើអារបហលពី ៥០.០០០ ដល់ ៥៥.០០០ម៣។
ភាគរយ នផលិតផលឈើដលបានលក់បើបស់ទីផសោរក្នុងសុក អាចគណនាបាន

យយក

បរិមាណបា៉ន់សាន ផលិតផល ឈើសរុប(ខាងលើ) ដកបរិមាណឈើនាំចញដលមាន

ក្នុង

របាយការណ៍។ ដូច្នះក្នុងឆាំ ២០១១ ការបា៉ន់សាន ផលិតផលឈើគឺ ៥០.០០០ម៣ ដក
២៥.០០០ ម៣ ជាបរិមាណឈើនាំចញ(ក្នុងរបាយការណ៍) បងាញថាទីផសោរក្នុង សុកបើបស់
ឈើបមាណជា ៥០% នផលិតកម្មឈើសរុប។

កម
ុ ហ៊ន
ុ ដលចង់នាច
ំ ញផលិតផលឈើ តវូ តមានអាជាប័ណនាំ
្ណ ចញពីកសួងពាណិជកម្ម
្ជ ។

អាជាប័ណនាំ
្ណ ចញមានសុពលភាពក្នង
ុ រយៈពលមួយកំណត់ (អតិបរមា ២ខ) រីឯ
នាច
ំ ញ ជាទូ

គឺមានរយៈពលមួយឆា។
ំ

មួយ។ ផលិតផលនាច
ំ ញតវូ ស្ថត
ិ
តល
ូ

មុនការផ្ទក
ុ ទំនញ
ិ ចូល

លការណ៍

លការណ៍នាច
ំ ញមួយអាចផ្តល់អាជាប័ណលើ
្ណ សពី

កមការតត
ួ ពិនត
ិ យរបស់គយ រដ្ឋបាលពឈើ និងកាក
ំ ង
ុ

ក្នង
ុ កុងតឺនរ័

ឯ

ងចកកច្នឈើ ឬកំពង់ផ ដលជាផ្នក

មួយននីតវិ ធ
ិ ជ
ី មះទំនញ
ិ នាច
ំ ញ។ អគ្គនាយកដានគយនិងរដាករកម្ពជា
ុ ផ្តល់លខ
ិ ត
ិ អនុ
នាច
ំ ញ

តាមជើងដឹកជញ្ជន
ូ ជាក់លាក់ណាមួយសមប់ធការ
ើ្វ នាំចញតាមកិចសន
្ច
យោលក់។

បព័ននាំ
្ធ ចញ

បទសកម្ពជា
ុ រួមមាន ការតត
ួ ពិនត
ិ យផលិតផលនាច
ំ ញ ដលអាចតាមដានដឹង

អំពអ
ី កនា
្ន
ច
ំ ញ និង

ងចកកច្នឈើ តាមរយៈឯកសារនាច
ំ ញដូចជា លិខត
ិ អនុ

ជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើនាច
ំ ញ-នាច
ំ ល
ូ លិខត
ិ អនុ
អាជាប័ណនាំ
្ណ ចញ។
ទិន្នន័យ

ត

ះផសោយ

តនាំចញ(

ត ដឹក

លការណ៍នាច
ំ ញ) និង

យរដាភិបាលក្នុងស្ថិតិពឈើកម្ពុជា ២០១២ មានការខុសគាចើន

ពីរបាយការណ៍ របស់អង្គការ FAO អំពីបរិមាណឈើនាំចញសរុបបចាំឆាំ ពីឆាំ ២០០៣ ដល់
២០១១។

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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បអប់ ១៥ ៖ អនុសាសន៍
១.

ះបីមានការតមូវជាផ្លូវការឱយមាស់

ចញពី

ងចកកច្នឈើក៏

ងចកកច្នឈើតូវមានសៀវ

កត់តឈើចូលនិងឈើ

យ រដ្ឋបាលពឈើកត
៏ វូ បមូលទិនន័
្ន យគប់ជង
ុ ជយស្តព
ី ី ងចក

កច្នឈើ និងផលិតផលឈើកច្នដរ គឺតាមរយៈកំណត់តដលមានក្នង
ុ លិខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ

ធ្វកា
ើ រវិភាគ និងធ្វផ
ើ នការក្នង
ុ វិសយ
័ ពឈើ។ រដ្ឋបាលពឈើបានចាប់ផម
ើ្ត តមវូ ឱយ

ងចកកច្ន

ផល-អនុផលពឈើ-២ និង លិខត
ិ អនុ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើនាច
ំ ញ-នាច
ំ ល
ូ សមប់

ឈើរាយការណ៍ជាផ្លូវការអំពីឈើចូល-ឈើ ចញបចាំថ្ង តាមទមង់កត់តស្តង់ដារមួយ។

២. ការកត់តវត្ថុធាតុដើមឈើចូលដលមិនទាន់កច្ន ដូចជា ចំនួនឈើមូល មាឌឈើ និងឯកតាផលិត

កម្ម (ទិន្នផលឈើកច្នចញពីឈើមូល) ដើមបីអាចផ្តល់ជាបព័ន្ធមួយដលអាចផ្ទៀងផាត់បាន រវាង

បរិមាណឈើមូលចូល និងបរិមាណផលិតផលឈើកច្នដលទទួលបាន(ចញ)។

៣. កំណត់តការនាច
ំ ញឈើ តមវូ ឱយរកសោទុកជាមួយអាជាប័ណនាំ
្ណ ចញ ដលអាចផ្ទៀងផាត់ផលិតផល

ជាមួយឯកតាផលិតកម្ម។ កំណត់តផលិតផលឈើនាំចញ គួរកំណត់ឱយបានចបោស់លាស់តាមស្តង់

ដារអន្តរជាតិ (សុខដុមនីយកម្មបព័ន្ធកូដ HS. Code) អំពីទិស

(កន្លងទទួល) មាឌឈើ

បរិមាណឈើ។ល។ ដលអាចបើបស់សមប់តាមដាន អំពីបភពផលិតផលឈើ និងអាច
រាយការណ៍

អង្គការអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិពឈើតប
ំ ន់តព
ូ ក
ិ (ITTO) និងអង្គការ FAO។

១១.៥. Łរ″មŢនŪតФតពិនិតŏ
នាយកដាននីតក
ិ ម្ម និងពងង
ឹ ការអនុវត្តចបោប់សត
ិ្ថ

កមរដ្ឋបាលពឈើនកសួងកសិកម្ម

រុកាប
្ខ មាញ់ និង នសាទ មានតួនាទី តត
ួ ពិនត
ិ យ ទប់សាត់
្ក និងបង្កបបទល្មស
ើ ពឈើ

ទូទាង
ំ

បទសតាមការចាបា
ំ ច់ ដើមបីគាទ
ំ ឱយមានបសិទភាព
្ធ
ដល់ការគបគ
់ ង ការការពារ និងការអភិវឌឍ
ពឈើ។
ឈើកាប់

ក្នុងតំបន់ពឈើ មានបព័ន្ធធ្វើអាជីវកម្មឈើកាប់រលីង និងបព័ន្ធធ្វើអាជីវកម្ម

យជើសរីស។ បព័ន្ធកាប់រលីង គឺអនុវត្ត

តំបន់អភិវឌឍន៍ និងតំបន់សមបទាន

ដីសដ្ឋកិច្ច សមប់ធ្វើការដាំដុះឬការបើបស់ផសងៗទៀត គឺតូវកាប់ពឈើចញទាំងអស់
(ឈើមូល កូនឈើ និងអុស)។ បព័ន្ធកាប់

យជើសរីស គឺអនុវត្តសមប់ពគុបបចាំឆាំ

ក្នុងតំបន់ពផ្តល់ផល ដលតមវូ ឱយធ្វសារពើ
ើ
ភណ
័ ពឈើ ដើមបីជស
ើ រីសដើមឈើសមប់

កាប់បមូលផលឈើ ដលមាន

ក្នុងផនការបមូលផលឈើ។

ផលនិងអនុផលពឈើទាំងអស់ តូវតដឹកជញ្ជូនពីព

មួយខកយការបមូលផល ដើមបីធ្វើការវាស់វង
កត់តឈើមូល (សៀវ
លិខិតអនុ

យមន្តីរដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីធ្វើសៀវ

“ក”) និង ទទួលបានលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

តដឹកជញ្ជូនផល- អនុផលពឈើ ដលផ្តល់

ជញ្ជូនឈើមូល

កាន់

កាន់គំនរឈើ ក្នុងរយៈពល

យផ្នករដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីដឹក

ងចកកច្នឈើណាមួយជាក់លាក់។ លិខិតអនុ

តដឹកជញ្ជូនផល-

អនុផលពឈើ មិនបរិយាយទិន្នន័យគប់គន់អំពីឈើមូលដលកំពុងដឹកជញ្ជូន សមប់ធានា

ដល់ការតួតពិនិតយជាក់ស្តង ដលអាចតាមដានដឹងថាឈើមូលនះចញពីតំបន់មានចបោប់់
អនុ
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តមកកាន់

ងចកកច្នឈើ

ះទ។ ការដឹកជញ្ជូនឈើមូល/ឈើតូវបានធ្វើការតួត

របាយការណ៍

ពិនិតយ

តាមចំណុចតួតពិនិតយរបស់រដ្ឋបាលពឈើ ដលជាចំណកមួយនការពងឹងការអនុ

វត្តចបោប់របស់មន្តីរដ្ឋបាលពឈើមូលដាន ដើមបីផ្ទៀងផាត់គប់ឯកសារសមប់ការដឹកជញ្ជន
ូ

ឈើ។ មន្តរី ដ្ឋបាលពឈើថាក់មល
ូ ដាន (ខណ ផ្នក សងា្កត់) ក៏មានការយាមលបោត និងតួត
ពិនិតយតាមដងផ្លូវ និងជុំវិញតំបន់ពឈើ ដលជាផ្នកនការតាមដានតួតពិនិតយផងដរ។
បអប់ ១៦ ៖ អនុសាសន៍
១.

កង្វះទិន្នន័យស្តីពីកមិតកំណត់ទិន្នផលក្នុងការបមូលផល ធ្វើឱយការតាមដានតួតពិនិតយបរិមាណ

ឈើដកហូត និងការដឹកជញ្ជូនពីតំបន់បមូលផលនិងតំបន់កាប់សមាតព មិនសូវមានបសិទ្ធភាព
ទ។ ទិនផលបា៉
្ន
នសា
់ ន ចញពីទន
ិ ន័
្ន យសារពើភណ
័ ពឈើអាចបប
ើ ស់សមប់តាមដានបរិមាណ
ផលិតកម្មដលបានកត់ត

ក្នុងបញ្ជីឈើមូល(សៀវ

អនុផលពឈើ ហើយនិងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈលិខិតអនុ
២. ការតាមដានឈើមូលក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងឈើចូល
ថមទៀត បើសន
ិ ជាលិខត
ិ អនុ

“ក”) និងលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូនផលតដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

ងចកកច្នឈើ អាចកលម្អកាន់តបសើរ

តដឹកជញ្ជន
ូ ផល-អនុផលពឈើ-១ មានព័តមា
៌ នស្តព
ី អ
ី ត្តស

ចបោស់លាស់របស់ឈម
ើ ល
ូ ដលកំពង
ុ ដឹកជញ្ជន
ូ (ពីតប
ំ ន់ពឈើមានអាជាប័ណ)
្ណ
ដឹកជញ្ជូនណាមួយ
ផ្ទៀងផាត់បាន។

ណ

លើមធយោបាយ

ះ ដូចជា លខឈើ បភទឈើ និង ខាតឈើ ដលអាចធ្វើការវាស់វង និង

១១.៦. កិចĆŪពមេŪពЭងļពďៃដគូស័ŪŊ គចិតŉ
ការសិកសោអំពីចរាចរឈើនះ គឺដើមបីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបព័ន្ធនិងនីតិវិធីដលមានក្នុង

បទសកម្ពុជានាបច្ចុបបន្ននះ និងលើកឡើងវិធី
ចបោប់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឈើ

ះសយដលចាំបាច់ ដើមបីធានាភាពសប

កម្ពុជា។ ថ្មីៗនះសហភាពអឺរ៉ុបបានចញបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការធ្វើ

