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ផលូវ Rajdamnern Nok, បាងកក ១០២០០, រពេះរាជាណាចរកនៃ  
អីុបមល៖ aprc.th@undp.org    
ទូរស័ពទ៖ +៦៦ (០)២ ៣០៤-៩១០០  
ទូរសារ៖ +៦៦ (០)២ ២៨០-២៧០០ 
ឡគហទាំព័រ៖ http://asia-pacific.undp.org/  

រចនាម៉ាូដ៖ Safir Soeparna/Ian Mungall/Steven Andy Reitz/UN

mailto:aprc.th@undp.org
http://asia-pacific.undp.org/


 
 
 
 
 
 
 

ក្នងុនាមជាមនសុ្សស្សី្ស្ស្ឡាញភ់េទដចូគ្នន  មនសុ្សស្រុស្ 
ស្ស្ឡាញភ់េទដចូគ្នន  មនសុ្សស្ស្ឡាញភ់េទទាំងពីរ 
និងមនសុ្សរតរូភេទ ភៅអាស្ុ(ីBEING LGBT IN ASIA)៖ 

របាយការណរ៍បស្ស់្រភទស្ក្មពជុា 
 
 

ការពិនិត្យឡឡើងវញិតាមបបបចូលរមួ និងការវភិាគបរយិាកាសចាប់និងសងគម
សរាប់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសស

ស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទ (LGBT) និងសងគមសីុវលិ 

 
 
 

  



| 2  

 

ាតិ្កា 

ឡសចកតីបៃលងអាំណរគុណ 4 

អកសរកាត់្ 6 

សឡងេបរបតិ្បត្តិ 10 

ឡសចកតីឡផតើម 24 

របវត្តិឡដើមននការត្ស ូមតិ្សរាប់ មនុសសLGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា                                           26 

កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅកមពុជាសតីពីសហគមន៍ LGBT                                                            42 

កនុងនាមជាមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទឡៅអាសីុ (BEING LGBT IN ASIA)                                  43 

ទិដឋភាពរមួននសិទធិមនុសសរបស់បុគគលLGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា 45 

បរយិាកាសចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយ                                                                                                                45 

រដឋធមមនុញ្ដននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា និងចាប់ជាតិ្                                                                                   45 

រកមរដឋបបឡវណីកមពុជាៃមី៖ ការទទួលសាគ ល់មិនចាស់លាស់ននការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន ?     48 

អាជាញ ធរមូលោឋ ន និងនគរបាល៖ បាំណកស្សាយឡផសងៗគ្នន ចាំឡ េះចាប់ឡផសងៗគ្នន                   50 

អាកបបកិរយិាវបបធម៌និងសងគមនិងទសសនៈចាំឡ េះបុគគល LGBTឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា       52 

អាកបបកិរយិារបស់បុរសចាំឡ េះការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ៖  ជាការអាា៉ាស់ ប៉ាុបនតចាប់គួរ
ការ រពួកឡគ ពីការឡរ ើសឡអើង                                                                                                                                       55 

ទសសនៈរបស់រពេះពុទធចាំឡ េះឥរយិាបៃផលូវឡភទ                                                                          55 

វមិជឈការ និងភាពែុសគ្នន ឡៅទូទាំងរបឡទសកមពុជា៖ ទាំនាក់ទាំនង និងភាពជានដគូរបស់ 

LGBT                                                                                                                                                                                          56 

សាថ ប័នសាំខាន់ៗសរាប់ការ រសិទធិរបស់ LGBT                                                                  57 

ការការ រសិទធិរបស់បុគគល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា                                  60 

កិចចការរគសួារ                                                                                                                                                                       60 

សហគមន៍ និងសងគម                                                                                                                                                       72 

សុែភាព រមួបញ្ចូ លទាំងឡមឡរាគឡអដស៍                                                                                                               77 



| 3  

 

របព័នធផសពវផាយ រមួទាំង បឡចចកវទិាព័ត៌្ាន និងទាំនាក់ទាំនង                                                            83 

បញ្ា  និងកតីកងវល់នដឡទៀត្                                                                                                                                            85 

សមត្ថភាពរបស់អងគការ LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា                                      89 

ឯកសារឡយាង                                                                                             99 

ឧបសមព័នធទី១៖ បញ្ជ ីអងគការបដលចូលរមួ                                                      106 

ឧបសមព័នធទី ២៖ សនាទ នុរកមនន កយបដលឡរបើជាទូឡៅ                                  107 

 
 
 

  



| 4  

 

ឡសចកតីបៃលងអាំណរគុណ 

របាយការណ៍ឡនេះកត់្រតាបទបងាា ញ និងការពិភាកាឡៅកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅកមពុជា
សតីពីសហគមន៏LGBTបដលបានឡធវើឡឡើងឡៅកនុងទីរកុងភនាំឡពញកាលពីនៃងទី២១-២២ បែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ ឡៅសណាឋ គ្នរ អឹុមឡភើឡរៀល។ ព័ត៌្ានបបនថមរត្ូវបានទទួលពីការពិនិត្យឡឡើងវញិ
ឡលើឯកសារបដលានស្សាប់ និងការអឡងេត្ របស់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអងគការឡៅ
សហគមន៍បដលឡធវើការឡលើបញ្ា LGBT។ សូមកត់្សាគ ល់ថ្ន ឡោយសារបត្ានការផ្ទល ស់បតូរ
ជារបចាំឡៅកនុងការត្ស ូមតិ្និងនឡយាបាយននសហគមន៍LGBT អាចានការវវិឌឍៃមីៗបដល
មិនរត្ូវបានោក់បញ្ចូ លឡៅកនុងរបាយការណ៍ឡនេះឡៅឡពលឡបាេះពុមពផាយ។  

អនកឡរៀបចាំកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅកមពុជាសតីពីសហគមន៏LGBT សូមបៃលងអាំណរគុណដល់
អនកចូលរមួ  អនកសរមបសរមួល និងវាគមិនទាំងអស់ បដលបានចូលរមួឡៅកនុងកិចចពិភាកា
ថ្នន ក់ជាតិ្ឡនេះ និងអនកបដលបានចូលរមួឡៅកនុងការអឡងេត្សតីពី អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT 
បដលបានផតល់ធាតុ្ចូល ដ៏ានត្នមលសរាប់របាយការណ៍ឡនេះ។ ឡយើងែញុាំសូមបៃលងអាំណរ
គុណជាពិឡសសដល់ ស្ស ុន ស្ស ន អនកសរមបសរមលួននកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ និងអនកឡធវើ
របាយការណ៍ បដលរមួាន៖ បហម សិលា, បយ៉ាម សុជា,  ឡឈឿង រចនា, វា៉ាន សុកវណណ, 
ឡផង សាញ់, ណយ សីុថ្ន, អ ុក ផលលី និង ប ូ សកលកិត្ា។ បញ្ជ ីឡ ម្ េះអងគការចូលរមួកនុង
កិចចពិភាកាឡនេះ ានភាជ ប់ជូនកនុងឧបសមព័នធទី១ ននរបាយការណ៍ឡនេះ។  

