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ឧកញា៉ ្រទី ភាព រកចំេណញេឈើខុសច្បាប់ជាង ២២០ លានដុលា្លរ ក្នុង 
រយៈេពល ៣ ឆា្នំ 
Fri, 10 October 2014 (ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍) Daniel Pye and ៃម៉ ទិត្យថារ៉ា 
 
ស្ទឹងែ្រតង និង េពាធិ៍សាត់ៈ ក្នុងអំេពើធំបំផុតៃនការកាប់េឈើ ក្នុង្របវតិ្តសា្រស្តកម្ពុជា នាេពលថ្មីៗេនះ ឧកញ៉ា ្រទី ភាព ែដលមានអំណាច
បំផុតេនៅកម្ពុជា ្រតូវបានេគរាយការណ៍ថា គាត់បានរកចំេណញខុសច្បាប់ជាង ២២០ លានដុលា្លរអាេមរិក ពីការកាប់េឈើ្របណីត រយៈ
េពល ៣ ឆា្នំ េនៅជួរភ្នំ្រកវាញ។ េនះេបើេយាងតាមតួេលខផ្លូវការ បងា្ហញឲ្យេឃើញពីេពលថ្មីៗេនះ។ 
 

ភ័ស្តុតាង្រតូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ ឆា្នំ២០១២ ែដលមិនបានេបាះពុម្ពផ្សាយមួយរបស់្រកុមអង្គការអភិរក្ស ែដលច្បាប់ចម្លង
បានធា្លយេចញ េហើយ ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ ទទួលបាន េហើយផ្តល់នូវភ័ស្តុតាងឯកសារ ទី១ អំពីការកាប់េឈើខុសច្បាប់េដាយ្រកុមហុ៊នរបស់
េលាកឧកញ៉ា ្រទី ភាព។ 

េយាងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា ្រកុមហុ៊ន MDS Import Export របស់េលាកឧកញ៉ា ្រទី ភាព ែដលជារបស់្របពន្ធគាត់េឈា្មះ 
េម៉ៅ មំុ បានេ្របើលិខិតអនុញា្ញតឈូសឆាយអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាៃត និងដីសម្បទានចំនួន ៣ េនៅទីជ្រមកសត្វៃ្រព ភ្នំសំកុស ទំហំ
ដល់េទៅ ៣៣ មឺុនហិកតា េដើម្បីលាងសមា្អតេឈើខុសច្បាប់េនាះ។ 

េដាយេ្របើ្របាស់តួេលខប៉ាន់្របមាណ ែដល្រតូវបានព្យាករថា េនៅក្នុងតំបន់អាងទំនប់ របាយការណ៍បានសន្និដា្ឋនថា េលាក ្រទី ភាព 
បានដឹកជញ្ជូនេឈើ ១៦.០០០ ែម៉្រតគុប េចញពីភ្នំ ្រកវាញ េដាយេ្របើ្របាស់លិខិតអនុញា្ញតឈូសឆាយក ែន្លងសាងសង់ទំនប់ េបើេធៀប
នឹងស្តុកប៉ាន់្របមាណចំនួន ១០០០ ែម៉្រតគុបក្នុងតំបន់អាងទំនប់។ 

 
 

ែផ្អកេលើទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការលក់របស់េលាក ភាព គឺ្រកុមហុ៊ន MDS បានទិញេឈើពីឈ្មួញកណា្ដល េហើយលក់តៃម្ល ២០.០០០ 
ដុលា្លរក្នុងមួយែម៉្រតគុបេទៅឲ្យ េវៀតណាម និងចិន របាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា «តួេលខបាន្របមាណជាក់ែស្តង» ៃន្របាក់ចំេណញខុស
ច្បាប់ពី្របតិបតិ្តការ នឹងមានចំនួនេស្មើនឹង ២២៧ លានដុលា្លរ។ 

របាយការណ៍ឲ្យដឹងថា៖ «ែផ្អកេលើភ័ស្តុតាងអាជា្ញប័ណ្ណ ្រកុមហុ៊ន MDS បានយកេឈើ ១៦.១៣៥ ែម៉្រតគុបេចញពីតំបន់ទឹកជន់ អូរេសា
ម។ តួេលខេនះ គឺជាតួេលខប៉ាន់្របមាណៃនចំនួនេឈើសរុបែដលបានដឹកេចញពីទីជ្រមកសត្វៃ្រព ភ្នំសំកុស»។ 