ពាណិជ្ជកម្មឈើដលបានចូលជាធរមានតាំងពីខមីនា ឆាំ ២០១៣ ឥឡូវ នះផលិតផលឈើ
ខុសចបោប់តូវបានហាមនាំចូល
ឈើ បមាណត ១០% ប៉ុ
នចំនន
ួ

កាន់ទីផសោរសហភាពអឺរ៉ុប។ ក៏ប៉ុន្ត តាមការបា៉ន់សាន គឺមាន

ះដលបា
្ណ
ននាច
ំ ល
ូ សហភាពអឺរប
ុ៉ ហើយគជឿថាបហល ២០%

ះ គឺនាច
ំ ល
ូ ពីបភពមិនសបចបោប់។ បទសកម្ពជាផ្គ
ុ
ត់ផង់
្គ ឈត
ើ ព
ូ ក
ិ

ចិន វៀតណាម និងថ ជាទីបមូលផ្តុំ
របស់ EU FLEGT Facility
តំបន់តូពិកមានករ្ដិ៍

ងចក កច្នឈើផ្គត់ផ្គង់

កាន់បទស

កាន់ទីផសោរអឺរ៉ុប (បទបងាញ

កូឡាឡាំពួ មា៉ឡសុី ថ្ងទី៨ កក្កដា ២០១១)។ ជាទូ

ឈើ

ះមិនល្អទ អំពីភាពសបចបោប់របស់ឈើ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈើចាំបាច់

តូវមានព័ត៌មានគប់ជុងជយអំពីបភពឈើ ដើមបីឆ្លើយតបនឹងបព័ន្ធធានាភាពសបចបោប់
របស់ឈើ សមប់ការនាំឈើចូល

សហភាពអឺរ៉ុប ឬក៏មានអាជាប័ណ្ណតាមរយៈកិច្ចពម

ពៀងភាពជាដគូរស្ម័គចិត្ត (VPA) ដើមបីបំពញតាមបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើ
ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។
ជាទូ

មួយចំនួន

គឺតងតមិនមានសង្គតិភាពគាចើនដរ រវាងបភពទិន្នន័យផសងៗគា ចំ

ះប

ក្នុងការកត់តអំពី ការផ្គត់ផ្គង់ ផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មឈើ។ បភពធនធាន

ពឈើសំខាន់បំផុត គឺតូវធ្វើអត្តស

ណកម្ម រួមមាន តំបន់ពផ្តល់ផល១,២ លាន ហិកតា ក៏

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាជា ប័ណ្ណសមបទានដីសដ្ឋកិច្ចដលស្ថិត

ក មការគប់គង

របស់កសួងកសិកម្ម រុកាប
្ខ មាញ់ និងនសាទ ក៏ដច
ូ ជាកសួងបរិសានផងដរ។ មិនមានកសួង
ណាមួយបាន
សដ្ឋកិច្ច

ះផសោយព័ត៌មានអំពីតំបន់ដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចនិងផនទីតំបន់សមបទានដី

តាមខត្តនីមយ
ួ ៗទ ដលជាតមវូ ការសមប់ការតាមដានបភពសបចបោប់របស់

ឈើ និងសមប់បំពញតាមតមូវការរបស់បព័ន្ធធានាភាពសបចបោប់របស់ឈើ។
ប

សំខាន់បំផុតមួយ

សៀវ

ក្នុងបព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ឈើ

កម្ពុជា គឺការចុះបញ្ជីឈើមូល

ក្នុង

“ក” ដលជាចំណកមួយនដំណរើ ការសុល
ំ ខ
ិ ត
ិ បើកផ្លវូ ដឹកជញ្ជន
ូ និងសមប់រដ្ឋបាល

ពឈើអាចធ្វើការវាស់ឈើមូលទាំងអស់ (ដលមានអង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី ៣០ស.ម) និងកត់ត
កូនឈើ និងអុស ដលបានបមូលផលពីការកាប់សមាតពធម្មជាតិ។

ក្នង
ុ លិខត
ិ អនុ

ត

ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ មិនបានដាក់ព័ត៌មានចបោស់លាស់ អំពីឈើដលតូវដឹកជញ្ជូន
គឺដាក់តព័ត៌មានសង្ខបអំពីបរិមាណឈើ និងចំណាត់ថាក់គុណភាព ដលមិនគប់គន់សមប់
ការតាមដាន និងតួតពិនិតយទ។
ដំ

ះសយជាមូលដានសមប់ តមាភាព និងការតាមដាន-តួតពិនិតយ ៖

 ធ្វើអត្តស

ណកម្មជាផ្លូវការអំពីតំបន់ពឈើដលស្ថិត

ដីព ដលអាចបង្កើតជាបភពផ្គត់ផ្គង់ឈើសមប់កម្ពុជា។

ក្នុងចំណាត់ថាក់ការបើបស់

 ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណកាប់សមាតតំបន់ពសមប់ការបមូលផលឈើ និងការកាប់សមាត
ព

ក្នុងគមងសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច គមងអភិវឌឍន៍ និងពសហគមន៍ គួរមានផន

ទីស្តីពីតំបន់ដលបានអនុ

តឱយ។

 ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណ គួរមានឯកសារបា៉ន់សានបរិមាណឈើដលអាចជឿជាក់បាន
តំបន់ពដលអនុ
អត្តស

តឱយ។ មានសកានុពលក្នុងការបើបស់បច្ចកវិទយោទំនើបដើមបីធ្វើ

ណកម្មដើមឈើ និងការកត់តទិន្នន័យ។

 ធានាថាឈើទាំងអស់ដលបមូលបាន
ក្នង
ុ បញ្ជផ
ី ល-អនុផលពឈើ (សៀវ
ប័ណប
្ណ មូលផលឈើ និងលិខិតអនុ

ក្នុងតំបន់ដលបានអនុ

“ក”) និងដាក់ពត
័ មា
៌ ន

ត។

 រកសោទុកកំណត់តលម្អិត និងសង្ខបស្តីពីការលក់ឈើដលមាន

ត គឺតូវចុះបញ្ជី

ងស្តព
ី ត
ី ប
ំ ន់មានអាជា
ក្នុងលិខិតបើកផ្លូវដឹក

ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ជាមួយបញ្ជីផល-អនុផលពឈើ និងលិខិតអនុ
ជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ ដលគួរមានអត្តស
ដឹកជញ្ជូនផល-អនុផលពឈើ។

តដឹក

ណឈើមូលឱយបានចបោស់លាស់

(ដូចជា លខឈើ បភទឈើ និង ខាតឈើ) ដលតូវដឹកជញ្ជូន
 តមវូ ឱយ

ក្នុង

ក្នុងលិខិតអនុ

ត

ងចកកច្នឈើធការចុ
ើ្វ
ះបញ្ជឈ
ី
ជា
ើ ផ្លវូ ការ សមប់ការតត
ួ ពិនត
ិ យរបស់អង្គភាព

រាជរដាភិបាល។



ងចកកច្នឈើតូវមានទិន្នន័យអំពីផលិតកម្មឈើ ដលអាចធ្វើការតាមដាននិងតួត

ពិនិតយឈើចូល។

99

របាយការណ៍

 ការកត់តទិន្នន័យស្តីពីការនាំចញផលិតផលឈើ តូវធ្វើឱយបានចបោស់និងសប
ស្តង់ដារអន្តរជាតិ រួមមាន បរិមាណ មាឌឈើ និង
ទិន្នន័យរបស់កុមហ៊ុននាំចញទាំងអស់។
ការចូលរួមក្នុងដំណើរការ

ះ

ដឹកជញ្ជូន ហើយតូវរកសោទុក

រកកិច្ចពមពៀងភាពដគូស្ម័គចិត្ត (VPA) គឺបងាញអំពី

ការប្តជាជាផ្លូវការរបស់បទសកម្ពុជា ដើមបី
លើកឡើង

ល

តាម

ះសយប

ចំណុចខសោយទាំងឡាយដល

ក្នុងរបាយការណ៍នការសិកសោអំពីចរាចរឈើនះ ដើមបីកលម្អដល់ការពងឹងការ

អនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ និងអភិបាលកិច្ច និងដើមបីតួសតយផ្លូវ
ឈើមានអាជាប័ណ្ណ FLEGT ។ ដំណើរការឈាន

ះ

រកការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

រកការរៀបចំកិច្ចពមពៀង VPA អាចចាប់

ផ្តម
ើ បាន បើសន
ិ បទសកម្ពជាធ្វ
ុ
ទ
ើ នា
ំ ក់ទន
ំ ងជាផ្លវូ ការជាមួយនឹងសហភាពអឺរប
ុ៉ ដើមបីបងាញ
អំពីការប្តជារបស់បទសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌឍបព័ន្ធធានាភាពសបចបោប់របស់ឈើ TLAS ជា
ផ្លូវការ។

ដំណើរការចរចាកិច្ចពមពៀង VPA តមូវឱយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ថាក់ជាតិទាំងអស់តូវចូលរួម

ក្នុងការកំណត់ភាពសបចបោប់របស់ឈើ ការរៀបចំបព័ន្ធ TLAS និងចូលរួមចំណកក្នុងការ
ពិភាកសោអំពីតមាភាព ដើមបីធានាដល់ការអភិវឌឍកិច្ចពមពៀង VPA បកប

យការជឿជាក់

និងមានការគាទ
ំ ពីថាក់ជាតិ។ ការចរចាកិចព
្ច មពៀង VPA រវាងសហភាពអឺរប
ុ និងបទសកម្ពជា
ុ

តមវូ ឱយមានការចូលរួមពីបណា្ដអ្នកពាក់ពន
័ មកពី
្ធ
សាប័នរាជរដាភិបាល វិសយ
័ ឧសសោហកម្ម និង
សង្គមសុីវិល។ ព័ត៌មានដលបានផ្តល់ក្នុងការសិកសោចរាចរឈើនះ អាចបើបស់សមប់ផ្តល់
ព័ត៌មានក្នុងកិច្ចពិគះ
ចំណុចច

ះប

បាច់សមប់

បល់ថាក់ជាតិ និងក្នុងការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប ដើមបីកំណត់

ង និងភាពទន់ខសោយ

ះសយប

ទាំងនះ។

ក្នុងបព័ន្ធបច្ចុបបន្ន និងកំណត់បណា្ដសកម្មភាពចាំ

សហភាពអឺរ៉ុបបានចរចាកិច្ចពមពៀង VPA ជាមួយបទសមួយចំនួន។ មាន៦ បទស

បានចរចា

យ

គជ័យ ហើយកំពុងតរៀបចំបព័ន្ធមួយចំនួន និងកសាងសមត្ថភាពដើមបី

ស្វងយល់បការទាំងឡាយដលមានក្នុងកិច្ចពមពៀង VPA របស់គ។
ទាំងនះដំណើរការសបតាមបការទាំងឡាយ

ក្នុងកិច្ចពមពៀង VPA

នឹងអាចនាំចញផលិតផលឈើដលមានអាជាប័ណ្ណ FLEGT

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

ពលដលបព័ន្ធ
ះ បទសនះ

កាន់សហភាពអឺរ៉ុប។

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ឯក⅜រេŗង
FAOSAT 2013. អង្គការសបៀងអាហារ និងកសិកម្មរបស់អង្គការសហបជាជាតិ (FAO)

ស្ថិតិឈើនិងផលិតផលឈើនាំចញ នាំចូល រ៉ូម អីតាលី http://faostat.fao.org/site/628/
default.aspx

រដ្ឋបាលពឈើ ឆាំ២០១៣ ស្ថិតិសហគមន៍ពឈើកម្ពុជា ឆាំ២០១៣
អង្គការអន្តរជាតិពឈើតំបន់តូពិក (ITTO) ឆាំ២០០៥ សានភាពនការគប់គងពឈើ
តំបន់តូពិក បទសកម្ពុជា

អង្គការអន្តរជាតិពឈើតំបន់តូពិក (ITTO) ឆាំ២០១០ គមបពឈើកម្ពុជា ITTOPD493/07 Rev.1 (F).

