
ភ�ំេពញ ៃថ�ទី២៧ ែខមិថុន  � ំ២០១២ 

 

កេេដែះែលំតែណ�ងភ�មិ មូែងងងកំែ ១៣ នងង 

មានពេពេសែេេងេែលណំេពតេិែពពីិំតងងាីំះ 
 

 
េិចង�ីែថ�ែកេាដេចញេេងិមសមា័ិេីមាមងិិងងមសុ� ( CCFC) ូត� ញងុុវា 

ងមសុ� (CYN) ិងមសនពិែងមេេតមមីកក� ងិូ��  (SAC) ិងមសនពពូ�វាេេតមមីកក� ងិូ��  (PAC) 

មវ្មមណ ះណភិុវឌាមងមសងងមសុ� (CWCD) ិមីមពូ�បិូេលងេតង្វេៃាេិេយងិចសេពកពូពមា ័

(IDEA) ិេពមា័ិេវីពងមសងចំមីអ ាិែេិេងមសងមសុ�  (CFSWF)  ិមីមមមា�ី្វក 

ងមសុ� (CICA) ិមីមមែេង� ល  (STT)  ពងកមកពិេិិិិទ័ិះំេលំា ( HRTF) មវ្មមណ ះ 

ណ ងូចំ្ ងូិពម ងូិេីមាម ( CLEC) ិមបម៌ងមសុ� (EC) ណែងកះីកេ�  (LICADHO) ាិែណែងក  

ះីកេ�កតេ (LICADHO CANADA)។ 
 
េងតែ ង�ុែនមណែងកែេះត �ិមេូីមាមចំេ៍ដកេេដែះែលំតែណ�ងភ�មិ មូែងងង 

កំែ ១៣ នងង េលៃថ�េាដ  ូុែា� �ិមេមេ ះេកិេ ែ� ំែចំេ៍ដណំេពតេិែព ែេះពូពពមល�េេង 

ាីំះេេេះតណ�ងភ�មិ មូែងងងែេះំាពាេមេបូតេំេមត េេកាងេេទទកមម  េេតងេងតែ

មាកេេងេ� ង ពីេព៍ដម េកិែេះំាណាុុល�ចំេ៍ដណ�ងភ�មិ មូែងងងកំែ ១៣ នងង េលែល 

ពលតុ ំាលមេះង េ តូេកដ� លុេក �ថសីម�ែេទ�ល មិាមាះទ័នពូន ញភិ�ុងែេងងូាកុង 

េះតូទេចទពូកាងេ ែតង៉េេង។ 
 
េលេពះែេះេេពងមងំពុែេំេមត កិុាកេលង�ុែេេទទកេម ាីំះពូ ំែ 

ងុូងមសមួងពងកមបំ ពលតុំាពពង េេតមមី្្ែំណ�ងភ�មិ មូែងងង ាិែពូ�ពះេយែេះ ងិេលែងម 

ទីេនដ មិានេេេេះងេេទទកមម ។ មមា�ីាីំះំារាេះងកពូពពមល�ិណំេពតេិែព 

េលេពះែេះងុមមួងពងកម ំាពាេមះុច�ះកលងំំែកំែ់��ុ។ ណំំុែេពះពូអមមុខ 

េងង �់  មមា�ីាីំះណា�្ីមាមម� ងង ំាកលងចំេ៍ដូ ងិេិ�ីម� ងង ែេះ�ូ��ា ិីូ ងិេិ�ីម� ងង 

ង�ុែចំេតមេិ�ីកំែ ១៣ នងង។ េុវជូមណិ លំាូនជ ងងពំ ងូម េិ�ីេនដមាៃ់កេ៍ដ េេតង 

េេងេ់លងម� ងងរមេពចតា ់លងំាំលងូែងង�ាេលង�ុែៃ់កូ ងិ់លង ។ េ ែលិចត ងិ 

មាណ�ងភ�មិ មូែងងង ៤ នងង េ់ផែេទ�ល ាិែងុមចំាួា ៧ នងង ពលតុំាេងេេងាីំះ 

េេតងពលតុ ទទួះកពាំះពីេុវជូមណិ ល។ 
 
េេង េងែ ុ ីុ វ ពូមាមវ្មមណ ះណ ងូចំ្ ងូិពម ងូិេីមាម មាពូេិាមម 

មមា�ីលុេកីួែលេ តូងកេិុតូណេែេល នេំាេពញេះញ ាិែ តង្វេ េេេះតេេលុកមម  