របាយការណ៍ឡនេះរត្ូវបានសរឡសរឡោយ Vicente S. Salas ឡោយានការជួយពី
Sathaboramana Kheang ជាមន្តនតីសិទធិមនុសសLGBT ននគាំនិត្ផតួចឡផតើម 'Being LGBT in 
Asia' បដលតាាំងមូលោឋ នឡៅការយិាល័យឧត្តមសនងការអងគការសហរបជាជាតិ្ទទួលបនទុក
សិទធិមនុសស (OHCHR) ឡៅកមពុជា។  

របូៃត្ទាំងអស់ឡៅកនុងរបាយការណ៍ឡនេះ គឺជាអនកចូលរមួឡៅកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅ
កមពុជាសតីពីសហគមន៏ LGBT។ របូៃត្ទាំងឡនេះរត្ូវបានផតល់ឡោយ Veronika Jemelikova, 
អនកសម័រគចិត្តយុវជនអងគការសហរបជាជាតិ្បផនករបាស្ស័យទក់ទង អប់រ ាំផសពវផាយ និង យុ
វជន និង Shuji Sekine, អនកសម័រគចិត្តសកលវទិាល័យ របស់អងគការសហរបជាជាតិ្  បផនក
កមមវធីិយុវជនសម័រគចិត្ត។  

ឡយាបល់និងធាតុ្ចូលដ៏ានត្នមលឡៅឡលើឡសចកតីរ ងននរបាយការណ៍ឡនេះ រត្ូវបានផតល់
ឡោយ Thomas White អនុរបធាន ការយិាល័យអភិបាលកិចចនិងរបជាជនងាយរងឡរគ្នេះ នន
ឡបសកកមមអភិវឌឍន៍ត្ាំបន់អាសីុរបស់ USAID (RDMA); Vy Lam, សាគមអាឡមរកិសរាប់
ឡលើកកមពស់វទិាសាស្តសតនិងបឡចចកវទិា; Dhulce-Janice McGuire, មន្តនតីរបជាធិបឡត្យយនិង
អភិបាលកិចច, និងSerey Chan, អនកឯកឡទសបផនករគប់រគងគឡរាង, USAID/កមពុជា; និង 
Adam Schumacher, អនុរបធានការយិាល័យកិចចការអាសីុបូ ៌, ការយិាល័យអាសីុ, 
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USAID; ក៏ដូចជា Edmund Settle,ទីរបឹកាឡគ្នលនឡយាបាយ និង Saurav Jung Thapa, ម
ន្តនតីបឡចចកឡទសសិទធិមនុសស និង LGBT, មកពីមកពីកមមវធីិអភិវឌឍន៍របស់អងគការសហរបជា
ជាតិ្ការយិាល័យត្ាំបន់អាសីុបា៉ា សីុហវិក (UNDP APRC)។ Andy Quan គឺជាអនកឡរៀបឡរៀងនន
របាយការណ៍ឡនេះ។  

សូមបៃលងអាំណរគុណជាពិឡសសដល់បុគគលទាំងឡាយខាងឡរកាមឡនេះ បដលបានផតល់ឯក
សារឡយាងសាំខាន់ៗ ការបណនាាំ និងការបកបរប ឡៅកនុងអាំឡុងឡពលឡរៀបចាំរបាយការណ៍ឡនេះ
៖ គង់ ប ុនៃន ត្ាំណាងបណាត ញបុរសរមួឡភទជាមួយបុរសនិងមនុសសបតូរឡភទ; Kazumi 
Nakagawa, រគមូកពីសកលវទិាល័យបញ្ដ សាស្តសតកមពុជា; Mark West មកពីវទិាសាថ ន
រគប់រគងបូ ៌បសចឹម; និង សាស្តសាត ចរយ Gary Atkins, សាស្តសាត ចរយបផនករបាស្ស័យទក់ទង
ឡៅសកលវទិាល័យសីុអាៃល ។  

ចុងឡរកាយ នដគូកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ សូមបៃលងអាំណរគុណចាំឡ េះការរមួចាំបណកដ៏ឡឆនើម
របស់ Marie-Dominique Parent, ត្ាំណាងរង, OHCHR កមពុជា; Amara Bou, អនកវភិាគកមម
វធីិ, ករមងជាំងឺឡអដស៍/អភិបាលកិចច, UNDP កមពុជា; Isabelle Devylder, មន្តនតីកមមវធីិ, និង 
Markara Nuon, ជាំនួយការកមមវធីិ, ពីកមមវធីិសមរគ័ចិត្តអងគការសហរបជាជាតិ្កមពុជា; Sinet 
Seap, មន្តនតីគឡរាងសមភាពឡយនឌ័រ, សាថ ប័នអងគការសហរបជាជាតិ្សរាប់សមភាព និង
ការផតល់ភាពអង់អាចដល់ស្តសតី (UN Women); Saurav Jung Thapa, មន្តនតីបឡចចកឡទសសិទធិ
មនុសស និង LGBT, UNDP APRC; និង Sathaboramana Kheang, មន្តនតីសិទធិមនុសស LGBT 
សរាប់គាំនិត្ផតួចឡផតើម 'Being LGBT in Asia' បដលតាាំងមូលោឋ នឡៅការយិាល័យឧត្តមសនង
ការអងគការសហរបជាជាតិ្ទទួលបនទុកសិទធិមនុសសឡៅកមពុជា បដលបានចូលរមួដល់ភាព
ឡជាគជ័យននកិចចពិភាកាឡនេះ។   

កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅកមពុជាសតីពីសហគមន៍ LGBT និងរបាយការណ៍របស់របឡទស រត្ូវ
បានគ្នាំរទឡោយ UNDP, USAID, និង OHCHR កមពុជា តាមរយៈគឡរាងគាំនិត្ផតួចឡផតើម 
‗Being LGBT in Asia‘ ។ រគបដណត ប់របឡទសចាំនួន៨ បដលរមួាន កមពុជា ចិន ឥណឌូ ឡនសីុ 
ម៉ាុងឡគគ លី ឡនបា៉ា ល់ ហវីលីពីន នៃ និង ឡវៀត្ណាម គាំនិត្ផតួចឡផតើមសិការមួគ្នន ឡនេះានឡគ្នល
បាំណងបសវងយល់ពីបញ្ា របឈមបផនកចាប់ នឡយាបាយ និងសងគមបដលបុគគល LGBT ជួប
របទេះ, ចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយ ក់ព័នធ និងការទទួលបានយុត្តិធម៌និងឡសវាសុែភាព
របស់ពួកឡគ។ គាំនិត្ផតួចឡផតើមឡនេះនឹងពិនិត្យឡមើលត្រមូវការរបស់អងគការ LGBT, ទីកបនលង
បដលពួកឡគឡធវើការ, សមត្ថភាពរបស់ពួកឡគឡដើមបចូីលរមួកនុងកិចចពិភាកាសតីពីសិទធិមនុសសនិង
ឡគ្នលនឡយាបាយនិងតួ្នាទីរបស់បឡចចកវទិាៃមីឡៅកនុងការគ្នាំរទដល់ការត្ស ូមតិ្របស់ 
មនុសស LGBT ។   
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អកសរកាត់្ 
 