កសួងបរិសាន ឆាំ២០១១, ផនការសកម្មភាពអនុវត្តអនុស
តំបន់ការពារធម្មជាតិ បានដាក់ជូន

ភ្នំពញ បទសកម្ពុជា

លខាធិការដានអនុស

ស្តីអំពីជីវចមុះ កម្មវិធីការងារ

ស្តីអំពីជីវចមុះ នាថ្ងទី ១០ ធ្នូ

គហទំព័រ(វ៉បសាយ)របស់អង្គការ Open Development Cambodia ឆាំ២០១៣
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០១ ចបោប់ភូមិបាល (ឆាំ២០០១) ភ្នំពញ កម្ពុជា
រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ ឆា២
ំ ០០២ ចបោប់សព
ី្ត ព
ី ឈើ (២០០២ក) ថ្ងទី ៣១ សីហា ភ្នព
ំ ញ កម្ពជា
ុ
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០២ យុទ្ធសាស្តជាតិកាត់បន្ថយភាពកីក (២០០២ខ កុម
បឹកសោអភិវឌឍន៍សង្គម ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៣ របាយការណ៍
ភ្នំពញ កម្ពុជា

ល

សហសសវតសរ៍កម្ពុជា (២០០៣ខ)

រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ ឆា២
ំ ០០៣ យុទសាស្ត
្ធ
ជាតិកាត់បន្ថយភាពកីក (២០០៣ក )ភ្នពញ
ំ
កម្ពជា
ុ
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៣ អនុកឹតយស្តីពីការគប់គងសហគមន៍ពឈើ ថ្ងទី២០ ធ្នូ
ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៣ អនុកឹតយ លខ ១៩ អនក.បក ស្តីពីសមបទានដីសង្គមកិច្ច

(២០០៣គ) ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ ឆា២
ំ ០០៤ បទប

០១បប ស្តព
ី កា
ី រទប់សាត់
្ក បង្កប និងលុបបំបាត់ការ

ុ ព័ទកាន់
្ធ
កាប់ដព
ី ឈើ ថ្ងទី ០៩ មិថនា
ុ ភ្នព
ំ ញ កម្ពជា
ុ
កាប់រាន ការដុត ការឈូសឆាយ និងហ៊ម

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៥ អនុកឹតយ លខ ១៤៦ អនក.បក ស្តីពីសមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ភ្នំពញ កម្ពុជា
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រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៥ អនុកឹតយលខ ៥៣អនក.បក ស្តីពី នីតិវិធី ការបង្កើត
ការចាត់ថាក់ ការចុះបញ្ជិកា សមបត្តិពឈើអចិន្តយ៍ ថ្ងទី ០១ មករា ភ្នំពញ កម្ពុជា
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៦ បទប

លខ ០១ បប ស្តីពី ការទប់សា្កត់ការកាប់រានដីព

ឈើគប់បភទរបស់រដ្ឋយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ថ្ងទី ១០ មីនា ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៦ អនុកឹតយ ស្តីពីយថាបភទ ផល-អនុផលពឈើ
អនុ

តឱយនាំចញ-នាំចូល (២០០៦ក) ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៧ សារាចរលខ ០២ស្តីពី ការទនន និងកាន់កាប់ដីរដ្ឋ

ខុសចបោប់ (២០០៧ក) ថ្ងទី ២៦ កុម្ភៈ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៧ ចបោប់ស្តីពីការផ្តល់សមបទាន ចបោប់បកបឡើងវិញ

យ
យ

នាយកដានកិចការនី
្ច
តក
ិ ម្ម កម
ុ បក
ឹ សោអភិវឌឍន៍កម្ពជា
ុ CIB/CDC ថ្ងទី ២៦ សីហា ភ្នព
ំ ញ កម្ពជា
ុ
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៨ អនុកឹតយលខ ១១៤៦ អនក.តត ស្តីពី ការតងតាំងសមាស
ភាពរបស់អាជាធរជាតិ

ះសយទំនាស់ដីធ្លី ថ្ងទី ១៦ តុលា ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៨ អនុកឹតយ (លខ ២៦ អនក.បក) ស្តីពី វិធាននការផ្តល់សិទ្ធិ
បើបស់ដីពរបស់រដ្ឋសមប់ការដាំឈើ (២០០៨ គ) ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ១៩៩៦ ចបោប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិសាន និងគប់គងធនធានធម្មជាតិ
(១៩៩៦ខ) ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៨ ចបោប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ (២០០៨ឃ) ភ្នំពញ កម្ពុជា
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៨ យុទ្ធសាស្តចតុ

ណដំណាក់កាលទី២ សមប់កំណើន

ការងារធ្វើសមភាព និង បសិទ្ធផល ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តី ភ្នំពញ កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ឆាំ២០០៩ សចក្តីថ្លងការណ៍របស់រាជរដាភិបាលស្តីពី

ដីធ្លី ថ្ងទី ០១ កក្កដា ភ្នំពញ កម្ពុជា

លន

បាយ

រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ ឆា២
ំ ០១០ កម្មវិធព
ី ឈើជាតិ ២០១០-២០២៩ តុលា ២០១០ ភ្នព
ំ ញ កម្ពជា
ុ
រដ្ឋបាលពឈើ ឆាំ២០១២ ស្ថិតិពឈើកម្ពុជា ឆាំ២០១១ សីហា ២០១២ ភ្នំពញ កម្ពុជា
រដ្ឋបាលពឈើ ឆាំ២០១៣ ស្ថិតិសហគមន៍ពឈើកម្ពុជា ឆាំ២០១៣ មិថុនា ២០១៣ ភ្នំពញ

កម្ពុជា

រាជរដាភិបាលកម្ពជា
ុ ឯកសារព័តមា
៌ នស្តព
ី ក
ី ម្មវិធព
ី ឈើជាតិ (ពុមា
ំ នកាលបរិចទ
្ឆ ក) ភ្នព
ំ ញ កម្ពជា
ុ
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា សចក្តីបកាសរបស់រាជរដាភិបាលស្តីពី
(ពុំមាន កាលបរិច្ឆទ) ភ្នំពញ កម្ពុជា

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

លន

បាយដីធ្លី

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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រាជរដាភិបាលកម្ពុជា អនុកឹតយស្តីពី ការគប់គងដីរដ្ឋ (មិនមានកាលបរិច្ឆទ ខ) ភ្នំពញ កម្ពុជា
Van de Berk, Vincent ២០១១. បទបងាញស្តីពីបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើ
សហភាពអឺរ៉ុប (EU Timber Regulation) ការអនុវត្តចបោប់ពឈើ អភិបាលកិច្ច និង

ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT) កិច្ចពមពៀងភាពជាដគូស្ម័គចិត្ត (VPAs) ថ្ងទី ៨ កក្កដា.

កូឡាឡាំពួ មា៉ឡសុី.
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ឧបសមį័នċ ១ ៖ លកšខណŹŁរİរ
វЋ⅜លļព និង កិចĆŁរ
វЋ⅜លļព
ការវិភាគនះគបដណ្ដប់លវើ ត្ថធាតុ
ុ
ដម
ើ ឈើទាង
ំ អស់សមប់ឧសសោហកម្មកច្នឈើ (រួម

ទាង
ំ ឈើ

ស៊ូ) និងគន្លងផ្លូវឆ្លងកាត់ខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ចំណុចនាំចញ ឬអ្នកបើ

បស់ចុងកយក្នុងបទស តាមចំណុចនការកច្ន ការដឹកជញ្ជូន និងការផាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិ
ទំនិញឈើ។ ការសិកសោនះនឹងគបដណ្ដប់លើគប់បភពឈើសំខាន់ៗ (រួមទាំងតំបន់ផាស់ប្តូរ
ការបើបស់ដី និងការនាំចូល) និងផលិតផលទាំងអស់។ ការសិកសោនះមិនសិកសោអំពីអនុផល
ពឈើ

ះទ។

ជាបន្ថមទៀត ការសិកសោនះនឹងផ្តល់នវូ ព័តមា
៌ នអំពត
ី មវូ ការសមប់ការរៀបចំបព័ន្ធ TLAS

និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធថាក់មូលដានអំពី ការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច
និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT) និងកិច្ចពមពៀងភាពជាដគូស្ម័គចិត្ត (VPA)។

វЋធី⅜ūសŉ និងសកមŊļពសំžន់ៗ
ការសិកសោនះនឹងបមូលបភពទិន្នន័យដើម និងទាញយកទិន្នន័យបនាប់ ហើយគួបផសំ

ចំណះដឹងរបស់អ្នកជំនាញការតាមរយៈបទសមាស និងបទពិ
ឈើហើយកំណត់បណា្ដចំណុចសកានុពលហានិភ័យ

ធន៍ ដើមបីវិភាគអំពីការផ្គត់ផ្គង់

ក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ ដលមិន

ឆ្លើយតបតាមបទបបញ្ញត្តិ ពាណិជ្ជកម្មឈើរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និងតមូវការសមប់ការរៀបចំ
បព័ន្ធ TLAS។

ការសិកសោនះនឹងអនុវត្តតាមបណា្ដជំហានដូចខាងកម ៖
១. ធ្វើការវិភាគផលិតកម្មនិងចរាចរឈើ

ក្នុងបទសកម្ពុជា អំពីបរិមាណនិងតម្ល

យ

បមូលទិន្នន័យដើមក្នុងរយៈពលបីឆាំចុងកយ ព័ត៌មានបនាប់ និងស្ថិតិដទទៀត ពី

រដ្ឋបាលពឈើ និងអគ្គនាយកដានគយ និងរដាករ និងលទ្ធផលនការសិកសោជាបន្ថម

រួមមាន សចក្តព
ី ងរបាយការណ៍របស់វទ
ិ យោសានពឈើអរឺ ប
ុ៉ (EFI) ស្តព
ី ទ
ី ន
ិ ន័
្ន យដើមគ
សមប់កម្ពុជា។ ធ្វើការពិពណ៌នា និងវាយតម្លបើបស់វិធីសាស្តតាមដលអាចធ្វើ
បានសមប់បមូលទិន្នន័យដើម។

តការសិកសោជាពិសស អំពីឈើនាំចញ (បរិមាណ/

តម្ល ចំណុចធ្វើការនាំចញ) ថាតើរាជរដាភិបាលតូវធ្វើដូចម្តចដើមបីបងាញភស្តុតាងអំពី
ភាពសបចបោប់របស់ឈើ។ តួនាទីនិងនីតិវិធីសមប់ការនាំឈើចូល ឈើរឹបអូស និងឈើ

ឆ្លងកាត់ (ឧទាហរណ៍ ឈើដលមានបភពដើមក្នុងបទសវៀតណាម ហើយដឹកជញ្ជូន
ឆ្លងកាត់បទសកម្ពុជា

កាន់បទសថ) ដលគួរតធ្វើការបំភ្លឺផងដរ។

២. បង្កើតគំរូខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ទូ
កម្ពុជា និងប

មួយ ដលគូសបងាញខសសងាក់ផលិតកម្មសំខាន់ៗ

ក់អំពីបរិមាណ/តម្លពាណិជ្ជកម្មទូ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

ក្នុងខសសងាក់នីមួយៗពីតំបន់

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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បភពពឈើ

ដល់ចណ
ំ ច
ុ ចុងអ្នកបប
ើ ស់ឈើ (ការបប
ើ ស់កង
ុ្ន សក
ុ និងនាច
ំ ញ)។

៣. ពិពណ៌នាអំពីការចងកងឯកសារ ការផ្ទៀងផាត់

ទីវាល ការផ្តល់អាជាប័ណ្ណ (ឧទាហរណ៍

អាជាប័ណ្ណដឹកជញ្ជូន សចក្តីបកាសរបស់គយ អាជាប័ណ្ណនាំចញ អាជាប័ណ្ណនាំចូល
វិ

បនបតប

ក់បភពដើម) និងការងារតួតពិនិតយ របស់អង្គភាពរាជរដាភិបាលដល

មានសមត្ថកិច្ចលើខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ

គប់ចំណុចក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើដល

តូវកំណត់ រួមមាន ទមង់បបបទគយលើការនាំចូល/នាំចញ។ ការវិភាគនះ គួរប

ក់អំពី

ចំណុចក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើដលនាំមកនូវហានិភ័យខ្ពស់ដលមិនទាន់បានផ្ទៀងផាត់
ដលឈើអាចឆ្លងកាត់នត
ី វិ ធ
ិ ត
ី ត
ួ ពិនត
ិ យ ដលធ្វឱ
ើ យបព័ននះមិ
្ធ
នអាចឆ្លយ
ើ តបនឹងតមវូ ការ
របស់សហភាពអឺរ៉ុប។