ម្រន្តីបានអះអាងថា ការកាប់េឈើគឺ្រសបច្បាប់ េ្រពាះេលាក ភាព បានទទួលអាជា្ញប័ណ្ណឈូសឆាយកែន្លងសាងសង់ទំនប់ បុ៉ែន្តម្រន្តីមិន
អាចពន្យល់អំពីចំនួនេឈើេ្រចើន ែដលបានយកេចញពី ភ្នំ្រកវាញ េដាយ្រកុមហុ៊ន MDS េទ។ េលាក ថន សារ៉ាត នាយខុទ្ទកាល័យេនៅ
្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ បានឲ្យដឹងថា៖ «្របសិនេបើេគថា ្របាក់ចំេណញខុសច្បាប់ ខ្ញុំមិនយល់េទ»។ 

 

ស្រងា្គម្រគញូង 
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េនៅជិត អូរេសាម េនៅយប់ងងឹតមួយ កាលពី ែខសីហា េនៅក្នុង ្រសុក្រកវាញ េខត្តេពាធិ៍សាត់ អ្នកយកព័ត៌មាន ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ មា្នក់ ្រតូវ
បានេដញតាមពីេ្រកាយ េដាយបុរសជិះមូ៉តូ ្របដាប់េដាយកំាេភ្លើងែវង ែដលអ្នក្រសុកអះអាងថា អ្នកទំាងេនាះេធ្វើការឲ្យ្រកុមហុ៊ន MDS 
េហើយបានទទួលដំណឹងអំពីការមកដល់របស់អ្នកយកព័ត៌មាន េដាយបណា្ដញចារកម្ម ែដលមានតួនាទីការពារឈ្មួញកណា្ដលែដលេធ្វើ
ការឲ្យេលាក ភាព។ 

អ្នកយកព័ត៌មានបានរកេឃើញជំរំមួយ ែដលកម្មកររាប់សិបនាក់ កំពុងែតកាប់េឈើ។ េឈើ្រគញូង្រតូវបានចាត់ទុកថា ជាពូជេឈើែដលជិត
ផុតពូជេនៅកម្ពុជា ខណៈែដលច្បាប់ៃ្រពេឈើកម្ពុជាបានចាត់ទុកវាជាពូជេឈើអភិរក្សតាមច្បាប់។ 

េយាងតាមទីភា្នក់ងារេសុើបអេង្កតបរិសា្ថន បានឲ្យដឹងថា ត្រមូវការេឈើខ្ពស់េនៅចិន និងេវៀតណាម បានបន្តឲ្យមានការកាប់េឈើ េហើយ
អនុញា្ញតឲ្យេលាក ភាព េ្របើ្របាស់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន េដើម្ីបបេញ្ចៀសការកំហិតរបស់ច្បាប់។ 

អ្នកអភិរក្សបានកត់្រតា និងជំទាស់ចំេពាះកិច្ចខំ្របឹងែ្របងកាប់េឈើ្របណីតេនៅ ភ្នំ្រកវាញ។ 

ទីតំាងសំខាន់ៃនពាណិជ្ជកម្ម គឺេនៅ ្រសុកអូរេសាម ែដលលាតសន្ធឹងៃ្រពអភិរក្ស ភ្នំ្រកវាញ កណា្ដល និងទីជ្រមកសត្វៃ្រព ភ្នំសំកុស ជា
កែន្លងមានដានៃនការកាប់េឈើខុសច្បាប់េទៅៃថ ែដលធា្លប់្រគប់្រគងេដាយែខ្មរ្រកហម។ 

េយាងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា ចេនា្លះពីទំបន់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាៃត និងឫស្សី្រជំ មានេឈើ្របណីតដ៏េ្រចើនែដលេនៅសល់េនៅក្នុង 
្របេទសកម្ពុជា។ 

របាយការណ៍េនះបានបន្តថា េលាក ្រទី ភាព បានចុះកិច្ចសន្យាកាប់េឈើស្រមាប់តំបន់អាងទំបន់អាៃត ែដល្រគបដណ្តប់េលើៃផ្ទដីតិចជាង 
៥០០០ ហិកតា ជាមួយនឹង្រកុមហុ៊ន China Yunnan Corporation កាលពីៃថ្ង ទី១៦ ែខកុម្ភៈ ឆា្នំ២០០៧ េហើយេនៅ ែខមីនា ឆា្នំ
២០០៩ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តីបានេចញសារាចរបញា្ជក់ថា កិច្ចសន្យា្រតូវបាន្របគល់េទៅឲ្យ្រកុមហុ៊ន MDS។ េនៅ ែខឧសភា ឆា្នំេនាះ 
្រកុមហុ៊ន MDS បានទទួលេភ្លើងេខៀវកាប់េឈើក្នុងតំបន់េនាះ េដាយមានលក្ខខណ្ឌេឈើមិន្រតូវនំាេចញេទ។ 