APCOM សមព័នធភាពអាសីុបា៉ា សីុហវិកសតីពីសុែភាពផលូវឡភទបុរស  
APTN   បណាត ញមនុសសបតូររឡភទអាសីុបា៉ា សីុហវិក 
ART  ការពាបាលឡោយឱសៃរបឆ្ាំងវរីសុ 
BC  បណាត ញចតុ្មុែ (បណាត ញបុរសរមួឡភទជាមួយបុរសជាតិ្) 
CACHA សមព័នធកមពុជាឡដើមបីរបយុទធនឹងឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ 
CARD  រកមុរបឹកា អភិវឌឍន៍កសិកមមនិងជនបទ 
CBO  អងគការឡៅសហគមន៍  
CCHR  មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា 
CDHS  ការអឡងេត្របជាសាស្តសតនិងសុែភាពកមពុជា 
CITA  សាគមរគបូឡរងៀនឯករាជយកមពុជា 
CLS  ឡសវាចាប់ឡៅសហគមន៍ 
CMDG  ឡគ្នលឡៅអភិវឌឍន៍សហសសវត្សកមពុជា 
CPN+  បណាត ញអនករស់ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍ឡៅកមពុជា  
CSO  អងគការសងគមសីុវលិ  
CSSD  អងគការសហរបតិ្បត្តិការសរាប់ឡសវាសងគមនិងការអភិវឌឍ  
EIDHR  លិែិតូ្បករណ៍អឺរ ៉ាបុសរាប់របជាធិបឡត្យយនិងសិទធិមនុសស  
EW  នារបីឡរមើឡសវាកមានត 
FGD  ការពិភាការកមុឡគ្នលឡៅ 
FHI 360 អតី្ត្អងគការសុែភាពរគសួារអនតរជាតិ្ 
GBV   អាំឡពើហិងាទក់ទងនឹងឡយនឌ័រ 
GFATM មូលនិធិសកលរបយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ រឡបង និងរគនុចញ់ (រត្ូវបានសាគ ល់

ផងបដរថ្នជា ―មូលនិធិសកល‖) 
HACC  គណៈកាម ធិការសរមបសរមួលឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ 
HIV  វរីសុបដលឡធវើឲយរបព័នធភាពសុាាំមនុសសចុេះឡែាយ 
HRC   រកមុរបឹកាសិទធិមនុសស  
ICFRW រកមុរបឹកាអនតរជាតិ្សតីពីការស្សាវរជាវសរាប់ស្តសតី  
ICJ  គណៈកមមការគណៈវនិិចឆ័យអនតរជាតិ្ 
ICT  ព័ត៌្ាន និងបឡចចកវទិារបាស្ស័យទក់ទង 
IDAHOT ទិវាអនតរជាតិ្របឆ្ាំងការសែប់មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងការ សែប់

មនុសសបតូរឡភទ 
IDPoor  កមមវធីិកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណរគួសាររកីរក 
IPPF  សហព័នធាតុ្បិតុ្ភាពអនតរជាតិ្  
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KI  អនកផតល់ព័ត៌្ានគនលឹេះ 
LGBT  មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសស

ស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទ 
LICADHO  សមព័នធកមពុជាឡដើមបីឡលើកកមពស់និងការ រសិទធិមនុសស 
MCH  សុែភាពាតា និងកុារ  
MHC  សុែភាពបុរសកមពុជា  
MHSS  ឡសវាសងគមនិងសុែភាពរបស់បុរស  
MoEYS រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា  
MoH  រកសួងសុខាភិបាល 
MoI  រកសួងមគនផទ  
MoP  រកសួងបផនការ 
MoWA  រកសួងកិចចការនារ ី  
MSI  អងគការា៉ា រសីតូប អនតរជាតិ្  
MSM   បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស 
MSMGF  ឡវទិកាសកលសតីពីបុរសរមួឡភទជាមួយបុរស និងឡមឡរាគឡអដស៍  
NAA  អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ 
NAPVAW  បផនការសកមមភាពជាតិ្ឡដើមបទីប់សាេ ត់្អាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី  
NCHADS មជឈមណឌ លជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ ឡសើបសបក និងកាមឡរាគ 
NGO  អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល 
NSPS  យុទធសាស្តសតជាតិ្គ្នាំ រសងគម 
OHCHR ការយិាល័យឧត្តមសនងការអងគការសហរបជាជាតិ្ទទួលបនទុកសិទធិមនុសស
PACT   ទីភាន ក់ងារឯកជនសហការរមួគ្នន  
PFLAG  ឪពុកាត យ រគួសារ និងមិត្តភកតិរបស់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និង

មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
PSI  អងគការឡសវាសុែភាពរបជាជនអនតរជាតិ្  
PYD  Paz Y Desarollo (សនតិភាព និងការអភិវឌឍ) 
RGC  រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា  
RHAC  សាគមសុែភាពរគួសារកមពុជា  
RoCK  អងគការសហគមន៍ឥនទធនូកមពុជា  
SMS  ឡសវាសារែលី 
SOGI  ទាំឡនារផលូវឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ 
SPU  បផនកគ្នាំ រសុែភាពសងគម 
SRH  សុែភាពផលូវឡភទ និងសុែភាពបនតពូជ 
STIs   ជាំងឺកាមឡរាគ 
UNAIDS  កមមវធីិអងគការសហរបជាជាតិ្រមួគ្នន សតីពីឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ 
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UNDP APRC  កមមវធីិអភិវឌឍន៍របស់អងគការសហរបជាជាតិ្ ការយិាល័យត្ាំបន់អាសីុបា៉ា សីុ
ហវិក 

UNESCO អងគការអប់រ ាំ វទិាសាស្តសត និងវបបធម៌របស់អងគការសហរបជាជាតិ្ 
UNFPA អងគការមូលនិធិរបជាជនននអងគការសហរបជាជាតិ្ 
UNICEF អងគការមូលនិធិកុារអនតរជាតិ្ននអងគការសហរបជាជាតិ្ 
UNGASS កិចចរបជុាំពិឡសសននមគសននិបាត្អងគការសហរបជាជាតិ្ 
UNV  កមមវធីិសម័រគចិត្តអងគការសហរបជាជាតិ្ 
UN WOMEN សាថ ប័នអងគការសហរបជាជាតិ្សរាប់សមភាព និងការផតល់ភាពអង់អាច

ដល់ស្តសតី  
UPR   ការរត្តួ្ពិនិត្យតាមឡពលកាំណត់្ជាសកល  
USAID RDMA ទីភាន ក់ងារសហរដឋអាឡមរកិសរាប់ការអភិវឌឍអនតរជាតិ្ ឡបសកកមមអភិវឌឍ

ន៍ត្ាំបន់អាសីុ 
VAW  អាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី  
VCSP  ឡគ្នលនឡយាបាយភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាព  
VCT  ការផតល់របឹកានិងឡធវើឡត្សតឡោយសម័រគចិត្ត (សរាប់ឡមឡរាគឡអដស៍) 
WHO  អងគការសុែភាពពិភពឡលាក 
WNU  បណាត ញស្តសតីឡដើមបីរបួរមួ 
YVC  សឡមលងយុវជនានសារៈសាំខាន់ 
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សឡងេបរបតិ្បត្តិ 