៤. ផ្អកលើការវិភាគខាងលើ កំណត់គប់ចំណុចសំខាន់ៗដលឈើចញពីបភពគានការផ្ទៀង
ផាត់ ដលអាចចូល
ច

ះប

ក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ ឆ្លងកាត់នីតិវិធីតួតពិនិតយបាន (ការវិភាគ

ងនះសំ

លើបព័នត
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យរបស់រាជរដាភិបាលនិងការអនុវត្តរបស់គ)។

៥. ធ្វើការផ្ទៀងផាត់ការងារ

ការិយាល័យជាមួយនឹងការចុះសវជវ

យា៉ងតិច ដើមបីពណ៌នាអំពីសកម្មភាពផលិតកម្ម

ទីវាលក្នុង២ខត្ត

ក្នុងខត្តទាំងនះ អំពីការកត់តនិង

តួតពិនិតយខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើមួយចំនួន (យា៉ងតិចមួយសមប់បភពឈើនីមួយៗ

ឧទាហរណ៍៖ ឈើដលមានបភពពីពផ្តល់ផល ចមា្ករឈើ ការបង្វរការបើបស់ដី
សហគមន៍ពឈើ និងឈើនាំចូល)។ ខត្តដលតូវចុះធ្វើទសសនកិច្ចនឹងកំណត់

ពល

ការសិកសោដំណើរការ។

៦. ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធថាក់មូលដានក្នុងបណា្ដខត្តទាំងនះ អំពីការពងឹងការអនុវត្ត

ចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT) និងកិច្ចពមពៀងភាពជា
ដគូស្ម័គចិត្ត (VPA)។

៧. ធ្វើការកលម្អគំរូទូ

នខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើ (

ការងារផ្ទៀងផាត់ឈើ

ងតាម ៣.២២) និងការបរិយាយអំពី

យផ្អកតាមលទ្ធផលដលបានសិកសោ

ទីវាល។ ជាពិសស គឺ

យកចិត្តទុកដាក់អំពីតមូវការសមប់ផ្ទៀងផាត់ចរាចរឈើ ពីទីតាំងបមូលផលឈើ និង
ចំណុចទាំងឡាយ

ក្នុងខសសងាក់ផ្គត់ផ្គង់ឈើដលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដើមបីឆ្លើយតប

តាមការតមវូ របស់សហភាពអឺរប
ុ៉ ថាតើហានិភយ
័ ទាង
ំ នះកើតចញមកពីបព័ន្ធ ឬក៏

យសារ

កង្វះការផ្ទៀងផាត់ឈើរបស់អង្គភាពរាជរដាភិបាល។ ពិពណ៌នាឱយបានចបោស់លាស់អំពី
បណា្ដច

ះប

៨. ផ្តល់អនុសាសន៍

ដលបានឃើញ។

ងដលបានរកឃើញ។

យពិពណ៌នាអំពប
ី ណា្ដជមស
ើ សមប់

ះសយប

ច

ះប

ង

៩. បងាញការរកឃើញបឋមនការសិកសោនះ ក្នុងកិច្ចបជុំគណៈកម្មការដឹកនាំការសិកសោចរាចរ
ឈើ ហើយធ្វើការកលម្អរបាយការណ៍ចុងកយ ផ្អកតាមមតិរបស់កិច្ចបជុំ។
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របាយការណ៍

ឧបសមį័នċ ២ ៖ កមŊវЋធីចុះសិក⅝េĝទីǻល
ŁរČប់េផŉЧមសិក⅝េĝៃថĞទី 19/08/2013
កាលបរិច្ឆទ
18/8/2013
19/8/2013

សកម្មភាព
ធ្វើដំណើរតាមយន្ត

ះមកដល់ភ្នំពញ

ជួបជាមួយនឹងទីបឹកសោវិទយោសានពឈើអឺរ៉ុប (EFI)
ជួបបជុំជាមួយ បតិភូសហភាពអឺរ៉ុប

ជួបបជុំជាមួយ ឯកឧត្តមបណិត ឆង គឹមស៊ុន បធានរដ្ឋបាលពឈើ
រដ្ឋបាលពឈើ

ជួបបជុំជាមួយ ដគូអភិវឌឍវិស័យពឈើ
20/8/2013

ជួបបជុំជាមួយ

ក ហង់ ស៊ុនត និង

ក ប៊ុន វណា្ណ

នាយកដានឧសសោហកម្មពឈើនិង សហបតិបត្តិ

ការអន្តរជាតិនរដ្ឋបាលពឈើ។

បមូលទិន្នន័យសមប់រៀបចំរបាយការណ៍ចាប់ផ្តើមការងារ

21/8/2013

ជួបបជុំជាមួយ

ក មាស មករា

ពឈើនរដ្ឋបាលពឈើ

នាយកដានពឈើ និងសហគមន៍

ជួបបជុំជាមួយ បតិភូសហភាពអឺរ៉ុប
22/8/2013

ជួបបជុំជាមួយ អង្គការ WWF

ជួបបជុំជាមួយ នាយកដានពឈើ

និងសហគមន៍ពឈើនរដ្ឋបាលពឈើ
ជួបបជុំជាមួយ កសួងពាណិជ្ជកម្ម

23/8/2013

ជួបបជុំជាមួយកុមការងារបច្ចកទសចមុះស្តីពីកំណទមង់ពឈើ

24/8/2013

បជុំកុមការងារសិកសោ ហើយចញដំណើរពីភ្នំពញ

26/8/2013

ដាក់ជូនសចក្តីពងរបាយការណ៍ចាប់ផ្តើមការងារ

មា៉ឡសុី

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

កូឡាឡាំពួ
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កមŊវЋធីទស℮នកិចĆេĝទីǻល េខតŉមណŹលគិ រВ និងេខតŉŪកេចះ
កាលបរិច្ឆទ

សកម្មភាព

01/09/2013

ធ្វើដំណើរ

02/09/2013

ជួបបជុំជាមួយ ខណរដ្ឋបាលពឈើមណលគិរី, ជួបបជុំជាមួយ

កាន់ខត្តមណលគិរី

កុមហ៊ុនដីសមបទានសដ្ឋកិច្ច (កម
ុ ហ៊ន
ុ តុង មុញ
ិ ), ជួបបជុជា
ំ មួយ
កម
ុ ហ៊ន
ុ ពគុប

03/09/2013

ុ ហ៊ន
ុ កូវហា
ី មា៉), ទសសនកិច្ច ងចក
ទសសនកិចដី
្ច សមបទានសដ្ឋកិច្ច (កម

កច្នឈើរបស់កុមហ៊ុន កូវីហាមា៉, ទសសនកិច្ចសហគមន៍ពឈើក្នុងភូមិ
ពូកូច ឃុំសអំពូម សុកពជដា ខត្តមណលគិរី

04/09/2013

ជួបបជុំជាមួយ មន្តីគយ និងរដាករ

ខត្តមណលគិរី, ទសសនកិច្ច
ក្នុងខត្តកចះ

05/09/2013

ចញដំណើរមកភ្នំពញ

06/09/2013

ជួបបជុំជាមួយ កសួងបរិសាន
ការផ្តល់សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច

ការិយាល័យ អូររាំងដាក់ដាំ ក្នុង

ងចកកច្នឈើរបស់កុមហ៊ុន តុងមុិញ

ភ្នំពញ ដើមបីពិភាកសោអំពីដំណើរការន

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ,

ជួបបជុំជាមួយ អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករ

ភ្នំពញ ដើមបីពិភាកសោ

អំពីដំណើរការនការកត់តផលិតផលឈើនាំចញ
07/09/2013

វិភាគទិន្នន័យ និងរៀបចំរបាយការណ៍

កមŊវЋធីទស℮នកិចĆេĝទីǻល េខតŉេŁះកុង និងេខតŉŪពះសីហនុ
កាលបរិច្ឆទ

សកម្មភាព

09/09/2013

ធ្វើដំណើរ

10/09/2013

ជួបបជុំជាមួយកុមហ៊ុនដីសមបទានសដ្ឋកិច្ចគីនរិច ក្នុងខត្ត

11/09/2013

ទសសនកិច្ច

ះកុង

ជួបបជុំជាមួយកុមហ៊ុន ខាំមា៉ក ក្នុងខត្តពះសីហនុ
ទសសនកិច្ច

អចអឹមអឹម)
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កាន់ខត្ត

ះកុង

ងចកចំណាំងឈើក្នុងខត្តពះសីហនុ (កុមហ៊ុនខាំមា៉ក),
ងចកចំណាំងឈើ

ក្នុងខត្តពះសីហនុ (កុមហ៊ុន

12/09/2013

ទសសនកិច្ច

ចំណុចតួតពិនិតយ និងជួបបជុំជាមួយ មន្តីគយ និងរដាករ

13/09/2013

ជួបបជុំជាមួយ នាយកដានឧសសោហកម្មពឈើ និងសហបតិបត្តិការ

14/09/2013

វិភាគទិន្នន័យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ចញដំណើរតឡប់

កំពង់ផពះសីហនុ, ចញដំណើរតឡប់មកភ្នំពញវិញ

អន្តរជាតិ

កូឡាឡាំពួ

របាយការណ៍

កមŊវЋធីេĝភĖំេពញ (រដťģលៃŪពេឈЧ▫Ėក់ក₧
ŉ ល)
កាលបរិច្ឆទ

សកម្មភាព

22/10/2013

ធ្វើដំណើរ

23/10/2013

ពិភាកសោអំពីទមង់របាយការណ៍, សរសររបាយការណ៍, ការងារផសងទៀត

24/10/2013

សរសររបាយការណ៍ និងបមូលទិន្នន័យ

25/10/2013

វិភាគទិន្នន័យ និងសរសររបាយការណ៍

26/10/2013

បជុំកុមការងារសិកសោ ហើយចញដំណើរតឡប់

31/10/2013

ធ្វើដំណើរមកភ្មំពញ

ភ្នំពញ

ជួបបជុំជាមួយជនប

្គល

រដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីបមូលព័ត៌មានបន្ថម

បជុំកុមការងារសិកសោ, ដាក់លិខិត
ទិន្នន័យពីបណា្ដនាយកដាន

កូឡាឡាំពួ

រដ្ឋបាលពឈើ ដើមបីស្នើសុំបមូល

01/11/2013

ជួបបជុំ និងធ្វើការបមូលទិន្នន័យពីនាយកដានឧសសោហកម្មពឈើ

02-03/11/2013

វិភាគទិន្នន័យ និងសរសររបាយការណ៍

04/11/2013

រៀបចំកិច្ចបជុំជាមួយនាយកដានពឈើ និងសហគមន៍ពឈើ

05/11/2013

ជួបបជុំជាមួយនាយកដានពឈើ និងសហគមន៍ពឈើ

និងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ

និងនាយកដានឧសសោហកម្មពឈើ និងសហបតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ស្តីពីលិខិតបើកផ្លូវដឹកជញ្ជូន លិខិតអនុ
និងទិន្នន័យអំពីបរិមាណឈើ

06/11/2013

ត ដឹកជញ្ជូន

ជួបបជុំជាមួយនាយកដានពឈើ និងសហគមន៍ពឈើ ស្តីពីបព័ន្ធ

ព័ត៌មានភូមិសាស្ត- ការគូរផនទី។

រៀបចំលិខិតស្នើសុំជួបបជុំជាមួយកសួងបរិសាន

07/11/2013

ជួបបជុំជាមួយនាយកដាននីតិកម្មនិងពងឹងការអនុវត្តចបោប់

08/11/2013

បជុំកុមការងារសិកសោ ហើយចញដំណើរតឡប់

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

កម្ពុជា

កូឡាឡាំពួ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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របាយការណ៍