របាយការណ៍កត់សមា្គល់ថា៖ «ឈ្នួញេឈើបានបេង្កើតអាជីវកម្ម េ្រកាមកិច្ចការពាររបស់ទាហានែដលជួលេដាយ្រកុមហុ៊ន MDS េនៅជិត
កែន្លង្រកុមហុ៊ន MDS េនៅ ្រសុកអូរេសាម។ ផ្លូវកាប់េឈើបានចូលេទៅដល់តំបន់អភិរក្ស ហួសពីតំបន់អាងទំនប់»។ 

កាលពី ែខេមសា ឆា្នំ២០១០ ្រកសួងបរិសា្ថនបានប្រងា្កបេលើពាណិជ្ជកម្មេឈើខុសច្បាប់ េដាយបេង្កើតបុ៉ស្តិ៍្រតួតពិនិត្យ េដើម្បីឃា្លំេមើល្រគប់
រថយន្តដឹកនិងកត់្រតាថា េតើេឈើបុ៉នា្មនបានេចញពីតំបន់េនាះ។ 

េនៅ ែខធ្នូ ឆា្នំេនាះ ្រកុមហុ៊ន MDS បានទទួលដីសម្បទានេសដ្ឋកិច្ចចំនួនពីរ េនៅតំបន់អភិរក្សៃនទីជ្រមកសត្វៃ្រព ភ្នំសំកុស េហើយេ្រកាយ
មក បានទទួលដីសម្បទានបែន្ថមេទៀតេនៅែក្បរ្រពំែដនៃថ ក្នុង ្រសុកថ្មដា។ របាយការណ៍កត់សមា្គល់ថា េដាយម្រន្តី្រកសួងបរិសា្ថនឃា្លំ
េមើលផ្លូវេចញពីតំបន់ទំនប់អាៃត ្រកុមហុ៊ន MDS បានចាប់េផ្តើមេ្របើ្របាស់ដីសម្បទាន សំកុស េដើម្បីលាងេឈើខុសច្បាប់។ 

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា៖ «ខណៈេឈើ្របណីតមួយចំនួន្រតូវបានយកេចញ េ្រកាមអាជា្ញប័ណ្ណរបស់្រកុមហុ៊ន េដាយសន្មតថា េឈើ
េនាះកាប់ពីតំបន់អាងទំបន់វារីអគ្គិសនី េឈើដៃទេទៀតក៏កំពុង្រតូវបានយកេទៅេរាងច្រកផលិតេ្រគឿងសងា្ហរិមខុសច្បាប់ ែដលបានែ្របកា្លយ
េឈើេទៅជាេ្រគឿងសងា្ហរិម ែដល្រតូវបានអនុញា្ញតឲ្យនំាេចញេដាយ្រសបច្បាប់។ 

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងេទៀតថា ក្នុង ឆា្នំ២០១១ េលាកនាយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បានចុះេទៅតំបន់េនាះ ែដលេនៅេពលេនាះ ្រកុមហុ៊ន 
MDS និងឈ្មួញកណា្ដលបាន្រគបគំនរេឈើ្របណីត េហើយលាក់បំាងេឈើែដលបានកាប់េដាយខុសច្បាប់។ 

 
ពលរដ្ឋរស់េនៅក្នុង ្រសុកេសៀមប៉ាង កំពុងស្ទូចេឈើេចញពីទូកេនៅខាងមុខសាលាឃំុេដើម្ីបដឹកដាក់្រកុមហុ៊ន។ េហង ជីវ័ន 
េលាក្រសី េម៉ៅ មំុ ្របពន្ធេលាក ភាព បានបដិេសធមិនេធ្វើការអតា្ថធិប្បាយអំពីភ័ស្តុតាងេទ។ 
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េលាក េអៀង សុផែល្លត អ្នកនំាពាក្យេលាក ហុ៊ន ែសន និងជាអនុរដ្ឋេលខាធិការេនៅ្រកសួងកសិកម្ម បានបដិេសធមិនេធ្វើការអតា្ថធិប្បាយ
េទ។ េលាកបញា្ជក់ថា៖ «វាមិនស្ថិតេ្រកាមយុតា្តធិការខ្ញុំេទ។ ខ្ញុំសូមែណនំាអ្នកេទៅទាក់ទងរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ»។ 