Being LGBT in Asia: កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្សតពីីសហគមន៍ LGBT ឡៅកមពុជា  

របាយការណ៍ឡនេះពិនិត្យឡឡើងវញិឡលើបរយិាកាសចាប់ និង សងគមសរាប់មនុសសស្សី
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និង
មនុសសបតូរឡភទ (LGBT) ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ ឡនេះគឺជាផលិត្ផលមួយបដលបានមកពី
កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្សតីពីសហគមន៍LGBT ឡៅកមពុជា បដលបានឡធវើឡឡើងកាលពីបែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ ឡៅកនុងរាជធានីភនាំឡពញ។ កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡនេះានអនកចូលរមួចាំនួន ៥៩
នាក់ មកពី ១៨ឡែត្ត បដលត្ាំណាងឲយអងគការ LGBT នានាឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា រមួជាមួយ 
ត្ាំណាងអងគការពហុភាគីនិងឡទវភាគី នដគូអភិវឌឍ សកលវទិាល័យ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល 
និងអងគការឡៅសហគមន៍បដលឡធវើការ ក់ពនធ័ឡៅនឹងបផនកសិទធិរបស់មនុសស LGBT។ កិចច
ពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡនេះរត្ូវបានឡរៀបចាំឡឡើងរមួគ្នន  ឡោយការយិាល័យឧត្តមសនងការអងគការ
សហរបជាជាតិ្ទទួលបនទុកសិទធិមនុសស (OHCHR) និង មជឈមណឌ លថ្នន ក់ត្ាំបន់អាសីុបា៉ា សីុ
ហវិកនន កមមវធីិអភិវឌឍន៍របស់អងគការសហរបជាជាតិ្ (UNDP APRC) សហការជាមួយទី
ភាន ក់ងារសហរដឋអាឡមរកិសរាប់ការអភិវឌឍអនតរជាតិ្ (USAID)។  

របាយការណ៍របស់របឡទសឡនេះ គឺជាផលិត្ផលមួយននគាំនិត្ផតួចឡផតើមទូលាំទូលាយមួយ 
បដល ានឡ ម្ េះថ្ន ‗Being LGBT in Asia‘: ការពិនិត្យឡឡើងវញិនិងការវិភាគតាមបបបចូល
រមួននបរយិាកាសចាប់និងសងគមសរាប់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទ (LGBT) និងសងគម
សីុវលិ។ ឡោយបានរបកាសោក់ឲយអនុវត្តជាផលូវការកនុងឱកាសទិវាសិទធិមនុសស នៃងទី១០ បែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ គាំនិត្ផតួចឡផតើម ‗Being LGBT in Asia‘ គឺជាកិចចែិត្ែាំរបឹងបរបងឡដើមបីឡរៀនសូរត្
ឡៅទូទាំងត្ាំបន់អាសីុដាំបូងបាំផុត្មួយ បដលរត្ូវបានអនុវត្តឡឡើងឡោយអងគការ LGBT ឡៅ
ថ្នន ក់មូលោឋ នឡៅអាសីុ និងឡមដឹកនាាំសហគមន៍ រមួជាមួយ UNDP និង USAID។ ឡៅកនុង
របឡទសកមពុជា គឡរាងឡនេះបានសហការជានដគូបបនថមឡទៀត្ជាមួយ OHCHR។ ឡផ្ទត ត្ឡៅ
ឡលើរបឡទសចាំនួន ៨ បដលរមួាន កមពុជា ចិន ឥណឌូ ឡនសីុ មុងឡគគ លី ឡនបា៉ា ល់ ហវីលីពីន នៃ 
និង ឡវៀត្ណាម កិចចែិត្ែាំរបឹងឡនេះពិនិត្យឡមើលបទពិឡសាធន៍កនុងជីវតិ្របស់មនុសស LGBT 
ឡោយឈរឡលើទសសនវស័ិយអភិវឌឍន៍ និងសិទធិ។  

គាំនិត្ផតូចឡផតើម‗Being LGBT in Asia‘ានឡគ្នលឡៅមួយចាំនួន ឡោយឡលើកទឹកចិត្តដល់ការ
ឡធវើការជាបណាត ញរវាង LGBT ឡៅទូទាំងត្ាំបន់, កសាងមូលោឋ នចាំឡណេះដឹង និងបសវងយល់
អាំពីសមត្ថភាពរបស់អងគការ LGBT កនុងការចូលរមួឡៅកនុងកិចចសនទនាឡគ្នលនឡយាបាយ និង
ការឡកៀងគរសហគមន៍។ តាមរយៈការងារឡនេះ ‗Being LGBT in Asia‘ឡលើកកមពស់ការយល់
ដឹងអាំពីសិទធិរបស់មនុសស LGBT និងបញ្ា ាក់ងាយនិងឡរ ើសឡអើងបដលពួកឡគជួបរបទេះឡៅ
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ទូទាំងត្ាំបន់ឡនេះ។គាំនិត្ផតួចឡផតើមឡនេះោក់ឡចញនូវជាំគននានាឡឆ្ព េះឡៅរកការងារអភិវឌឍន៍
បដលរមួបញ្ចូ ល LGBT សរាប់ UNDP និងរបព័នធអងគការសហរបជាជាតិ្; USAID និងរោឋ
ភិបាលសហរដឋអាឡមរកិ; និងនដគូអភិវឌឍន៍ដនទឡទៀត្ តាមរយៈការស្សាវរជាវដូចជារបាយ
ការណ៍ឡនេះជាឡដើម និងផលិត្ផលសងគមនិងពហុបឡចចកវទិាដនទឡទៀត្។ ចុងឡរកាយ គាំនិត្
ផតួចឡផតើមឡនេះរ ាំឡលចពីទសសនៈនានាបដលផតល់ឡោយអនកចូលរមួបដលជាបុគគល LGBT ឡៅឯ
កិចចពិភាកាសហគមន៏ ឡោយផារភាជ ប់ជាមួយភាគី ក់ព័នធនានាបដលកាំពុងឡធវើការឡដើមបី
ឡលើកកមពស់សិទធិមនុសសរបស់ LGBT ឡៅទូទាំងអាសីុ។  

របវត្តិសឡងេបននបញ្ា ទាំឡនារផលូ វឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា 