8.000 បាត់ដំបង

កុមហ៊ុន លាងហួរហុង

4.095 បាត់ដំបង

កុមហ៊ុន

4.400 កំពង់ចាម

1.070 កំពង់ចាម

កុមហ៊ុន ម៉នសារុន

កុមហ៊ុន ធីធីវាយ

កុមហ៊ុន មៀងលីហង

កុមហ៊ុន វា៉ន់មា៉

អាហ័រណ- នីហ័រណ

អាហរ័ណ-នីហរ័ណ

3.000 កំពង់ចាម

1.200 កំពង់ចាម

2.400 កំពង់ចាម

អីនវសមន

កុមហ៊ុន អាកូសារ

សួនមានសមបត្តិ

5.200 បាត់ដំបង

កុមហ៊ុន រ័ត្ន សមបត្តិ

ឧសសោហកម្ម

អភិវឌឍ និងកច្នកសិ-

អាហរ័ណ-នីហរ័ណ

6.000 បនាយមានជ័យ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុនជាតិអភិវឌឍ

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

08.11.2005

29/09/2004

02/05/2000

ក.កសិកម្ម
ក.កសិកម្ម

10/02/2006

09/01/1996

06/04/2011

03/04/2009

07/06/2000

21/03/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

ក.កសិកម្ម

ក. កសិកម្ម

ក. កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

2004

2000

2006

1996

2011

2009

2000

2011

ឆាំ

70

70

70

NA

NA

70

70

NA

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១
និង

ដំណាំអំ

និង
មសៅដំឡូងមី

និងដំណាំដំឡូងមី

មសៅដំឡូងមី

ស៊ូ និង
ដំណាំ ផសងៗ

ដំណាំ

ចិញ្ចឹមសត្វ

ស៊ូ

ដំណាំសាយចន្ទី និង

NA

ដំណាំ

មសៅដំឡូងមី

អំ

NA

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

បŃą ីតំបន់ដីសមġĈនេសដťកិចĆ និងផលិតកមŊេឈЧកង
ĖО ĂĖ ំ ២០១១ និង ២០១២

ឧបសមį័នċ ៣

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

កម្ពុជា

110

131

កំពង់ស្ពឺស៊ូហា្គ ១

កុមហ៊ុន

ខូអិលធីឌី

11.990 កំពង់ស្ពឺ

ក. បរិសាន

22/09/2009

30/03/2009

2009

2009

NA

NA

NA

186

422

NA

ដំណាំ

ត

ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ កសិ-

ក. បរិសាន

1.736

9.985 កំពង់សឺ្ព

អាគីគុលឆឺ ខាំបូឌៀ

2010

70

កុមហ៊ុន អចអិលអច

29/01/2010

2009

ក. បរិសាន

31/12/2009

9.059 កំពង់ស្ពឺ

ធីមប័រ

ក.កសិកម្ម

ងចកកច្ន

ឧសសោហកម្ម

ដំណាំកសិ-

កុមហ៊ុន គីតហ្វៀល

70

ចាតូហា

ងចក

ដំណាំដូងបង និង

ម៉សាក់

2004

70

NA

មសៅដំឡូងមី

មសៅដំឡូងមី

មសៅកដាស

ដាំឈើ និង

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

9.820 កំពង់ស្ពឺ

05/03/2004

ក.កសិកម្ម

2009

NA

70

70

70

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

កុមហ៊ុន គនឌីស

12/10/2009

2011

1999

2001

2000

ឆាំ

និង

4.900 កំពង់ស្ពី

7.955 កំពង់ស្ពឺ

28/11/2011

15/11/1999

20/04/2001

08/01/2000

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

3.000 កំពង់ស្ពឺ

739 កំពង់ស្ពឺ

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

5.000 កំពង់ស្ពឺ

ធិ៍សាត់

315.028 កំពង់ឆាំង

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ដវុឺឡុបមន ខូអិលធីឌី

្គលឌិនឡន

កុមហ៊ុន

ប្លនតសិន លីមីធីត

កុមហ៊ុន ហ្វ័រធូណា

អីនវសមន លីមីធីត

កុមហ៊ុន ហ្វូរ៉សទ ី

ខាំបូឌៀ ខូអិលធីឌី ២

កុមហ៊ុន សុីជ

ខាំបូឌៀ ខូអិលធីឌី ១

កុមហ៊ុន សុីជ

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ភាពីមុិច

ះកុមហ៊ុន

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន អានមា៉ឌី

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សួនវឌឍនៈ

មីណរា៉ល់

កុមហ៊ុន យុនឃៀន

យឡូវហ្វៀល

9.863 កំពង់ធំ

ពះសីហនុ

585 កំពង់ស្ពឺ

288 កំពង់សឺ្ព

ក.កសិកម្ម

ក. បរិសាន

1.165

1.788

ដំណាំឧសសោ-ហកម្ម

សាយចន្ទី

NA

NA

អកូ-ទសចរ

NA

NA

09/05/2005

24/05/2010

07/12/2010

29/01/2010

2005

2010

2010

2010

70

90

NA

NA

និងចិញ្ចឹមសត្វ

ដំណាំឧសសោហកម្ម

ទសចរធម្មជាតិ

NA

NA

8.449 កំពង់ស្ពឺ

NA

748

កុមហ៊ុន

ដវឺឡុមមន

2011

265

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

ទសចរ

03/05/2011

70

NA

NA

NA

NA

NA

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

1.000 កំពង់ស្ពឺ

2001

2011

2009

2010

2011

2011

ឆាំ

កុមហ៊ុន Yee Jia

25/05/2001

06/04/2011

22/09/2009

08/04/2010

21/03/2011

21/03/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

និងចិញ្ចឹមសត្វ

ក.កសិកម្ម

ក. បរិសាន

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

និងការអភិវឌឍផសងៗ

ដំណាំឧសសោហកម្ម

12.506 កំពង់ស្ពឺ

1.521 កំពង់ស្ពឺ

កុមហ៊ុន រិទ្ធីគិរីសាគរ

កុមហ៊ុន អ៊ុក ឃុន

10.000 កំពង់ស្ពឺ

609 កំពង់ស្ពឺ

695 កំពង់ស្ពឺ

4,005 កំពង់ស្ពឺ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ភ្នំពញស៊ូហា្គ

អកូទួរីស អិនវសមន

កុមហ៊ុន គិរីរមយ

កំពង់ស្ពឺស៊ូហា្គ ៣

កុមហ៊ុន

កំពង់ស្ពឺស៊ូហា្គ ២

កុមហ៊ុន

ះកុមហ៊ុន

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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6.155 កំពង់ធំ

កុមហ៊ុន សុីអ័រសុីខ

(Cambodia)

អីនវសមន ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ហាមិង

ខូអិលធីឌី ៣

រា៉ប់ប៊ឺ ដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន សុីអ័រសុីខ

ខូអិលធីឌី ២

រា៉ប់ប៊ឺ ដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន សុីអ័រសុីខ

ខូអិលធីឌី ១

រា៉ប់ប៊ឺ ដវឺឡុបមន

ខូអិលធីឌី

901 កំពង់ធំ

2.183 កំពង់ធំ

7.289 កំពង់ធំ

5.730 កំពង់ធំ

កុមហ៊ុន សុីសុីវី

(Cam) Corp

7.500 កំពង់ធំ

4.385 កំពង់ធំ

967 កំពង់ធំ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ប៊ីអិនអ

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន បៀនហៀក

អានសុភីហាមិញ

កុមហ៊ុន

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

09/07/2007

21/03/2011

08/01/2010

2007

2011

2010

2010

2010

05/05/2010
05/05/2010

2009

2010

2007

ឆាំ

25/09/2009

29/01/2010

09/07/2007

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

70

NA

NA

70

70

70

NA

70

92

3.154

3.839

1.296

151

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

2.841

ស៊ួ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

អាកាសយោ

និងដំឡួងមី

ដំណាំ

NA

កសិ-ឧសសោហកម្ម

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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អីនវសមន ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សុីវហ្គច

ខូអិលធីឌី

សំណាងលាភ

កុមហ៊ុន រិទ្ធីមុនី

កុមហ៊ុន រតនៈ ខម

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន នូភាពសុភី

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន មានរិទ្ធី

កុមហ៊ុន ហងមាន

Ham Co.,Ltd

601 កំពង់ធំ

1.678 កំពង់ធំ

0 កំពង់ធំ

0 កំពង់ធំ

9.784 កំពង់ធំ

0 កំពង់ធំ

400 កំពង់ធំ

កុមហ៊ុន Heam Kok

ខូអិលធីឌី

5.914 កំពង់ធំ

925 កំពង់ធំ

7.000 កំពង់ធំ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន អចអឹមអច

ខូអិលធីឌី

្គលដិនហាមិង

កុមហ៊ុន

Construction

A/C Import Export &

Foison (Cambodia)

កុមហ៊ុន Gold

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

09/07/2007

16/01/2012

16/03/2006

06/11/2011

17/03/2006

09/07/2007

13/11/2007

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2007

2006

2011

2006

2007

2007

ឆាំ

70

70

NA

70

70

70

419

80

15

78

661

120

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១
ងចកកច្ន

កសិ-ឧសសោហកម្ម

កសិ-ឧសសោហកម្ម

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំផសងៗ

អាកាសយោ និង

កសិ-ឧសសោហកម្ម

និង

ដាំអាកាសយោ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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ស៊ូមគង្គ

បភឺរ៉តសិន

ខូអិលធីឌី

អិនធឺធនមន

កុមហ៊ុន វីលទ ីសារ

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

កុហ៊ុន ហ្វឺសប៊ីយ៉ូទិក

ខូអិលធីឌី (តំបន់២)

កុមហ៊ុន ខាំឡន

ខូអល
ិ ធីឌី (តំបន់១)

កុមហ៊ុន ខាំឡន

ខូ

កុមហ៊ុន ខមទ ី

អភិវឌឍ គុប ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ពួរខួច

គុប ខូអល
ិ ធីឌី

កុមហ៊ុន អានមា៉ឌី

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន

ដវឺឡុបមន

កំពង់ធំ រា៉ប់ប័រ

កុមហ៊ុនតឹនបៀន

ះកុមហ៊ុន

9.800 កំពត

10.000 កំពត

10.820 កំពត

5.643 កំពត

2.409 កំពត

ពះវិហារ

350 កំពង់ធំ

ពះវិហារ

9.993 កំពង់ធំ

ពះវិហារ

8.000 កំពង់ធំ

8.100 កំពង់ធំ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

21/04/2005

21/04/2005

ក.កសិកម្ម

26/10/2000

26/10/2000

05/05/2010

13/12/2011

05/08/2010

05/06/2010

18/07/2007

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

2005

2005

2000

2000

2010

2011

2010

2010

2007

ឆាំ

70

70

70

70

70

70

0

NA

70

2.849

53

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

ត និង
ងចកកច្ន

ដំណាំ

និងចិញ្ចឹមសត្វ

ឧសសោហកម្ម

ស៊ូ

ដំណាំកសិ-

ដូងបង

ដូងបង

អាកាសយោ

ដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម,

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ស៊ូ និង

កសិឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

ស៊ូ និង

ងចកកច្ន

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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ះកុង

ះកុងស៊ូហ្គើ លីមីធីត

កុមហ៊ុន

បា នតសិន លីមីធីត

កុមហ៊ុន

កុមហ៊ុន ចាន់រ័ត្ន គុប

(តំបន់៤)

អិនវសមន គុប

កុមហ៊ុន ខាំមា៉ក

(តំបន់៣)

អិនវសមន គុប

កុមហ៊ុន ខាំមា៉ក

(តំបន់២)

អិនវសមន គុប

ះកុង

ះកុង

9.400

9.700

ះកុង

ះកុង

ះកុង

ះកុង

ះកុង

63

146

467

286

កុមហ៊ុន ខាំមា៉ក

(តំបន់១)

527

ភ្នំពញ

2.572 កណា្ដល

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ខាំមា៉ក

ដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន បឹងទំពុន

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

38756

02/08/2006

22/02/2011

NA

NA

NA

NA

11/03/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2006

2006

2011

2011

ឆាំ

70

70

NA

NA

NA

NA

NA

NA

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

សបងា្គ

NA

NA

NA

NA

NA

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

ពូជបងា្កត់

បានដាំអាកាសយោ

៣០០០ហត.

៥ តំបន់

៥៥២៥ ហត.