េលាក េឆង គឹមសុ៊ន ្របធានរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ បដិេសធមិនេធ្វើអតា្ថធិប្បាយេទ។ 

ទំនាក់ទំនងរវាងពាណិជ្ជកម្មកាប់េឈើខុសច្បាប់ រដា្ឋភិបាល និងអ្នកអភិរក្សមានលក្ខណៈស្មុគសា្មញ។ ក្នុង ឆា្នំ២០០៩ េលាក អុ៊ក គឹ
មសាន ែដល្រតូវបានែតងតំាងេដាយរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ េដើម្បីធានាថា េលាក ភាព មិនរំេលាភេលើអាជា្ញប័ណ្ណរបស់ខ្លួនក្នុងការដឹកេឈើ
េចញពីទំនប់អាៃតេនាះ ្រតូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបុ៉នប៉ងដឹកេឈើខុសច្បាប់េទៅ េវៀតណាម។ 

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា៖ «េលាក អុ៊ក គឹមសាន បានេធ្វើការឲ្យអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ និងរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ និងបានស្រមួលឲ្យេចញ
អាជា្ញប័ណ្ណដល់្រកុមហុ៊ន េដើម្បីនំាេចញេឈើ្របណីតពីអាងទំបន់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាៃត ែដល្រកុមហុ៊ន MDS មានកិច្ចសន្យាឈូសឆាយ។ 
គាត់បានជាប់ពន្ធនាគារេនៅ េខត្តេកាះកុង បុ៉ែន្តឥឡូវេនះ មានេសរីភាពេហើយ េហើយបានេធ្វើការជាអភិបាលជាន់ខ្ពស់ក្នុង្រកុមហុ៊ន MDS 
Export and Import»។ 

េលាក គឹមសាន មិនអាចទាក់ទងសំុការអតា្ថធិប្បាយបានេទ នាសបា្តហ៍េនះ។ 

េលាក Marcus Hardtke អ្នកគំា្រទេលាក ឈុត វុទ្ធី ែដល្រតូវបានេគបាញ់សមា្លប់កាលពី ឆា្នំ២០១២ ខណៈេពលកំពុងេសុើបអេង្កត
ការកាប់េឈើខុសច្បាប់េនៅ ភ្នំ្រកវាញ បានែថ្លងថា ករណីសិក្សាេនៅអាៃត គឺ្រគាន់ែតជាមួយែផ្នកបុ៉េណា្ណះ។ 

េលាកថា៖ «្រកុមហុ៊នកាប់េឈើរបស់េលាក ្រទី ភាព បានព្រងីក េហើយមាន្របតិបតិ្តការ្រគប់េខត្ត ែដលមានធនធានេឈើមានតៃម្ល។ លក្ខ
ណៈៃន្របតិបតិ្តការទំាងេនះបងា្ហញថា ពួកេគមានការគំា្រទពីថា្នក់កំពូលក្នុងជួររដា្ឋភិបាល។ េគមិនអាចប៉ះពាល់្រកុមហុ៊នបានេទ េដាយ
អាជា្ញធរពាក់ព័ន្ធបានេធ្វើជាអ្នកេម៉ៅការបន្ត ជាជាងអាជា្ញធរអនុវត្តច្បាប់»។ 

ការេលចេធា្លខា្លំងេឡើងរបស់េលាកឧកញ៉ា ្រទី ភាព េគពំុសូវសា្គល់េលាកឧកញ៉ា ្រទី ភាព េទ មុនេពលេលាកបានកា្លយជាឧកញ៉ាដ៏មាន
អំណាចបំផុតមួយេនៅកម្ពុជា។ កាលពី ែខសីហា ឆា្នំ២០០៤ េលាកបានទទួលងារជា ឧកញ៉ា។ 

ក្នុង ឆា្នំ២០០៥ េលាក ភាព បានេធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងឧកញ៉ាមានអំណាចបំផុតេនៅកម្ពុជាគឺេលាក េឡៅ េម៉ងឃីន ្រពឹទ្ធសមាជិក 
េហើយបានបេង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនំាេយាធាមួយចំនួនេនៅកម្ពុជា។ 