ឥរយិាបៃផលូវឡភទចរមុេះ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រឡៅកនុងរបឡទសកមពុជាានមកតាាំងពីសត្
វត្សរទី៍១៣ ប៉ាុបនតអត្តសញ្ដ ណឡផសងៗឡទៀត្ទាំនងជារត្ូវបានបាំផ្ទល ញឡចលអស់ឡៅកនុងរបប
បែមររកហម។ានការអឡងេត្និងការសិកាែលេះអាំពីចាំណង់ផលូវឡភទដូចគ្នន រវាងបុរសឡៅកនុង
ទសវត្សរ៥៍០ និងឡរកាយមកឡទៀត្ និងរបាយការណ៍តាមកាបសត្ែលេះអាំពីស្តសតីបតូរឡភទឡៅកនុង
ត្ាំបន់ជនបទននរបឡទសកមពុជាពីទសវត្សរ៥៍០ ដល់៧០។ការសិកាអាំពីផលូវឡភទនិងឥរយិាបៃ 
បដលបានចប់ឡផតើមកនុងទសវត្សរ៩៍០ បដលជាំរញុឡោយការរកីរាលោលឡមឡរាគឡអដស៍កនុង
សកលឡលាកឡនាេះបានឡធវើឲយានការយល់ដឹងនិងការពិភាកាគ្នន កាន់បត្ឡរចើនឡឡើងពីទាំឡនារ
ផលូវឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ (SOGI)។ ឡៅកនុងរយៈឡពលមួយទសវត្សរចុ៍ងឡរកាយឡនេះ 
រពឹត្តិការណ៍ឡាទនភាព រត្ូវបានឡគរបារឰឡឡើងចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៣ ឡហើយឡសចកតីបៃលង
ការណ៍ជាសាធារណៈមួយរត្ូវបានឡធវើឡឡើងឡោយរពេះមគវរីកសរត្កមពុជា រពេះករណុារពេះ
បិតាជាតិ្ នឡរាត្តម សីហនុ ជាការគ្នាំរទដល់ទាំនាក់ទាំនងឡភទដូចគ្នន ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៤។ ឡៅ
កនុងទសវត្សរឡ៍នេះបដរ ានការបឡងេើត្ឡឡើងជាឡលើកដាំបូងបាំផុត្នូវបណាត ញបុរសរមួឡភទ
ជាមួយបុរស និងមនុសសបតូរឡភទ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៦ និងអងគការ LGBT បដលរត្ូវបានឡគ
ទទួលសាគ ល់ជាផលូវការដាំបូងបាំផុត្កនុងឆ្ន ាំ២០១៤។ចប់តាាំងពីឡពលឡនាេះមក ឡគសឡងេត្ឡឃើញ
ថ្ន សហគមន៍មនុសសLGBTឡៅកនុងរបឡទសឡនេះ បាននិងកាំពុងឡលចមុែឡលចាត់្ខាល ាំងឡឡើ
ងៗ និងានការចងរកងជាសហគមន៍ ក៏ដូចជាសកមមភាពសងគមកាន់បត្ឡរចើនឡឡើងៗផង
បដរ។ 

របកគាំឡហើញ 

របាយការណ៍ឡនេះផតល់នូវទិដឋភាពជារមួមួយអាំពីសិទធិរបស់មនុសសLGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុ
ជា បដលទក់ទងយា៉ាងទូលាំទូលាយឡៅនឹងចាប់ និងឡគ្នលនឡយាបាយ អាកបបកិរយិា
សងគមនិងវបបធម៌ រពមទាំងសាសនា និងជាក់លាក់ជាងឡនេះគឺទក់ទងឡៅនឹងកិចចការ
រគួសារ ការអប់រ ាំ និងការសិកា ការងារ និងមុែរបរ សហគមន៍និងសងគម សុែភាព រមួទាំង
ឡមឡរាគឡអដស៍ របព័នធផសពវផាយរមួទាំងព័ត៌្ាន បឡចចកវទិារបាស្ស័យទក់ទង (ICT) និង
សមត្ថភាពសាថ ប័នននអងគការ LGBT។  
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ឡសចកតីសឡងេបននបរបិទជារមួសរាប់សិទធិរបស់មនុសសLGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ាន
ដូចខាងឡរកាម៖  

 ចាប់ និងឡគ្នលនឡយាបាយជាតិ្៖ ឡទេះបីជាសកមមភាពរមួឡភទដូចគ្នន មិនបមនជាបទ
ឡលមើសរពហមទណឌ ក៏ឡោយ ប៉ាុបនតចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា
មិនបានបចងអាំពីមនុសស LGBT និងសិទធិរបស់ពួកឡគឡឡើយ។ ពុាំានចាប់របឆ្ាំង
នឹងការឡរ ើសឡអើង និងទណឌ កមមសរាប់អនកបដលរ ាំឡលាភសិទធិរបស់មនុសស LGBT ឬ
បចងអាំពីបញ្ា មរត្ក ពនធ ឬសិទធិរគួសារ ឡនាេះឡឡើយ។ រកមរដឋបបឡវណីបចចុបបនន មិន
បានបចង ឬកាំណត់្ពីឡភទរបស់សហព័ទធឡឡើយ ដូឡចនេះឡគអាចបកស្សាយថ្នវា
អនុញ្ដ ត្ឲយានការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន  ប៉ាុបនតឡគមិនទន់បានសាកលបងបកស្សាយ
បបបឡនេះឡឡើយឡទ។ ានរបាយការណ៍អាំពីអាជាញ ធរមូលោឋ ន និងនគរបាលបដលឡរបើ
ចាប់ឡផសងៗឡដើមបីរ ាំឡលាភឡលើសិទធិរបស់ LGBT រមួទាំងការបាំបបកបាំបាក់ឡោយបងេាំ
នូវគូស្សករឡភទដូចគ្នន  ឡដើមបីឡឆលើយត្បនឹងការទមទររបស់ឪពុកាត យ និងការ
ឡរ ើសឡអើងឡោយនិយាយភាជ ប់បុគគលLGBT ជាមួយបញ្ា សងគមនានា ដូចជាការឡរបើ
ឡគឿងឡញៀន ឬលក់ឡសវាឡភទ។  

 អាកបបកិរយិាសងគម និងវបបធម៌៖ របជាពលរដឋកមពុជាយល់ពីឡភទ និងសកមមភាពផលូវ
ឡភទ ជា កយបដលានលកេណៈស្សាលជាង កយរបស់បសចឹមរបឡទស "របុស" និង 
"ស្សី"។ មនុសសLGBTសញ្ដ តិ្កមពុជាជាឡរចើន កាំណត់្អត្តសញ្ដ ណែលួនឯង ឡយាង
តាមបទោឋ នឡយនឌ័រ ជាជាងទាំឡនារផលូវឡភទ។ ស្សឡដៀងគ្នន ឡនេះបដរ សងគមានការ
ជាំទស់ឡៅនឹងបុគគលឡោយសារបត្ បទោឋ នឡយនឌ័ររបស់ពួកឡគ ជាជាងអត្ត
សញ្ដ ណជាមនុសសLGBT។ ចាំឡ េះការឡធវើបាបដល់បុគគល LGBT វញិ ឡគគក់ដូច
ជាមិនឡឃើញានការឡធវើទុកបុកឡមនញឡោយចាំហឡៅឡលើមនុសសLGBT ឡឡើយ ឡហើយ
បុគគលLGBT ែលេះ រត្ូវបានឡគអត់្ឱនឲយរបសិនឡបើពួកឡគមិនរ ាំឡលាភចាប់និងបទោឋ ន
សងគម។ ានការរាយការណ៍មកថ្ន គូស្សករឡភទដូចគ្នន ែលេះរត្ូវបានឡគទទួលសាគ ល់
ឡៅកនុងភូមិរបស់ពួកឡគ។  