ផនការម

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

កម្ពុជា
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4.280

កុមហ៊ុន សុីនីមមិច

7.000 កចះ

ដវឺឡុបមន

អិនឌិសទីល កូប

អិនជីនរិញ

កុមហ៊ុន អាគី

ះកុង កំពត

ះកុង

7.465 កចះ

7.187

9.100

ះកុង

ះកុង

ះកុង

ះកុង

កុមហ៊ុន តុងមុិញគុប

ហ្គីន បា នតសិន

កុមហ៊ុន វៀរទូស

ខូអិលធីឌី

ដវឺឡុបមន គុប

កុមហ៊ុន យូញៀន

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ហ្គីន រីច

អីនវសមន ខូអិលធីឌី

អិនវសមន

10.000

9.835

កុមហ៊ុន ផារា៉ដាយ

គុប ខូអិលធីឌី

4.097

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន វាយអិលភី

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

08/12/2008

08/12/2008

22/02/2011

22/07/2011

25/11/1998

22/07/2011

01/01/2011

13/04/2010

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2008

2007

2011

2011

1998

2011

2011

2010

ឆាំ

70

70

NA

NA

70

NA

NA

NA

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

1.254

4.516

ស៊ូ,

ស៊ូ

អាកាសយោ

ស៊ូ និង

ងចកកច្ន

ដំណាំ

និង

អាកាសយោ ចាតូហា

ដំណាំ

NA

ទំនប់វារីអគ្គិសនី

អាកាសយោ

ដើមឈើហូបផ្ល និង

ដំណាំដូងបង,

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

NA

ដំណាំតំបន់តូពិក

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

ហត.តាមផនការ

៥,០០០

ដាំដើមអាកាសសោ

កាប់សមាតដី

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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7.000 កចះ

8.202 កចះ

7.635 កចះ

កុមហ៊ុន C&V គុប

កុមហ៊ុន សុីអិចភីប៊ី

កុមហ៊ុន ការមា៉ដណូ

អិនដាសទ ី

ដវឺឡុបមន អាកូ

កុមហ៊ុន សុីអាយវី

ឌីណាមុិច អីនវសមន

កុមហ៊ុន ឆាយណា

រា៉ប់ប័រ បធឺ ២

កុមហ៊ុន ឈុនហុង

រា៉ប់ប័រ បធឺ ១

740 កចះ

6.600 កចះ

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

8.202 កចះ

កុមហ៊ុន ឈុនហុង

0

ក.កសិកម្ម

5.088 កចះ

កុមហ៊ុន ចាន់ សុភា

ហ្វើស លីមីតធីត

7.000 កចះ

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

កុមហ៊ុន សនតល់

លីមីតធីត

វនឆឺ (កម្ពុជា)

ដវឺឡុបមន

10.000 កចះ

10.000 កចះ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ប៊ិញភឿក ១

ដវឺឡុបមន ខូអិលធីឌី

អាគីគុលឆឺ

កុមហ៊ុន អសយោវីល

ះកុមហ៊ុន

21/06/2011

29/01/2010

29/01/2010

30/12/2010

25/09/2009

NA

29/01/2010

29/01/2010

01/03/2011

15/03/2006

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2011

2010

2010

2009

2010

2010

2006

ឆាំ

NA

70

NA

70

70

70

70

70

1.047

75

1.591

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

1.122

2.509

NA

ដំណាំ

NA

ដំណាំ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ដំណាំ
ដំណាំអំ

ស៊ូ

ងចកកច្ន

ដំណាំ

និង

ម៉សាក់

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

កម្ពុជា
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6.436 កចះ

កុមហ៊ុន

24/10/2011

5.910

ស៊ូ

ងចក កច្ន

ដំឡូងមី សាយចន្ទី

ដំណាំ

10.000 កចះ

រា៉ប់ប័រ

NA

5.903

8.257

កុមហ៊ុន អិសទន

2011

4.196

NA

NA

ស៊ូ និង

អាកាសយោ

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

កសិ-ឧសសោហកម្ម

អាកូ (កម្ពុជា)

16/08/2011

70

NA

NA

70

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

7.844 កចះ

2007

2010

2010

2008

ឆាំ

កុមហ៊ុន អិសទន

18/07/2007

04/07/2008

04/07/2008

30/12/2010

30/12/2010

08/12/2008

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

និង

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

ប៊ិញភឿក (SBK) ២

ដូធីសាយហ្គន

រា៉ប់ប័រដវឺឡុបមន

9.194 កចះ

7.090 កចះ

6.592 កចះ

7.972 កចះ

7.200 កចះ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ដុងភូ កចះ

ដវឺឡុបមន

កចះ រា៉ប់ប័រ

កុមហ៊ុន ដុងណាយ

ខូអិលធីឌី

រា៉ប់ប័រដវឺឡុបមន

(កចះ)

កុមហ៊ុន ដូវធៀង

ដវឺឡុបមន ខូអិលធីឌី

(កម្ពុជា) រា៉ប់ប័រ

កុមហ៊ុន ដូវធៀង

(កម្ពុជា)

ឡន ដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន កូប អន

ះកុមហ៊ុន

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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កុមហ៊ុន ហរា៉យសុិន

អិនដាស ី

អិន ស ន អា

ុមហ៊ុន ហាយយ៉ុង

ប៊ុលឌិញ តដឌិញ

កុមហ៊ុន កូ-វស្ទ

ដវឺឡុបមន លីមីធីត

អាយឡន អាកីគុលឆឺ

កុមហ៊ុន ហ្គីន

ដវឺឡុបមន លីមីធីត

អាកីគុលឆឺ

កុមហ៊ុន ហ្គីដវុនដឺ

ដវឺឡុបមន ខូអិលធីឌី

អាកីគុលឆឺ

ហ្គីដអាសសត

កុមហ៊ុន

ខូអិលធីឌី

ដវឺឡុបមន (កម្ពុជា)

ក្លូបាល់អាកីគុលឆឺ

កុមហ៊ុន

អីអិនវសមន

កុមហ៊ុន

ះកុមហ៊ុន

0

701

ះ

9.996 កចះ

9.583 កចះ

9.231 កចះ

8.985 កចះ

9.800 កចះ

0 កចះ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក. បរិសាន

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

NA

15/03/2006

11/08/2006

11/08/2006

15/03/2006

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2006

2006

2006

2006

ឆាំ

NA

70

70

70

70

67

4.579

1.533

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១
540

NA

ងចក កច្ន

ម៉សាក់ និង

ដំណាំផសងទៀត

ដើមពីសតាសយោ និង

ដំណាំផសងទៀត

ដើមពីសតាសយោ និង

ងចក កច្ន

ម៉សាក់ និង

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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0

6.436 កចះ

កុមហ៊ុន អសប៊ីខ

កុមហ៊ុនសំណាងអង្គរ

479 កចះ

6.434 កចះ

កុមហ៊ុន រតនៈស្ទូន

រា៉ប់ប័រ ដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន ភូរៀង កចះ

(កម្ពុជា) ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ភីឌីអ

ភីធីវា៉យ

5.256 កចះ

8.977 កចះ

កុមហ៊ុន ញូឡាញ ខាំ

(កម្ពុជា) លីមីធីត

8.892 កចះ

8.000 កចះ

678 កចះ

ះ

កុមហ៊ុន អិនខ អាគី

ហ្វររស

អិនវសមន អន

កុមហ៊ុន មហា្គ សារ

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ជីភីអី

ដឌិញ

987

ុមហ៊ុន អាយ ភី ឌី

្ទរ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ះកុមហ៊ុន

ក. បរិសាន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

18/07/2007

29/07/2008

04/07/2008

22/10/2009

29/03/2011

04/11/2010

31/07/2009

29/07/2008

05/05/2010

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2008

2009

2010

2009

2008

ឆាំ

NA

NA

NA

70

NA

619

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

1.486

183

2.668

ស៊ូ

NA

ដំឡូងមុី

ស៊ូ

អាកាសយោ និង

ដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

NA

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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ខូអិលធីឌី

អនអិនដាសទ ី

កម្ពុជា អកូណូមុី តដ

កុមហ៊ុន វៀតណាម-

ខូអិលធីឌី

ដាយណាម (កម្ពុជា)

តឺផាតជៀន

តច់ញីមហាងដូវ

កុមហ៊ុន

អិនជីនៀរីង (កម្ពុជា)

កុមហ៊ុន តុងមុិញគុប

អិនវសមន

កុមហ៊ុន ធារា៉

5.059 កចះ

4.468 កចះ

0

520 កចះ

8.725 កចះ

កុមហ៊ុន តាយនិញ

កចះ ស៊ូហា្គ

5.000 កចះ

0 កចះ

0

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន សុវណ្ណ វុទ្ធី

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សុវណ្ណរាជសី

ដុកដុង

សាយដុងរា៉ប់ប័រ

កុមហ៊ុន

ះកុមហ៊ុន

ក. បរិសាន

ក. បរិសាន

ក. បរិសាន

ក. បរិសាន

ក. បរិសាន

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

08/01/2010

08/01/2010

29/07/2008

24/02/2012

06/12/2010

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2010

2010

2008

2012

2010

ឆាំ

NA

NA

NA

NA

NA

13.059

2.711

2.964

7.128

18.514

1.319

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

13.349

927

ស៊ូ

ដំណាំ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម,

ដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម,

NA

និងដំណាអ
ំ ំ

ស៊ូ
កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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7.000 មណលគិរី

4.162 មណលគិរី

កុមហ៊ុន ដាក់ឡាក់

4.000 មណលគិរី

កុមហ៊ុន

តដឌិញ ខូអិលធីឌី

ហងហា៊នសុីវចាន់ ទូរ

(គុប)

4.000 មណលគិរី

កុមហ៊ុន ឌីធីសុី

ដវឺឡុបមន

មណលគិរី រា៉ប់ប័រ

ខូអិលធីឌី

5.345 មណលគិរី

កុមហ៊ុន កូវីហាមា៉

អាកូហ្វូរ៉សទី រីសសើជ

មណលគិរី

កុមហ៊ុន

ខូអិលធីឌី

6.525 កចះ

58.658 កចះ កំពង់ធំ

ស្ទឹងតង

34.007 កចះ និង

0 កចះ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន សុវណ្ណរាជសី

ធីមា៉ស់រ៉សសួក

កុមហ៊ុន

បាយ៉ូទិក ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សុិង

ឌឹកយ៉ុង ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សីយុឹង

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

14/09/2012

18/03/2009

04/07/2008

17/02/2008

12/08/2009

08/01/2011

10/07/2008

NA

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2012

2009

2008

2009

2011

2008

ឆាំ

NA

70

70

70

NA

NA

NA

1.171

590

611

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

753

2.442

2.112

6.868

2.033

ស៊ូ និង

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ដំណាំផសងទៀត

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

NA

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ចមា្ករឈើ ទមង់ជា

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

123

របាយការណ៍

9.477 មណលគិរី

7.800 មណលគិរី

9.100 មណលគិរី

9.656 មណលគិរី

កុមហ៊ុន មហា្គហ្វើស

កុមហ៊ុន ម៉ូហុីបា៉

កុមហ៊ុន មណលអាគី

កុមហ៊ុន បា៉សុីហ្វិក

ហ្គន

រ៉សសួក ខូអិលធីឌី

មា៉ស៊ូអ៊ន កម្ពុជា

កូប៉ូរសិន បរហាត

លីមីធីត

9.068 មណលគិរី

កុមហ៊ុន លីម រ៉ូយា៉ល់

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

7.000 មណលគិរី

កុមហ៊ុន ឡន

អនដវឺឡុបមន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

2.346 មណលគិរី

9.160 មណលគិរី

8.400 មណលគិរី

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ខសុីឌី

ខូអិលធីឌី

កសិកម្មខ្មរអង្គរ

កុមហ៊ុន

អិនសួរ៉ន

អិនទណាសយូណាល់

(កម្ពុជា)

កុមហ៊ុន ហួរលិញ

ះកុមហ៊ុន

15/06/2011

25/09/2009

29/01/2010

18/04/2012

12/12/2012

08/12/2008

04/10/2008

07/09/2011

05/05/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2011

2009

2010

2012

2011

2008

2011

2011

ឆាំ

NA

70

70

90

NA

70

NA

70

620

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

2.186

774

ស៊ូ ,

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

សដ្ឋកិច្ចពិសស

ទសចរ និងតំបន់

កសិ-ឧសសោហកម្ម

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ស៊ូ និង
អាកាសយោ

ដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

សល់

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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9.773 មណលគិរី