េ៉ីួនេេ� ច់ពេាដ ាិែ់�នក េកិមមា�ីាីំះែេះំាពូពពមល�ទេែូតេាដ ាិែមមា�ីាីំះ 

ែេះូេ ងូនេេព តូណំេពតេិែពេាដ។ 
 
លុេកទទកមម ំាលម�ះងេះពងមូ ងិេេេំ �ូែ្វមាីភ�ំេពញ ែេះ់�នក េកិ 

ណ�ងភ�មិ ១៣ នងង នេ� ងូពា័ន់ ២  � ំ ាិែ ៦ ែខ ង៉  ូុែា�ំាែងែពូ លពមតុនេ� ងូពា័ន់ 

�ងងែិ�ែែល ១ ែខ ាិែ ៣ ៃថ� េេតងេកិែេះេលេិិិះងកំែ  ូុនស ា ពលតុំាពេួ េេង 



ទទួះេង ះងម ណ�ងកំែ ១៣ នងងេាដ េ តូេល� ងូង�ុែពា័ន់ �ូនន មួងេ ែប�ាងប� 

េេងេណ�ងកំែណ ងិ �់ េាដ �ម� ង ាិែ�វីេ�ា ។ េេលុេ�េច�ដ េិ�ីកំែ ១៣ នងងេាដអច 

ពូអមមុខាមែកច ងូខ�ួាម�ែេទ�ល។ 
 
ណំំុែេពះិុាកេលេេទទកមម  នពមិាពូពងលីង�ុែេំេមត កិុាក មិាពលតុ 

ំាែងលពមតុេនដេ តំង។ �ថសីម�ែេទ�ល មិាមាភិ�ុងែេងងូាកុងពលតុំាូន ញេនដេទ។ ់កុង 

េេុញិ េងផីេេដូាកុង ៣ �ូ  ពលតុ ំា្្ែំមិានេច�ះង�ុែូាក ងូិុនក េេតមមីូំភ�ម េ តូេកដ� 

មាកខិលខំពាេមពីិំតងងេមមុីូ ងិចុែេចទង៉េេង។ េិ�ីម� ងង  ង�ុែចំេតមេិ�ីកំែ 

១៣ នងង ំាូំភ�មេ ែះម�ិល ណំពីិងមសនពូ ងិពួង់លងេលៃថ�េងតលេេលុ ាិែូនជ ងងពីនព 

ស់ ាេកិៃព មូ ងិពួង់លង។ េងផីេេដូាកុងែលម� ងងីលង ពលតុំាណាុន� លនេច�ះូំភ�ម េេតង 

ចេម�តងូ ងិេងផីេាដេ�ច �់ ាមែចេម�តងូ ងិេិ�ីកំែ ១៣ នងង េនដែេ។ មិាមាេងផីូ ងិ 

្វេយ ភិំះច�ះមួង�ុែិុាកេេទទកមម េាដេទ។   
 
េេង ិីេុវជូមណិ លពុែ អីុេងង ពូមាណែងកះីកេ� មាពូេិាមម  េ តូេកដ� 

កេេដែះែេិ�ីណ�ងភ�មិ មូែងងងកំែ ១៣ នងង ទទួះំាកេូីមាមេ ែ� ំែង៉េេង ក 

លម�ះងេកិូ ងិេេទទកេម �កេមតះ េះេេេះតងុល�ិបម៌។  េ តូេកដ�មាចេម�តងូំភ�ម 

ុេីេណ� ាិែ�ូ នព ែេះ�ភិ�ុងែូន ញពីនព ស់ ាេកិូ ងិណ�ងភ�មិ មូែងងងកំែ ១៣ នងង ង៉ 

េេង ពួងណ�ងកំែេនដេលែលពលតុំាេីពូកិ�ថសីម�ែេទ�លម េលែលមាេកិ េេងេ 

េកិែេះេីពេួេាដេលែលមា� ងូាមែខ�ួាូ ងិពួង់លង។ 
 
  �កិំាងត ងិ េងតែពលតុេមែម ដ �ំុេាដ ិេីមាម មូែងងងំាុះិពលះ ងូេេ 

េ ានពេេតមុញិេេតង េេងេូនន ចំូែូ ងិពួង់លង េលមិាកាងេេដ េងេលេ តំង។ 

ិមវិងិេីមាម�េពចតាពីនេមិាពលតុេី់�ះងនេា�ុ មូមយងមសិិទ័ិេីប�ី េេតងៃ់កេីទំេំ ១២.៤៤ 

េិចង ែេះ្វេយ ភិំះំា់�ះងវ�ា�េីិមមកាេេេះងពីនេណ�ងភ�មិ មូែងងងែេះេល 