 សាសនា៖ សាសនារបស់ជាតិ្ គឺសាសនារពេះពុទធ បដលមិនានការសែប់មនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងការសែប់មនុសសបតូរឡភទ រពមទាំងមិនបានបបងបចករវាង
ការស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន  និងការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡនាេះឡទ ឡៅកនុងធម៌វន័ិយ
របស់ែលួនអាំពីសកមមភាពផលូវឡភទ។ រពេះពុទធ ានពុទធដីកាថ្ន ការឡជៀសវាងកាមគុណ 
គឺជាជាំគនមួយឡឆ្ព េះឡៅរកឡសចកតីសុែ ឡហើយថ្ន ឥរយិាបៃកាមគុណ គួរបត្ាន
ការឡគ្នរព ថ្នន ក់ៃនម និងរកីរាយ។  

របាយការណ៍ឡនេះ បៃមទាំងពិនិត្យឡមើលភាពែុសគ្នន ឡៅកនុងការទទួលសាគ ល់បុគគល LGBT 
ឡៅទូទាំងរបឡទសកមពុជា។ ឡគបានរកឡឃើញថ្ន បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស និងស្តសតីបតូ
រឡភទ ជាទូឡៅ របមូលផតុាំគ្នន ឡៅកនុងទីរកងុធាំៗ និងទីរមួឡែត្ត។ មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូច
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គ្នន  និងមនុសសរបុសបតូរឡភទ រត្ូវបានឡគទទួលសាគ ល់ និងានភាពងាយស្សួលជាងឡគកនុង
ការរស់ឡៅតាមបណាត ឡែត្តនានាកនុងរបឡទសកមពុជា។  

របាយការណ៍ឡនេះក៏ពិនិត្យផងបដរឡលើបផនកនានាននកិចចការរគួសារ ការអប់រ ាំ និងការសិកា 
មុែរបរនិងការងារ សហគមន៍និងសងគម សុែភាព របព័នធផសពវផាយ និងបញ្ា ដនទឡទៀត្។  

 កិចចការរគសួារ៖ បញ្ា ជាឡរចើនរត្ូវបានរាយការណ៍ឲយដឹងទក់ទងឡៅនឹងការរបរពឹត្ត
មិនគបបឡីៅឡលើបុគគល LGBT ឡោយរគួសាររបស់ពួកឡគ ឡោយានតាាំងពីការបងេាំ
ឲយឡរៀបការ ការប៉ាុនប៉ាងពាបាលបុគគល LGBT, ការបដិឡសធរបស់រគួសារ និងការ
រត្តួ្រតាឡលើឥរយិាបៃរបស់ពួកឡគ។ លទធផលចាំឡ េះបុគគល LGBT រមួាន ការរត់្
ឡចញពីផទេះ ានបញ្ា ផលូវចិត្ត ៃប់បារមភ និងានគាំនិត្ចង់ឡធវើអត្តឃាត្កាន់បត្ឡរចើន។  

 ការអប់រ ាំ និងសាលាឡរៀន ៖ អរតាឡបាេះបង់ឡចលការសិកាកនុងចាំឡណាមយុវជន 
LGBT គឺែពស់ជាងសិសសទូឡៅកនុងសាលាឡរៀន ឡោយសារបត្ានការឡធវើបាបពី
សាំណាក់មិត្តភកតិ និងបញ្ា ឡសដឋកិចចឡោយសារបត្រគួសារមិនទទួលសាគ ល់។ 1 
បរយិាកាសសាលាឡរៀនឡៅបឋមសិកាឡរចើនបត្ពរងឹងតួ្នាទីឡយនឌ័រតាមបបបបុរា
ណ។ ានសកមមភាពបឡងេើនការយល់ដឹងែលេះអាំពីបញ្ា  LGBT ឡៅកនុងតាមបណាត
សកលវទិាល័យកនុងរបឡទសកមពុជា។  

 មុែរបរ និងការងារ៖ មនុសសLGBT ឡៅកមពុជា មិនចង់ឡបើកចាំហអាំពីទាំឡនារផលូវឡភទ
របស់ពួកឡគឡៅទីកបនលងឡធវើការឡឡើយ ឡហើយពួកឡគានឱកាសការងារតិ្ចតួ្ច
ឡោយសារានការឡរ ើសឡអើង និងការមិនរាប់រកពីអនកដនទ។ ានការងារតិ្ចតួ្ច
បដលរត្ូវបានឡធវើឡឡើងឡដើមបីឡលើកឡឡើងពីបញ្ា ទាំឡនារផលូវឡភទនិងអត្តសញ្ដ ឡយនឌ័រ 
កនុងចាំឡណាមនិឡយាជក។ ជាឡរឿយៗ អនកបតូរឡភទរត្ូវបានឡគឡធវើបាបឡោយសារបត្របូ
រាងរបស់ពួកឡគ និងមុែរបររបស់ពួកឡគជាអនកឡធវើការកនុងឡសវាកមានត ឬអនករបកប
របរផលូវឡភទ។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអងគការឡៅសហគមន៍ បដលឡធវើការជាមួយ
បុរសរមួឡភទជាមួយបុរស និងមនុសសបតូរឡភទ មិនជួលបុគគល LGBT ឲយឡធវើការឡទ ឬ
ឡបើឡទេះបីជាពួកឡគជួល គឺជួលសរាប់បត្ការងារករមិត្ទប និងានរបាក់ឈនួលទ
ប។  
 

                                                        
1 របាយការណ៍របស់ CCHR ឆ្ន ាំ២០១២, ទាំព័រ ១៩, ឡយាងតាមរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ១៩,៦ភាគរយននសិសសឡៅថ្នន ក់
មធយមសិកាបឋមភូមិ (ថ្នន ក់ទី ៧ ដល់ ៩) បានឡបាេះបង់ការសិកាកនុងអាំឡុងឆ្ន ាំសិកា ២០១០-២០១១។ ឡទេះបីជាពុាំានការ
សិកាស្សាវរជាវអាំពីមូលឡហតុ្ននការឡបាេះបង់ឡចលការសិកាដ៏ឡរចើនសនធឹកសនាធ ប់ឡនេះកតី ឡហើយថ្នឡត្ើអរតាឡនេះានទក់ទង
ឡៅនឹងការសែប់មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងការសែប់មនុសសបតូរឡភទ ភ័សតុតាងតាមការនិយាយត្ៗគ្នន បដលរបមូលបានពី
ឡបសកកមមចុេះស្សាវរជាវរបស់ CCHR ឡៅឡែត្តឡសៀមរាបកាលពីបែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ បងាា ញយា៉ាងចាស់ថ្ន អរតាឡបាេះបង់
ឡចលការសិកាានករមិត្ែពស់ខាល ាំងកនុងចាំឡណាមបុគគល LGBT វយ័ឡកមង។ មូលឡហតុ្ចាំឡ េះការបង់ឡចលការសិកា រមួាន
បញ្ា បផនកឡសដឋកិចចបដលឡកើត្ឡឡើងឡោយសារការមិនទទួលសាគ ល់ឡោយរគួសារពួកឡគ និងការឡៅឡ ម្ េះ និងការបនាល ចពី
សាំណាក់មិត្តរមួថ្នន ក់ ទក់ទងឡៅនឹង ផលូវឡភទ ឬអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័ររបស់ពួកឡគ។  
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 សហគមន៍ និងសងគម៖ ការវាយរបគរឡោយសែប់អនកស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងការ
រ ាំឡលាភបាំ ន រត្ូវបានឡគរាយការណ៍ឲយដឹងឡៅតាមទីសារធារណៈនានា ដូចជាទី
ផារ កលឹបកាំសានត និងឡៅកនុងបរបិទសហគមន៍នានា ដូចជាអនកជិត្ខាង ឬរគសួារ។ 
បញ្ា ឡនេះគឺវាផទុយគ្នន ឡៅនឹងរបាយការណ៍ែលេះ អាំពីការទទួលសាគ ល់គូស្សករឡភទដូច
គ្នន ឡៅថ្នន ក់ភូមិ។   