េលាក េម៉ងឃីន និងេលាក ភាព ្រតូវបានចុះបញ្ជីជាអភិបាល្រកុមហុ៊នជីកែរ៉ែដក េនៅតាម្រពំែដនរវាង េខត្តស្ទឹងែ្រតង និង េខត្ត្រពះវិហារ 
ែដលមានេឈា្មះថា Hongfu-Try Pheap Mining Development Construction ែដលមួយែផ្នក ជារបស់េលាក បុ៉ល សាេរឿន ជា
អគ្គេមបញា្ជការកងេយាធពលេខមរភូមិន្ទ និង្រកុមហុ៊នរដ្ឋចិន។ 

េ្រកៅពីបេង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកវិនិេយាគចិន េលាក ភាព ក៏បានបេង្កើតទំនាក់ទំនងរឹងមំាជាមួយនឹង្រកុមហុ៊ន េវៀតណាម 
និងថា្នក់ដឹកនំាៃនគណបក្ស្របជាជន ផងែដរ។ 

្រកុមហុ៊ន MDS បានទទួលអាជា្ញប័ណ្ណឈូសឆាយដីសម្បទាន ែដលបាន្របគល់េទៅឲ្យ្រកុមហុ៊ន សិង្ហបុរី HLH Group ែដលមានទំនាក់
ទំនងជាមួយនឹងេលាក្រសី ហុ៊ន េសងនី ប្អូន្រសីេលាក ហុ៊ន ែសន។ ក្នុង ឆា្នំ២០០៩ ភា្លមៗ បនា្ទប់ពីបានចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀង េលាក ភាព 
បានកា្លយជាទី្របឹក្សាេលាក ហុ៊ន ែសន ែដលមានឋានៈេស្មើរដ្ឋេលខាធិការ េយាងតាមអនុ្រកឹត្យរដា្ឋភិបាល។ 

េបើេទាះបីជាដីសម្បទានចំនួន ២ េនៅ េខត្តមណ្ឌលគិរី ្រតូវបានលុបេចាលកាលពី ែខមករា ឆា្នំ២០១១ េដាយសារគា្មនការវិនិេយាគក៏
េដាយ ក៏បុ៉ែន្ត ១ ែខេ្រកាយមក េលាក ភាព បានទទួលកិច្ចសន្យា ៧០ ឆា្នំ ចំនួនពីរ េលើៃផ្ទដីទំហំ ១៨.៨៥៥ ហិកតា េនៅឧទ្យានជាតិ វីរ
ជ័យ េនៅទិសឦសាន ្របេទសកម្ពុជា រវាង្រពំែដន ឡាវ និងេវៀតណាម។ 

េនៅេដើម ឆា្នំ២០១១ េលាក ភាព បានបរិចា្ចគសាច់្របាក់ និងទំនិញតៃម្លជាង ១៣០.០០០ ដុលា្លរ េទៅឲ្យបុគ្គលិក្រកសួងបរិសា្ថន និង
សាខាគណបក្ស្របជាជន េនៅមូលដា្ឋន េនៅទីជ្រមកសត្វៃ្រព បឹងែពរ េខត្ត្រពះវិហារ េហើយបានទទួលដីសម្បទានេកៅសូ៊ េនៅទីេនាះភា្ល
មៗេ្រកាយមក។ កាលពីឆា្នំមុន ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បានរាយការណ៍ថា េលាក គឹមសាន បានកា្លយជា្របធាន្របតិបតិ្តការរបស់េលាក ភាព េនៅ 
បឹងែពរ។ 

ដីអភិវឌ្ឍ 
ក្នុង ្រសុកេសៀមប៉ាង េខត្តស្ទឹងែ្រតង កាលពីែខមុន អ្នកកាប់េឈើមា្នក់ ែដលេធ្វើការឲ្យេលាក ភាព បានមកដល់ េហើយបានេបាះជំរំ េ្រកាម
តង់មួយ ខណៈមានេភ្លៀងធា្លក់ខា្លំង។ អ្នកកាប់េឈើអាយុ ៥៧ ឆា្នំរូបេនះ មកពី េខត្តតាែកវ បានែថ្លងថា េលាកបានេដើរតាមឈ្មួញកណា្ដ
លរបស់េលាក ្រទី ភាព អស់េ្រចើនឆា្នំមកេហើយ េដាយផា្លស់ពី ្រសុកអូរេសាម េខត្តេពាធិ៍សាត់។ េលាកថា៖ «ខ្ញុំបានកាប់េឈើ តំាងពីរបប
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ែខ្មរ្រកហម»។ អ្នកកាប់េឈើមា្នក់េនះ ែដលេស្នើសំុមិនបេញ្ចញេឈា្មះ គឺមា្នក់ៃន្រកុមកម្មករអនាធិបេតយ្យ ែដល ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បានមក
េឃើញេនៅ ្រសុកេសៀមប៉ាង កាលពីែខមុន េដាយកម្មករេ្រចើននាក់េទៀតបានជិះខាងេ្រកាយរថយន្តដឹកេឈើ ែដលមានរូបសញា្ញ្រកុមហុ៊ន
របស់េលាក ្រទី ភាព។ 