0 មណលគិរី

0 មណលគិរី

7.000 មណលគិរី

កុមហ៊ុន បា៉សុីហ្វិក

កុមហ៊ុន រា៉រា៉ណាសុី

កុមហ៊ុន រា៉រា៉ណាសុី

កុមហ៊ុន សៀងឡុង

ដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន វីឡា

រ៉សសួក

កុមហ៊ុន យូនីហ្គីន

អាកីគុលឆឺ ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សិទ្ធី

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សិទ្ធីគូឡា

អិនវសមន

ហ្គ ីន
ឡន

(២)

(១)

ប៉ យ

ផៀល

825 មណលគិរី

8.000 មណលគិរី

522 មណលគិរី

4.273 មណលគិរី

9.614 មណលគិរី

កុមហ៊ុន បា៉សុីហ្វិក

ឡូទូស

9.014 មណលគិរី

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន បា៉សុីហ្វិក

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

01/04/2011

03/04/2009

09/02/2011

17/03/2010

08/12/2008

15/06/2011

16/06/2011

15/06/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2011

2009

2011

2010

2009

2011

2011

2011

ឆាំ

NA

70

NA

99

70

NA

NA

NA

577

664

761

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

1.074

2.826

1.572

896

447

NA

ដំណាំ

NA

ដំណាំ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ និង

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

អាកាសយោ

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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8926 មណលគិរី

កុមហ៊ុនប៊ិញហឿក

736 ឧត្តរមានជ័យ

310 ឧត្តរមានជ័យ

កុមហ៊ុន អង្គរ ស៊ូហា្គ

កុមហ៊ុន អង្គរ ស៊ូហា្គ

57 ឧត្តរមានជ័យ

0 ឧត្តរមានជ័យ

កុមហ៊ុន អង្គរ ស៊ូហា្គ

កុមហ៊ុន បសរ៉ូយា៉ល់

ខូអិលធីឌី (B01)

អនស៊ូហា្គ វ៉ល្ល ឺ

កុមហ៊ុន ខាំបូឌៀ ខន

(ខ) ខូអិលធីឌី

ខូអិលធីឌី (តំបន់៥)

551 ឧត្តរមានជ័យ

105 ឧត្តរមានជ័យ

ខូអិលធីឌី (តំបន់៤)

កុមហ៊ុន អង្គរ ស៊ូហា្គ

ខូអិលធីឌី (តំបន់៣)

ខូអិលធីឌី(តំបន់២)

ខូអិលធីឌី (តំបន់១)

5120 ឧត្តរមានជ័យ

កុមហ៊ុន អង្គរ ស៊ូហា្គ

ខូអិលធីឌី

កចះ រា៉ប់ប័រ ១

អិលអស គុប

10.000 មណលគិរី

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន វ៉ូហសុីហាន

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

29/11/2011

30/12/2005

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2005

ឆាំ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

70

70

207

2.425

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

332
ដំណាំអំ

ង

ងចក

និង

ស៊ូ

ចកចមញ់

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

ដំណាំ

កច្ន

សល់ និង

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

កម្ពុជា
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មៀងរីតា

កុមហ៊ុន ហ្វ័ត

(កម្ពុជា) ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ដាតា រា៉ប់ប័រ

គីសាល់អាកូ លីមីធីត

កុមហ៊ុន

ខូអិលធីឌី (B06)

អនស៊ូហា្គ វ៉ល្ល ឺ

កុមហ៊ុន ខាំបូឌៀ ខន

ខូអិលធីឌី (B05)

អនស៊ូហា្គ វ៉ល្ល ឺ

កុមហ៊ុន ខាំបូឌៀ ខន

ខូអិលធីឌី (B04)

អនស៊ូហា្គ វ៉ល្ល ឺ

កុមហ៊ុន ខាំបូឌៀ ខន

ខូអិលធីឌី (B03)

អនស៊ូហា្គ វ៉ល្ល ឺ

កុមហ៊ុន ខាំបូឌៀ ខន

ខូអិលធីឌី (B02)

អនស៊ូហា្គ វ៉ល្ល ឺ

កុមហ៊ុន ខាំបូឌៀ ខន

ះកុមហ៊ុន

0 ឧត្តរមានជ័យ

7.700 ឧត្តរមានជ័យ

8.000 ឧត្តរមានជ័យ

2.199 ឧត្តរមានជ័យ

1.304 ឧត្តរមានជ័យ

1.049 ឧត្តរមានជ័យ

497 ឧត្តរមានជ័យ

308 ឧត្តរមានជ័យ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ក.កសិកម្ម

ក. បរិសាន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

14/06/2011

17/07/2006

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2011

2006

2012

2012

2012

2012

2012

ឆាំ

NA

70

NA

NA

NA

NA

NA

166

367

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

3.648

847

និង

និង

កសិ-ឧសសោហកម្ម

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ង

ង

ង

ង

ង

ដំណាំដំឡូងមី និង

និង
ចកចមញ់

ដំណាំអំ

ចកចមញ់

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

និង

ចកចមញ់

ដំណាំអំ

ចកចមញ់

និង

ចកចមញ់

ដំណាំអំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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កុមហ៊ុន បឹងកក់

(ខ) ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន បសរ៉ូយា៉ល់

(តំបន់៣)

ស៊ូហា្គខន ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ទន្ល

ខូអិលធីឌី(តំបន់២)

ស៊ូហា្គខន

កុមហ៊ុន ទន្ល

(តំបន់១)

ស៊ូហា្គខន ខូអិលធីឌី

114 ភ្នំពញ

ពះវិហារ

6.500 ឧត្តរមានជ័យ

15 ឧត្តរមានជ័យ

340 ឧត្តរមានជ័យ

5.809 ឧត្តរមានជ័យ

កុមហ៊ុន ទន្ល

(កម្ពុជា) ខូអិលធីឌី

7.750 ឧត្តរមានជ័យ

0 ឧត្តរមានជ័យ

8.000 ឧត្តរមានជ័យ

9.020 ឧត្តរមានជ័យ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ទំរីង រា៉ប់ប័រ

សំណាង

កុមហ៊ុន សុខ

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន រៀលហ្គីន

(ខអច)

បា នតសយុង ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ណឆឺ

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក. បរិសាន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

01/03/2010

03/11/2011

23/08/2012

23/08/2012

23/08/2012

NA

06/09/2006

11/04/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2010

2011

2012

2012

2012

2006

2011

ឆាំ

NA

70

NA

NA

NA

NA

NA

70

2.883

172

49

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

3.376

1.211

NA

ស៊ូ

ឧសសោហកម្ម និង

ដំណាំ កសិ-

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

NA

NA

ស៊ូ

ឧសសោហកម្ម និង

ដំណាំ កសិ-

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

កម្ពុជា
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បឹង

ះពជ

គ

ដាំដំឡូងមុី

ម៉ុងឫទ្ធីវិនិ

កុមហ៊ុន

គ

ដាំដូងបង ខូអិលធីឌី

ម៉ុងឫទ្ធីវិនិ

កុមហ៊ុន

កងកង

អាកាសយានដាន

កុមហ៊ុន

កុមហ៊ុន អាត់វូឌ

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន វិមានសិលា

ខូអិលធីឌី

នស៊ុលទីង គុប

ដវឺឡុបមន

រ៉សសួកអិនវសមន

អសា៊

កុមហ៊ុន ហុងកុង

កុមហ៊ុន

ងពាយ

កុមហ៊ុន

ះកុមហ៊ុន

1.800 ពះសីហនុ

7.000 ពះសីហនុ

237 ពះសីហនុ

750 ពះសីហនុ

987 ពះសីហនុ

1.650 ពះសីហនុ

100 ភ្នំពញ

108 ភ្នំពញ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

18.03.2000

09.01.1996

22/02/2008

23/07/2009

08/03/2010

13/04/2010

11/06/2008

13/12/2012

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2008

2009

2010

2010

2008

2012

ឆាំ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

ដានអន្តរជាតិ

អភិវឌឍអាកាសយាន

អន្តរជាតិ

អាកាសយានដាន

អកូ ទសចរណ៍

អកូ ទសចរណ៍

NA

អភិវឌឍ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ហ្គ ីន
ឆយ

បាតាសិន ខូអិលធីឌី

មា៉ឡសុី (កម្ពុជា)

7.863 ពះវិហារ

ក.កសិកម្ម

8200 ពះវិហារ

កុមហ៊ុន អហ្វភី

អីឡ ខូអិលធីឌី

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

7.359 ពះវិហារ

7.960 ពះវិហារ

ក.កសិកម្ម

ក. បរិសាន

9.237 ពះវិហារ

5.980 ពះវិហារ

ក. បរិសាន

0 ពះវិហារ

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

កុមហ៊ុន អមីណន

(កម្ពុជា) ខូអិលធីឌី

ឌិសទិងហាវស

កុមហ៊ុន

(កម្ពុជា)អិនវសមន

ឆាយណាហ្គីដកូស

កុមហ៊ុន

អិលធីឌី

ដនបា នតសយុង

កុមហ៊ុន

កុមហ៊ុន អានមា៉នី

(កម្ពុជា)

អាំពិលហ្វូគូស

8000 ពះវិហារ

កុមហ៊ុន

កំពត

18987 ពះសីហនុ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន សុខា អូតល

ះកុមហ៊ុន

03/08/2012

26/01/2012

03/08/2012

24/02/2012

41066

07/09/2011

24/02/2012

30/03/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2012

2011

ឆាំ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

1.107

3.617

ស៊ូ

និងដំណាំ

ស៊ូ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

NA

និងដំណាំ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

និងដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

និងដំណាំ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ឧសសោហកម្ម

ដំណាំកសិ-

និងដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ទសចរធម្មជាតិ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

ផនការម

មិនទាន់មាន

ផនការម

មិនទាន់មាន

ផនការម

មិនទាន់មាន

ផនការម

មិនទាន់មាន

ផនការម

មិនទាន់មាន

ផនការម

មិនទាន់មាន

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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(កម្ពុជា)អន្តរជាតិ

9015 ពះវិហារ

កុមហ៊ុន ឡានផង

7900 ពះវិហារ

2036 ពះវិហារ

កុមហ៊ុន រិទ្ធី កនីត

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ភីអិនធី

លីមីធីត

(កម្ពុជា) អន្តរជាតិ

8846 ពះវិហារ

កុមហ៊ុន គីមជាទួន

គុប

(កម្ពុជា) លីមីធីត

កុមហ៊ុន ហងយូ

លីមីធីត

8959 ពះវិហារ

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

9119 ពះវិហារ

កុមហ៊ុន ហងរុយ

(កម្ពុជា) លីមីធីត

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

8.959 ពះវិហារ

992 ពះវិហារ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ហងណុង

និងសុីចាន់ថន

ហ្គីនដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន

ះកុមហ៊ុន

25/01/2011

05/05/2010

06/07/2011

04/05/2011

06/07/2011

06/07/2011

08/11/2011

08/01/2008

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2011

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2008

ឆាំ

NA

70

70

70

70

70

70

80

NA

NA

NA

NA

NA

573

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ដំណាំ

និង

និង

និង

ស៊ូ

និង

ស៊ូ

អាកាសយោ

ដំណាំអំ

ដំណាំ

ដំណាំអំ

អាកាសយោ

អាកាសយោ

ដំណាំអំ

ដំណាំអំ

ស៊ូ

អាកាសយោ

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

១៨៦ ហត.

និងបានដាំរួច

២៧២២ ហត.

ដីកាប់សមាត

ផនការម

មិនទាន់មាន

១០៨ ហត.

និងបានដាំរួច

៣២៦ ហត.

ដីកាប់សមាត

៣៧៦ ហត.

ដីកាប់សមាត

១០០ ហត.