 សុែភាព រមួទាំងឡមឡរាគឡអដស៍៖ ឡមឡរាគឡអដស៍គឺជាបញ្ា សុែភាពយា៉ាងសាំខាន់
មួយសរាប់បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស និងមនុសសស្សីបតូរឡភទ ឡៅកនុងរបឡទស
កមពុជា ឡហើយអរតាឆលងឡមឡរាគឡអដស៍ និងការរបឈមមុែចាំឡ េះការចមលងកនុង
ចាំឡណាមពួកឡគ គឺានករមិត្ែពស់។ ជាឡរឿយៗ បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស និង
មនុសសបតូរឡភទរត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជារកុមបត្មួយ ឡោយមិនបានយកចិត្តទុកោក់
ពីត្រមូវការជាក់លាក់របស់ពួកឡគ ប៉ាុបនតានវឌឍនភាពែលេះឡៅកនុងឡគ្នលនឡយាបាយ 
និងកនុងចាំឡណាមបុគគលិកសុខាភិបាល កនុងការបបងបចកភាពែុសគ្នន រវាងរកុមមនុសស
ទាំងឡនេះ។ ការាក់ងាយ និងការឡរ ើសឡអើងឡៅកនុងវស័ិយសុខាភិបាលឡកើត្ានឡឡើង
ចាំឡ េះបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស និងមនុសសបតូរឡភទ។ មនុសសបតូរឡភទរត្ូវការ
ការយកចិត្តទុកោក់ឡៅឡលើបញ្ា សុែភាពនានា ឡរៅពីឡមឡរាគឡអដស៍ ដូចជាការវេះ
កាត់្បតូរឡភទ ការពាបាលឡោយអ័រម៉ាូន និងការឡរបើឱសៃសរាប់បាំបលងឡភទ។ ពុាំ
ានឡសវាសុែភាពជាក់លាក់សរាប់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡនាេះឡទ 
ឡហើយក៏គ្នម នឡសវាសុែភាពផលូវចិត្តសរាប់បុគគល LGBT បដរ។ 

 របព័នធផសពវផាយ រមួទាំង បឡចចកវទិាព័ត៌្ាន និងទាំនាក់ទាំនង៖ របព័នធផសពវផាយ
របស់កមពុជាបងាា ញបុគគល LGBT កនុងន័យអវជិជាន ជាពិឡសសមនុសសស្សីបតូរឡភទ។ 
ពួកឡគែវេះខាត្ព័ត៌្ាន និងការបណតុ េះបណាត លអាំពីបញ្ា សិទធិមនុសស និង ទាំឡនាផលូវ
ឡភទនិងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ការផលិត្បែសភាពយនត 
LGBT ែលេះៗនាឡពលៃមីៗឡនេះ គឺជាការវវិឌឍវជិជានមួយ។ បុគគល LGBT វយ័ឡកមងឡៅ
កមពុជា ឡរបើរបព័នធផសពវផាយសងគម និងបឡចចកវទិារបាស្ស័យទក់ទងឡផសងៗឡទៀត្ 
ឡដើមបីរបាស្ស័យទក់ទងជាមួយគ្នន  និងបចករ ាំបលកព័ត៌្ាន។  

 បញ្ា ឡផសងៗឡទៀត្៖ អរតាដ៏ែពស់ (ឡបើឡរបៀបឡធៀបជាមួយរបជាជនទូឡៅ) ននអាំឡពើ
ហិងាកនុងរគសួារនិងផលូវឡភទបដលជួបរបទេះឡោយបុគគល LGBT គឺជាបញ្ា ដ៏ធាំមួយ 
រមួទាំងអាំឡពើហិងាកនុងរគសួារបដលបងេឡឡើងឡោយសាជិករគួសាររបឆ្ាំងនឹង
បុគគល LGBT។ របាយការណ៍មួយពីអងគការសឡមលងយុវជនានសារៈសាំខាន់ បាន
ឲយបងាា ញពីការាក់ងាយឡរ ើសឡអើងរបឆ្ាំងែលួនឯងកនុងចាំឡណាមមនុសសរបុសវយ័ឡកមង
បដលស្សឡាញ់ឡភទរបុសដូចគ្នន  និងមនុសសស្សីបតូរឡភទវយ័ឡកមងឡៅអាសីុ។ កិចច
ពិភាកាក៏បានផតល់អនុសាសន៍ផងបដរឲយពិនិត្យឡមើលត្រមូវការរបស់បុគគល LGBT វ ័
យចាំណាស់ ក៏ដូចជា ឡធវើការកត់្រតាទុកនូវបទពិឡសាធន៍កនុងជីវតិ្របស់បុគគល LGBT 
ឡៅកមពុជា ក៏ដូចជាយនតការឡោេះស្សាយនិងគ្នាំរទរបស់ពួកឡគផងបដរ។  
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កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡនេះ បានពិនិត្យឡមើលសមត្ថភាពសាថ ប័នរបស់អងគការ LGBT កមពុជា។ 
កិចចការឡនេះរមួាន ការពិនិត្យឡមើលឡឡើងឡលើឯកសារបដលានស្សាប់ បដលបានឡធវើឡឡើង
ឡោយអងគការ LGBT ចាំនួន ១២អងគការ និងការឡឆលើយត្បតាមរយៈការអឡងេត្លមែិត្បដល
បានមកពីអងគការចាំនួន៨។ កនុងចាំឡណាមបផនកសមត្ថភាពបួន អនកឡឆលើយត្បនឹងការអឡងេត្ 
បានផតល់ចាំណាត់្ថ្នន ក់ឡលើសមត្ថភាពសាថ ប័នរបស់ពួកឡគែពស់បាំផុត្ (៦.៦/១០) បនាទ ប់មក
ាន ធនធានមនុសស (៥.៦/១០)។ រឯីធនធានហិរញ្ដវត្ថុរត្ូវបានផតល់ចាំណាត់្ថ្នន ក់ ៥/១០។ 
ពិនទុទបបាំផុត្រត្ូវបានផតល់ឡៅឡលើសមត្ថភាពរបស់អងគការ LGBT កនុងការសហការ និងក
សាងសមព័នធភាព (៣.៣/១០)។ អងគការ LGBT ានភាពែុសគ្នន យា៉ាងខាល ាំងទក់ទងឡៅនឹង
ចាំណុចឡផ្ទត ត្របស់សាថ ប័ន និងសមត្ថភាពបផនកហិរញ្ដវត្ថុរបស់ពួកឡគ។  