តាមផ្លូវេឆា្ពះេទៅ្រសុក អ្នកយកព័ត៌មាន ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បានេមើលេឃើញរថយន្តរាប់សិបេ្រគឿង ែដលមានេលខកូដេ្របើ្របាស់េដាយ្រកុមហុ៊ន 
េលាក ្រទី ភាព គឺេលខ ១១៦៨ ែដលជាេលខសំណាងរបស់ចិន។ 

 
រថយន្ត្រកុមហុ៊ន ្រទី ភាព កំពុងចូលេទៅដឹកេឈើេនៅ េសៀមប៉ាង។ េហង ជីវ័ន 
ផ្លូវែដលេ្របើ្របាស់េដាយរថយន្តេលាក ្រទី ភាព ្រតូវបានសាងសង់េដាយ្របាក់ជំនួយរបស់ចិន បុ៉ែន្ត បានខូចៃផ្ទខាងេលើ េដាយសារែត
ទម្ងន់រថយន្តដឹកេហើយឥឡូវេនះ មានដីភក់ដូចេនៅទេន្ល។ ្រកុមហុ៊ន MDS បានបញ្ជូនរថយន្ត្រតាក់ទ័រជាេ្រចើន េដើម្បីល្បាតផ្លូវ េហើយ
ទាញរថយន្តដឹកែដលជាប់ផុងេចញ។ អ្នកេបើកបររបស់េលាក ភាព មា្នក់ បាន្របាប់ ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ ថា េលាកបានជាប់ផ្លូវមានេឈើធ្នុង 
អស់ ៣ ៃថ្ង ២ យប់។ 

អ្នកភូមិ អ្នកកាប់េឈើ និងម្រន្តីមូលដា្ឋន បាន្របាប់ ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ ថា េលាក ភាព បានយកមនុស្ស្របុសពីភូមិរបស់ពួកេគអស់ ែដល្រតូវ
េធ្វើដំេណើររាល់ៃថ្ងឆ្លងកាត់ទេន្ល ែ្រសពក េទៅកាប់េឈើធ្នុង េនៅអាងទំនប់ េសសានេ្រកាម ២ ែដលេលាក ភាព ក៏្រតូវបានេគេចាទថា បាន
លាងេឈើខុសច្បាប់ ពី្របតិបតិ្តការកាប់េឈើក្នុង េខត្តរតនគិរី េយាងតាមអ្នកេធ្វើយុទ្ធនាការៃ្រពេឈើ និងអ្នក្រសុក។ 

ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បានេដើរតាមតានរថយន្តជាេ្រចើនរបស់េលាក ភាព ពី ្រសុកេសៀមប៉ាង េទៅកែន្លងស្តុកទុករបស់្រកុមហុ៊ន MDS េនៅែក្បរ
េនាះ េហើយក៏បានេឃើញរថយន្តជាេ្រចើនេនៅទីធា្លសណា្ឋគារ្របណីតក្នុង ទី្រកុងស្ទឹងែ្រតង ែដលេលាក ឧកញ៉ា កំពុងសាងសង់។ 

េនៅែក្បរទេន្លក្នុង ្រសុកេសៀមប៉ាង ្រស្តីមាឌធំមា្នក់កំពុងជាប់រវល់េរៀបចំេឈើធ្នុង ែដល្រតូវយកេទៅកែន្លងស្តុករបស់្រកុមហុ៊ន MDS រង់ចំា
រថយន្តរបស់្រកុមហុ៊នមកដឹកេនៅេពលយប់។ 

េលាក្រសី បានែថ្លងថា៖ «េយើងបានខំេធ្វើការ បុ៉ែន្តេយើង្រតូវបង់ម្រន្តីនគរបាលផងែដរ េបើមិនអី៊ចឹង េគនឹងចាប់េយើង។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើ
េយើងមិនេធ្វើរបរេនះេទ អ្នកមកពីខាងេ្រកៅនឹងេធ្វើវាដូេច្នះ េយើង្រតូវចូលរួមបំផា្លញៃ្រពេឈើជាមួយនឹងេលាក ្រទី ភាព»។ 