េិិិះងេ់ផែេទ�ល មិាកាងពលតុំាេ ងិែុែនេំាពលមមពលតុេនដេទ។ ថូីេ តូពីនេូ ងិ 

េិ�ីកំែ១៣នងង អចិូ្ងងី្ងេពះំាវ�ូវំុពីនេេ តំែុញិេលៃថ�េាដង៉េេង កពុដ 

៍ូ ងិិេីមាម េេតមមីេីប�ី ាិែិិទ័ិូ ងិពួង់លងេលែលូា�។ 
 

 េុង 
 
េិ�ី�ណ�ងភ�មិ មូែងងងែេះពលតុេេដែះែមួមា ែែ ល ងុា េទព ុា�ី ីែង ចន   ិុែ 

 ិីេភ ថ� េុ ីចាង តុ ីែួា មីម ែ �ូុ េេន េេែ េភ ិួែ ិមមង កាង អុាេ  ល េេែ 

មំុ ាិែ លុះ  ិីេព។  
 

េិ�ីកំែ ១៣ នងង ពលតុំាច ងូខ�ួា កះពីៃថ�ទី២២ ែខទិន  � ំ២០១២ ូនក ងូពីពួង់លង 

ំាច�ះមួង�ុែំលុងមសណេិែព េះតេលែវេម� ដេីប�ីមួង ែេះរាេេេះងកវេម�់ិ 

ពូ�ពះេយចំាួា�ែ ៣.៥០០ពីនេ េចញពីេីប�ីូ ងិព�ង់លង។ 
 



ពួងណ�ងកំែ ១៣ នងង េនដ ពលតុំាកលងេកិេលងវេពះពូែេះ� ៤៨ េម ែ 

េពកងមង ង�ុែិុនក មួងែេះេ៍េពញេេងនពមិាពូពងលី។ េមមុីូ ងិពួង់លងំាេិ�ត 

ិំុពាាាីលិុបីិ  ូុែា�ពលតុំាូេិេិប។ េមមុីូ ងិណ�ងកំែ១៣នងងេនដ ង៉ពលតុំាូេិេិប 

មិានេពិាិលេិំមំុេលែ ាិែ ភិ�ុងែ់ែែេ េេតងែថមកំែមិាពលតុំាណាុន� លនេណេ�ជ តញ 

េងផីេេដូាកុងែថមេទ�ល។ 
 

ណ�ងភ�មិ មូែងងងពីនងងេ់ផែេទ�ល មីណ�ង ិី ះី ចាងត ីាិែេេង េព េេលា  

ពលតុ ំាច ងូខ�ួាេលេពកិុនក។ ណ�ងកំែពីនងងេាដំាមងច�ះមួិុនក េេតមមីេបូត 

�េងផីេេដូាកុង។ ណ�ងកំែពីនងងេាដពលតុំាងំុខ�ួាូេត� ដអិា�ែងចំកេ តូងិុាក 

េ�លេះងៃថ�ទី១៥ ែខមិថុន  � ២ំ០១២ �េពះែេះពួង់លងពលតុំាេេដែះែនេេលេពកងំុ 

េពកមកពលនលពិាិលេូ ងិលុេក។ ូទេចទពូកាងចំេ៍ដពួង់លងេលែលូា�េលង�ុែលុេក 

េលេ តំង។ 
 

វេម� ដេីប�ីេល មូែងងងេងតលេ តំែងំែពី � ំ២០០៧មងេម �ដ េពះែេះ មូែងងង ាិែូេិុម 

វំុុញិេនដពលតុំាវួះេេនេពងកមេុ្ា ិ្�ក �ី ។ ពងកមេុ្ា ិ្�ក �ី �ងមសិិទ័ិូ ងិិមវិង 

ពពមទ័ិនម� ងង មងពីីមូងផកាងណំតច ។ ពងកមេុ្ាេាដំាចងងខពចងះុូ មូែ ាិែំាូែបំ 

ណ�ងភ�មិែេះ ងិេលលំូាងេនដេិកតែលកំែណ ងិ នេចងងេចញពីេីប�ីូ ងិពួង់លង។ ិំមែូា�ិច 

ូា��ចពលតុ ំា់�ះងនេណ�ងភ�មិមួងចំាួា  ូុែា�ពីនេនីេពចតាមិាទទួះំាិំមែេនដេទ។  
 
ងុទន័កូំភិលូំភមង ាិែូែបិលូែបំូ ងិពងកមេុ្ា ំានំនេមាកវេម�់ពូ�វា 