ដីកាប់សមាត

មិនមានទិន្នន័យ

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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គ

អភិវឌឍ ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន គៀងសា

អិមផត អចផត

នតក់សយុង អន

កុមហ៊ុន លីជុង

អាហរ័ណ នីហរ័ណ

កុមហ៊ុន ទីភាព

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

ដវឺឡុបមន អន

កុមហ៊ុន ធីងា៉

ខូអិលធីឌី

កសិ-ឧសសោហកម្ម

សុវណ្ណភូមវិ ិនិ

កុមហ៊ុន

សមបទានដីសង្គមកិច្ច

កុមហ៊ុន ដួងសួច

កុមហ៊ុន សិលាដាមុិច

លីមីធីត

(កម្ពុជា) អន្តរជាតិ

កុមហ៊ុន រុយផង

ះកុមហ៊ុន

1950

ធិ៍សាត់

សៀមរាប

6000 ពះវិហារ

9916 ពះវិហារ

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

9913 ពះវិហារ

6060 ពះវិហារ

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

0 ពះវិហារ

9000 ពះវិហារ

8841 ពះវិហារ

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

07/09/2010

23/04/2012

19/02/2011

25/09/2009

05/03/2011

01/03/2011

06/07/2011

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2010

2012

2011

2009

2011

2011

ឆាំ

NA

70

NA

70

NA

NA

7.006

294

904

2.805

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

2.367

6.576

1.011

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ
ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

និងដំណាំ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

ដំណាំ

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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3.000

កុមហ៊ុន រតនាវិសាល

8.825 រតនគិរី

4.889 រតនគិរី

7.079 រតនគិរី

9.380 រតនគិរី

កុមហ៊ុន ដូនពញ

កុមហ៊ុន ដដុងយឹង

កុមហ៊ុន ហ្វូសងហ

កុមហ៊ុន យា៉ឡានី

លីមីធីត

(កម្ពុជា) ខូអិលធីឌី

អាគីកូ ខូអិលធីឌី

749 រតនគិរី

កុមហ៊ុន ឌីអឹម គុប

កុមហ៊ុន សុីអរឌី

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

7.591 រតនគិរី

1.900 រតនគិរី

កុមហ៊ុន ចងលី

ដវឺឡុបមន

5.124 រតនគិរី

ធិ៍សាត់

កុមហ៊ុន ជា ចាន់រិទ្ធ

ដវឺឡុបមន ខូអិលធីឌី

អាហរ័ណ នីហរ័ណ

4373

កុមហ៊ុន អឹមដអស

ធិ៍សាត់

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

26/04/2005

19/05/2011

29/01/2010

14/03/2011

26/01/2012

01/06/2011

30/11/2011

12/11/2007

15/10/1999

30/12/2010

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2005

2011

2011

2011

2011

2011

1999

2010

ឆាំ

70

NA

NA

NA

NA

NA

70

NA

4.796

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

601

1.006

244

894

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ងចកកច្ន

ចិញ្ចឹមសត្វ និង

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ទសចរធម្មជាតិ

ស៊ូ,

កសិ-ឧសសោហកម្ម,

ដំណាំ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

ដូងបង

ដំណាំសាយចន្ទី និង

NA

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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9.758 រតនគិរី

កុមហ៊ុន ហាងអាញ់

STOCK

EA LEV BM YOY

កុមហ៊ុន KAO SU

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ជិងហសូធៀន

8.400 រតនគិរី

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

9.000 រតនគិរី

អូរយា៉ដាវ ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ហ័ងអាន

មា៉ងយា៉ងខ រា៉ប់ប័រ

9.936 រតនគិរី

ក.កសិកម្ម

6.891 រតនគិរី

កុមហ៊ុន ហុងអាន

អិនវសមន

ក.កសិកម្ម

7.497 រតនគិរី

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

កុមហ៊ុន ហូលីអីខូ

អណ្ដូងមាស ខូអិលធីឌី

2.361 រតនគិរី

6.324 រតនគិរី

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ហង បដ័រ

ហ្វនសុីប

និង ម៉ន សារុន

អិនទណាសយូណាល់

រា៉មា៉ខ្មរ

កុមហ៊ុនក្លូបាល់តិច

ះកុមហ៊ុន

05/10/2011

19/05/2011

16/08/2011

25e/09/2009

17/08/2011

15/03/2011

31/07/2009

21/12/1999

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2011

2011

2011

2009

2011

2011

2005

1999

ឆាំ

NA

NA

NA

70

NA

NA

70

70

3.414

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

941

2.121

5.649

927

204

2.438

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ដំណាំ

ស៊ូ

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

ដំណាំ

ដំណាំ

NA

ស៊ូ និង
អាកាសយោ

ដំណាំ

និងដំណាំបន្ថ ម

កាហ្វ

ដំណាំដូងបង,

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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បា នតសិន ភីធីអី រិចិន

កុមហ៊ុន អសខ

ខូអិលធីឌី

អិនកូប៉ូរសិន

កុមហ៊ុន រ័ត្ន សុខុម

ខូអិលធីឌី

នតក់សិន

កុមហ៊ុន អូរីយ៉ុង

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន នូភាព សុភី

ឧសសោហកម្ម

ដវឺឡុបមន កសិ-

កុមហ៊ុន ម្កុដពជ

ខូអិលធីឌី

ថ្មដា អសអាយហសត

កុមហ៊ុន អឹមដអស

ដវឺឡុបមន

រតនគិរី រា៉ប់ប័រ

កុមហ៊ុន កុងពួក

ដវីឡុបមន

កុមហ៊ុនគិរី

ះកុមហ៊ុន

8.000 រតនគិរី

9.000 រតនគិរី

6.866 រតនគិរី

9.780 រតនគិរី

1.950 រតនគិរី

9.146 រតនគិរី

6.695 រតនគិរី

807 រតនគិរី

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

18/05/2012

24/08/2012

04/04/2006

15/02/2011

14/03/2011

09/02/2011

09/04/2010

31/07/2009

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2012

2012

2006

2011

2011

2011

2010

2009

ឆាំ

NA

NA

70

NA

NA

NA

70

70
3.787

609

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

2.508

ស៊ូ

ដំណាំ

និងដំណាំ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

NA

NA

និងដំណាំ

ស៊ូ

ស៊ូ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំ

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន លីយ៉ រា៉ប់ប័រ

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ខន

យូនីវីសុីធី

កុមហ៊ុន ខាំបូឌៀ

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

7.710 សៀមរាប

4.535 សៀមរាប

117 សៀមរាប

5.095 សៀមរាប

កុមហ៊ុន បៀនហៀច

ក.កសិកម្ម

18/05/2012

29/09/2006

28/07/2009

21/03/2011

31/04/2011

7.000 សៀមរាប

កុមហ៊ុន បានយា៉ គុប

អិនវសមន
ក.កសិកម្ម

01/06/2011

5.080 រតនគិរី

15/02/2011

NA

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

កុមហ៊ុន វាសា

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

19/05/2011

8.998 រតនគិរី

4.721 រតនគិរី

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

9.709 រតនគិរី

អាហរ័ណ នីហរ័ណ

កុមហ៊ុន ទីភាព

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

សុវណ្ណភូមិ

កុមហ៊ុន ស៊ុន

តដឌិញ

ច៉ញ ស្តុក អិនវសមន

កុមហ៊ុន សសាន គិរី

ះកុមហ៊ុន

2012

2006

2009

2011

2010

2011

2011

2011

ឆាំ

NA

70

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

258

1.141

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ

ស៊ូ
ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

NA

NA

NA

ដំណាំ

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

NA

NA

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)
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កុមហ៊ុន សំ

អាកីគុលឆឺ ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន ហ្គីនសុី

ខូអិលធីឌី

ដវឺឡុបមន (កម្ពុជា)

អាគីគុលឆឺ

កុមហ៊ុន ហែនឡន
្គ

ខូអិលធីឌី

(កម្ពុជា) ដវឺឡុបមន

កុមហ៊ុន ជីជី វីលគុប

ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន មសៅដំឡូងមុី

អិនវសមន

ខាំបូឌៀហាមីញ

កុមហ៊ុន

អិលធីឌី

អិនដាសទ ភីធីអី

ពាណិជ្ជ ខូអិលធីឌី

ភ័ណធារី

កុមហ៊ុន

ះកុមហ៊ុន

70.000 ស្ទឹងតង

9.854 ស្ទឹងតង

5.000 ស្ទឹងតង

7.400 ស្ទឹងតង

13.993 ស្ទឹងតង

ឧត្តរមានជ័យ

9.658 សៀមរាប

5.042 សៀមរាប

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

23/10/2001

23/01/2006

18/05/2005

13/09/1999

23/06/2006

12/04/2006

29/09/2006

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2001

2006

2005

1999

2006

2006

2006

ឆាំ

70

70

70

70

NA

70

70

1.479

2.754

3.883

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

1.417

2.145

ស៊ូ

ស៊ូ

ង

Trinc omali)

(ដលផ្តល់ជាឈើ

ដើមទីនកូមា៉លី

ឧសសោហកម្ម

ដំណាំកសិ-

ចកកច្ន

ចិញ្ចឹមសត្វ និង

ឧសសោហកម្ម,

ដំណាំកសិ-

កសិ-ឧសសោហកម្ម

ដំណាំកសិកម្ម និង

NA

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

ឧសសោហកម្ម

និងកសិ-

ដំណាំ

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ
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ងរា៉ប់ប័រ

កុមហ៊ុន សុខហង

អិនវសមន ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សុីវហ្គច

អភិវឌឍ ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សកុង

អិលធីឌី

អិនដាសទី ភីធីអី

កុមហ៊ុន សំ

(តំបន់២)

ពាណិជ្ជ ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សល់សុភា

(តំបន់១)

ពាណិជ្ជ ខូអិលធីឌី

កុមហ៊ុន សល់សុភា

អនដវឺឡុបមន

រីសឺចមា៉ញណីង

620

10.000 ស្ទឹងតង

9.850 ស្ទឹងតង

0

1.409 ស្ទឹងតង

8.508 ស្ទឹងតង

7.200 ស្ទឹងតង

កុមហ៊ុន

អិនវសមន

9.854 ស្ទឹងតង

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

កុមហ៊ុន ភូមា៉ឌី

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

20.04.2010

24/01/2006

12/04/2006

20/04/2005

20/04/2005

12/10/2009

24/01/2006

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2006

2006

2001

2001

2009

2006

ឆាំ

70

70

70

70

70

NA

1.503

1.495

3.097

1.036

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១
2.019

និងដំណាំផសងទៀត

ទិនកូមា៉លី

អាកាសយោ,

និងចិញ្ចឹមសត្វ

កសិ-ឧសសោហកម្ម

និងដំណាំផសងទៀត

ទិនកូមា៉លី

អាកាសយោ,

និងដំណាំផសងទៀត

ទិនកូមា៉លី

អាកាសយោ,

ស៊ូ និង
អាកាសយោ

ដំណាំ

និងដំណាំផសងទៀត

ទិនកូមា៉លី

អាកាសយោ,

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

ការស្វងយល់អំពីចរាចរឈើនិងការតួតពិនិតយផលិតផលឈើ

សមប់ពងឹងការអនុវត្តចបោប់ស្តីពីពឈើ អភិបាលកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT)

កម្ពុជា
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1.848.759

1.200 សាយរៀង

7.000 ស្ទឹងតង

10.000 ស្ទឹងតង

ទំហំ
ខត្ត
(ហិកតា)

NA = មិនមានទិន្នន័យ

សរុប

(កម្ពុជា) លីមីធីត

កុមហ៊ុន អិនខ វ៉នឆឺ

ដវឺឡុបមន

តដឌិញ អន

កុមហ៊ុន អ៊ុនអិនទ

ខូអិលធីឌី

អិនដាសទី បាន

អិនវសមន អាកូ

កុមហ៊ុន សុភ័ក្តនិកា

ះកុមហ៊ុន

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

ក.កសិកម្ម

អង្គភាពរដាភិបាល
កសួងកសិកម្ម/
កសួងបរិសាន

27/01/2010

21/06/2011

08/08/2005

កាលបរិច្ឆទន
កិច្ចពមពៀង

2010

2011

2005

ឆាំ

70

NA

70

129.078

2.819

រយៈពល លិខិតបើក
(ឆាំ)
ផ្លូវ-ឈើ
(ម៣)
ឆាំ២០១១

127.142

ដំណាំអំ

ស៊ូ និង
អាកាសយោ

ដំណាំ

និងដំណាំផសងទៀត

ទិនកូមា៉លី

អាកាសយោ,

លិខិតបើក ផ្លូវ
លបំណងរបស់
-ឈើ (ម៣) សមបទានដីសដ្ឋកិច្ច
ឆាំ២០១២

សានភាព
អភិវឌឍការដាំដុះ

សំគាល់
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