េយាងតាមអ្នកអភិរក្ស ែដលេស្នើសំុមិនបេញ្ចញេឈា្មះ បានឲ្យដឹងថា ពីរឆា្នំកន្លងមកេនះ េលាក ភាព បានទទួលអាជា្ញប័ណ្ណជាេ្រចើន 
េដើម្បី្របមូល និងដឹកជញ្ជូនេឈើទូទំាង្របេទស ជាេហតុេធ្វើឲ្យគាត់កា្លយជាអ្នកេដញៃថ្លសំខាន់មា្នក់ ក្នុងការេដញៃថ្លរបស់រដា្ឋភិបាល។ 

េលាក Hardtke បានែថ្លងថា៖ «េយើងេមើលេឃើញការរកេឃើញផា្តច់មុខេលើេឈើ្របណីត ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើប្រងា្កបេលើ្របតិបតិ្ត
ការឯករាជ្យ។ ខណៈេឈើ្របណីតកំពុងែតជិតអស់ ្រកុមហុ៊នេលាក ្រទី ភាព បានប្តូរេទៅជួញេឈើ្របេភទេផ្សងេទៀត ដូេច្នះ ធ្នុង នឹងបន្ត
ជួញេឈើតាមលំដាប់ រហូតទាល់ែតេឈើែខ្មរេនៅសល់ែតគុលេឈើ»។ 

េនៅ ែខកុម្ភៈ និង ែខមីនា ឆា្នំ២០១៣ េលាក ភាព បានទទួលសិទិ្ធ្របមូលេឈើែដលកាប់ក្នុងដីសម្បទានេនៅ េខត្តរតនគិរី េហើយបាន
បេង្កើតេរាងច្រកែកៃច្នវល្លិរេមៀតេនៅតំបន់ទំនប់អាៃតពីមុន។ ក្នុង ែខេមសា េលាក ហុ៊ន ែសន បានសរេសើរេលាក ្រទី ភាព ែដលបាន
បរិចា្ចគ្របាក់ជិត ២៥០ ០០០ ដុលា្លរ េដើម្បីសាងសង់វត្តេនៅ ឃំុជីេរា េខត្តកំពង់ចាម ែដលជា្រសុកកំេណើតរបស់េលាក ហុ៊ន ែសន។ េនៅ
ែខបនា្ទប់ េលាកបានឈ្នះកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនេឈើទំាងអស់ពីដីសម្បទានេសដ្ឋកិច្ចក្នុងេខត្តចំនួន ១៥ និងដីសម្បទានស្រមាប់កាសីុណូ 
េនៅ េខត្តរតនគិរី។ 

ដីជាង ១ លានហិកតា ្រតូវបានផ្តល់េទៅឲ្យ្រកុមហុ៊នក្នុង្រសុក និងបរេទស តាមរយៈដីសម្បទានេសដ្ឋកិច្ច ក្នុងអំឡុងរដា្ឋភិបាលអាណតិ្ត
មុន ែដលមានៃផ្ទដីេស្មើនឹងពាក់កណា្ដល ្របេទសអី៊្រសាែអ៊ល េដាយដីសម្បទានភាគេ្រចើនស្ថិតេនៅតំបន់ប្រមុងៃ្រពេឈើែដលេនៅសល់។ 

រដ្ឋបាលៃ្រពេឈើបាន្របាប់អ្នកវិនិេយាគកាលពីឆា្នំមុនថា ត្រមូវការេឈើក្នុង្រសុកនឹងបន្តេកើនេឡើងរហូតដល់ ឆា្នំ២០១៨។ 
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្របតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបមា្នក់ ែដលជាសហ្របធាន្រកុមការងារបេច្ចកេទសស្តីពីកំែណទ្រមង់ៃ្រពេឈើ បានែថ្លងថា អាជា្ញប័ណ្ណរបស់េលាក 
ភាព ែដលនឹង្រតូវពិនិត្យេនៅែខេ្រកាយ ្រតូវបានពិភាក្សាក្នុងកិច្ច្របជំុពីរេលើកមុន។ 

សហគមន៍អឺរ៉ុប បាន្របកាសឲ្យដឹងក្នុងេសចក្តីែថ្លងការណ៍មួយថា៖ «ពួកេគបានេលើកេឡើងពីបញា្ហអាជា្ញប័ណ្ណ្របមូលេឈើ និងអាជា្ញប័ណ្ណ
ែដលផ្តល់ឲ្យ្រកុមហុ៊នខ្លះទិញេឈើពីដីសម្បទានេសដ្ឋកិច្ចដៃទេទៀត។ 