�ពទែងពកងបំូំ់ុលេលងមសុ� ច ងូងំែិមមងែខសពងេមមង។ 
 

េេលុកមម វំុុញិកច ងូខ�ួាេិ�ីកំែ ១៣ នងង មិាិីុចូងង �់ េេាមែូទេចទពូកាង 

េនដេទ។ កះពីពពមងៃថ�ទី២២ ែខទិន �ែ់�ងមួងៃាិងមសនពិា�ិិីទកែិល ណ�ងភ�មិ 

ពូមម ១៨ ពីនេ ៃាភ�មិ ១ ង�ុែលំូាង មូែងងង ំាមងេះងងែា�ែចងងខពចង ែេះ់កដូ ងិ 

ពួង់លងពលតុំាេីចងងះុូ។ ពូេ ងូេេងងំតលងេអតពីូីងំតលង ពីនេមួងង�ុែចំេតម 

ពីនេកំែ ១៣ ពីនេ ំាពាេមេំដូេង ះ េេតមមីិំ់ះងទីងំែ់កដូ ងិពួង់លង 

ែេះពលតុ ំាេីូំ់�ិចូំក� ញ។ ូា�ិចេពកងមង ាីំះំាមងេះងទីងែា�ែេនដ េេង 

ពាេម មូ ណ�ិងំតលងេអតពីពួង់លង េេតងង៉ំា្្ែំណ�ងភ�មិមួងពីនេេនដ មិានេូា� 

ិងមសនពេទ�ល។   
 

េពកងពីិា�ិិីទកែិលពលតុំាូ� ងង ណ�ងភ�មិ មូែងងងមួងពងកមូា�ិិលេលទីងែា�ែេនដ 

ាិែ ំាេពច់ែចំេ�ែ�េពចតាណំពីិិទ័ិេីប�ី ។ មុាេពះៃថ�ពលែងូា�ិច េិ�ីណ�ងភ�មិមួងពងកមល�ចពលតុ 

ំាេុុ្ពមា័េេងងម� ំែាីំះចំដុ ាិែិា�ិិុខខមណ  ែេះះុច�ះេេងេិែពេេកាង 

ពួង់លង។ េពះែេះិមវិងិេីមាមលងែូងែខែង �់  េិ�១ី៣នងង ពលតុំាច ងូខ�ួាេ ែេិែព 

ថូីលមិល ែលណ�ងខ�ដង�ុែចំេតមពួង់លង ណលងកំែំាច�ះមួ�មួងពងកមែេះំាេពច់ែចំេ�ែ 

េនដ់ែ ។  
 



េិ�ីកំែ ១៣ នងង ពលតុំាេចទពូកាង េេតងេពកងមង ពលតុំាកលងេកិពីូទេំេភ 

េះតមពង ៣៤ ាិែ ២៥៩ ៃាច្ ងូភ�មិំះ � ំ២០០១ ាិែមពង ៥០៤ ៃាពងមពពេសទមណ ។ មពង 

៣៤ ៃាច្ ងូភ�មិំះែចែម ណ�ងកាងក ងូេេងខុិច្ ងូេះតណចះាុលុ ាមែពលតុទទួះេកិេ�ច 

មាែចែង�ុែមពង ២៥៩ ែេះ់�នក េកិេងង ពា័ន់ពី ១  � ំ េះង ៥  � ំ ។ មពង ៥០៤ 

ៃាពងម ពពេសទមណ  ែចែណំពីូទេះសតិកងងទែាមែេ ាទម�ាងេកិៃាូទពូ ំែាមែណ�ង្វក 

េមមវ។ មពងេាដណាុន� លមាក់�នក េកិេងងពា័ន់ពី ៦ ែខ េះង ១  � ំ ។ 
 

េិ�ីកំែេនដពលតុំាកលងេកិនេ� ងូពា័ន់ងវេពះ ២  � ំ ងា�ដ េ តូេកដ� 

េកិខ�ដពលតុំាពេួង៉េេង។ 
 
ិពម ងូពមល៌មាូែាម �ិមកងងទែមងទ 
 

េេង េណ�ែ ុទុ័ី ណែងកិមបម៌ងមសុ� ទ� មិពក ០១២ ៧៩១ ៧០០ 
 

េេង េមត ូ ះី ពងកមកពិេិិិិទ័ិះំេលំា ទ� មិពក ០១២ ៩០៩ ៣៩៧ 
 

េេង េងែ ុ ីុ វ មវ្មមណ ះណ ងូចំ្ ងូិពម ងូិេីមាម ទ� មិពក ០១២ ៨០១ ២៣៥ 
 

េេង ណំ ិំអល ណែងកះីកេ� ទ� មិពក ០១២ ៣២៧ ៧៧០  
 
 