សហគមន៍អឺរ៉ុបេជឿជាក់យ៉ាងមុតមំាថា តមា្លភាព គឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ៃនអភិបាលកិច្ចល្អ»។ 

េលាក ភាព បានទទួលអាជា្ញប័ណ្ណតៃម្ល ៣,៤ លានដុលា្លរ េដើម្បីរឹបអូសេឈើ្របណីតជិត ៥០០០ ែម៉្រតគុបពីរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ គឺតៃម្ល
្របែហល ៧០០ ដុលា្លរក្នុងមួយែម៉្រតគុប កាលពីឆា្នំមុន។ េដាយេ្របើ្របាស់ដីសម្បទានេនៅ េខត្តរតនគិរី េលាក ភាព ្រតូវបានេចាទ
្របកាន់ថា បាននំាេចញេឈើ្របណីតេ្រចើនេដាយខុសច្បាប់ ពីដីសម្បទានែដលជាកម្មសិទិ្ធរបស់្រកុមហុ៊នបុ្រតសម្ព័ន្ធរបស់្រកុមហុ៊ន េវៀត
ណាម Hoang AnhGia Lai Company (HAGL)។ 

េលាក ភាព បានទទួលអាជា្ញប័ណ្ណថ្មី េដើម្បីកេម្ទចេឈើសំណល់េនៅរដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ និងការិយាល័យ្រកសួងបរិសា្ថន និងលិខិតអនុញា្ញត
រក្សាេឈើេនៅសល់ កាលពីេដើមឆា្នំេនះ។ េឈើភាគេ្រចើន ែដលេលាក ភាព យកែដលមានចំនួន្របែហលជាង ១៥០០ ែម៉្រតគុប ្រតូវបាន
េគគិតថា គឺជា្របេភទេឈើ្របណីត។ 

េលាក Hardtke បានែថ្លងថា៖ «េគាលនេយាបាយរឹបអូសេឈើេនះ គឺជាល្បិចចាស់ក្នុងតំបន់ េដើម្បីបេញ្ចៀស្រកបខ័ណ្ឌច្បាប់ និងនេយា
បាយ។ កន្លងមក រដា្ឋភិបាលកម្ពុជាបានេចញលិខិតអនុញា្ញត្របមូលេឈើចាស់ មានន័យថា គា្មនការកាប់េឈើេទ ្រគាន់ែត្របមូលេឈើ
ែដលបានកាប់ពីមុន។ ករណីេនះ្រតូវបានបំពានជាេ្រចើនឆា្នំ»។ 

ក្នុង ឆា្នំ២០០០ ធនាគារពិភពេលាកបានេហៅៃ្រពេឈើកម្ពុជា ថាជាធនធានធម្មជាតិែដលសំខាន់ចំេពាះការអភិវឌ្ឍបំផុត។ 

េបើេទាះបីជាមានភ័ស្តុតាងបងា្ហញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងវិស័យៃ្រពេឈើ ម្រន្តីហាក់បីដូចជាមិនចង់ផ្តល់ដំេណាះ្រសាយជាក់ែស្តងេឡើ
យ។ 

េនៅក្នុងពិធីេបើកេរាងច្រកស្ករ ែដលជារបស់េលាក លី យុ៉ងផាត់ សមាជិក្រពឹទ្ធសភាមកពីគណបក្ស្របជាជន ក្នុង េខត្តកំពង់ស្ពឺ ឆា្នំ
២០១២ េលាក ហុ៊ន ែសន បានេកាតសរេសើរចំេពាះវឌ្ឍនភាពេសដ្ឋកិច្ចែដលរដា្ឋភិបាលបានសេ្រមច ចាប់តំាងពីស្រងា្គមសីុវិល។ 

េលាកបានែថ្លងថា៖ «េយើងបានែ្របកា្លយដីដ៏កម្សត់េនះ ែដលេពារេពញេទៅេដាយឈាម និងទឹកែភ្នក កន្លងមក ឲ្យកា្លយជាដីអភិវឌ្ឍ»៕ 

ែកត្រមូវ្រតង់កថាខណ្ឌទីពីរៈ «ភ័ស្តុតាង.....របស់ អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ….. សូមែកមកជា ភ័ស្តុតាង........ របស់ ្រកុមអង្គការអភិ
រក្ស….។» អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ (NGO Conversation International) មិនបានបេង្កើតរបាយការណ៍េនះ និងេលចធា្លយមក
ភ្នំេពញ បុ៉ស្តិ៍េទ។ េនះជាកំហុសៃនការបកែ្រប។ 
 