អនុសាសន៍ 

របាយការណ៍ឡនេះ បានផតល់អនុសាសន៍មួយចាំនួន ឡោយបផែកឡលើកិចចពិភាកានាឯកិចច
ពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ ក៏ដូចជាពីការស្សាវរជាវឡៅមូលោឋ នជាក់បសតង។2  

កិចចការរគសួារ 

 បុគគល LGBTរត្វូបានឡគបណនាាំឡអាយ―សាគ ល់ែលួនឯង និងយល់ពីសិទធិផ្ទទ ល់របស់ែលួ
ន។ រត្ូវរបរពឹត្តែលួនឲយលែ ផតល់ត្នមលដល់ែលួនឯង និងរស់ឡៅកនុងភាពនៃលៃនូរកនុងនាមជា
មនុសស និងការរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្‖។   

 ពួកឡគគួរឡរបើរបាស់មឡធាបាយនានាឡដើមបីបសវងយល់ែលួនឯងជាបុគគល LGBT និងរេិះ
រកមឡធាបាយឡដើមបីអប់រ ាំរគួសាររបស់ពួកឡគ ឧទហរណ៏ ដូចជា ឡៅរកអងគការរ ៉ាកុ  
(RoCK) បដលជាអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលមួយ បដលបានផលិត្កូនឡសៀវឡៅព័ត៌្ាន
សតីពី ―ការឡបើកជាំហពីឡភទរបស់ែលួន‖ និង ―សាំណួរបដលឡគនិយមសួរញឹកញាប់អាំពី 
បុគគលLGBT‖។   

 ពួកឡគគួរបត្បសវងរកការជាំនួយពីខាងឡរៅ ដូចជារកមុគ្នាំរទ ជាពិឡសស ឡៅឡពល
ជួបរបទេះវបិត្តិ ឬបញ្ា  ឡដើមបីនិយាយអាំពីបញ្ា ជាមួយអនកដនទឡទៀត្ និងជួយគ្នន ឡៅ
វញិឡៅមក។  

 អនកចូលរមួបានកត់្សាគ ល់ថ្ន ឡៅឡពលពួកឡគបានចប់ឡផតើមរករបាក់បានែលេះ និង
ជួយរគួសារ និងសហគមន៍ ក៏ដូចជាសងគម ឡពលឡនាេះានការទទួលសាគ ល់កាន់បត្
ឡរចើនបៃមឡទៀត្។ បនាទ ប់មកពីឡគអាចានឥទធិពល និងអាំណាចកាន់បត្ឡរចើនឡៅកនុង
រគួសារ។  

 សាជិករគួសារគួររត្វូបានអប់រ ាំ និងបន្តញ្ជ បអាំពីបញ្ា  និងផលប៉ាេះ ល់ននការឡរ ើស
ឡអើសរបឆ្ាំងកូនរបស់ពួកឡគបដលជាមនុសស LGBT  រោឋ ភិបាលគួរបត្ពិនិត្យឡឡើង

                                                        
2 ឯកសារឡយាងសរាប់អនុសាសន៍នីមួយៗានបងាា ញឡៅកនុងបផនក ក់ព័នធនានាឡៅកនុងរបាយការណ៍ឡនេះ។  
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វញិឡលើចាប់ សារាចរ និងឡគ្នលនឡយាបាយរបស់សាថ ប័នឡដើមបកីារ រមនុសស
LGBT និងសិទធិរបស់ពួកឡគ។ កិចចការឡនេះអាចឡឡើងឡោយានការគ្នាំរទពីរកសួង
កិចចការនារ ី រកសួងមគនផទ រកសួងយុត្តិធម៌ និងរដឋសភាជាតិ្។ អនុសាសន៍ជាក់
លាក់ រមួាន៖ 

o បបនថម ទាំឡនាផលូវឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ(SOGI) ជាក់លាក់ឡៅឡលើបទ
បបញ្ដត្តិ ―ឋានៈដនទឡទៀត្‖ បដលានបចងឡៅកនុងបទបបញ្ដត្តិរបស់រដឋធនុញ្ដ
កមពុជាទក់ទងនឹងការមិនឡរ ើសឡអើង។ SOGI គួររត្វូបានបងាា ញជាក់លាក់ថ្ន
ជាឋានៈមួយបដលគួរទទួលបានការការ រពីការឡរ ើសឡអើង។  

o បឡងេើត្ចាប់របឆ្ាំងការឡរ ើសឡអើងមួយបដលបចងចាស់លាស់អាំពីបុគគល 
LGBT ស្សបតាមសាំឡណើ សុាំឡធវើវឡិសាធនកមមឡៅឡលើរដឋធមមនុញ្ដ។  

o ឡធវើវឡិសាធនកមមចាប់សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍និងរគសួារ ឡដើមបអីនុញ្ដ ត្ដល់ការ
ឡរៀបការឡភទដូចគ្នន ។ ជាជឡរមើសឡផសងឡទៀត្ ឡធវើការផសពវផាយឡៅរគប់
ករមិត្អាំពីនិរាករណ៍ននចាប់អា ហ៍ពិ ហ៍ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ឡោយជាំនួសមកវញិ
នូវចាប់សតីពីការអនុវត្តរកមរដឋបបឡវណីឆ្ន ាំ២០១១ បដលជាំនួសឲយបទបបញ្ដត្តិ
បដលគមឃាត់្ការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន ឡៅកនុងចាប់ឆ្ន ាំ១៩៨៩ឡនេះ។  

 រកសួង និងសាថ ប័នរដឋទាំងអស់ គួរពិចរណាអាំពីបញ្ា បដលបុគគលកាំពុងជួបរបទេះ 
LGBT ក៏ដូចជាដាំឡណាេះស្សាយ និងោក់បញ្ចូ លបញ្ា ទាំងឡនេះឡៅកនុងកមមវធីិការងារ 
និងឯកសារឡគ្នលនឡយាបាយរបស់ែលួន។ ឧទហរណ៍ រកសួងកិចចការនារ ី គួរ
បញ្ចូ លបញ្ា LGBT ឡៅកនុងបផនការសកមមភាពជាតិ្រយៈឡពល៥ឆ្ន ាំសតីពីការទប់សាេ ត់្
អាំឡពើហិងាទក់ទងនឹងឡយនឌ័រ (២០១៣-២០១៧) របស់រកសួងឡនេះ។  

 អាជាញ ធរមូលោឋ នគួររត្ូវបានជរាបរបាប់អាំពីបញ្ា  ឬផលប៉ាេះ ល់ននការឡរ ើសឡអើង
មកឡលើបុគគល LGBT ពីសាំណាក់រគួសាររបស់ពួកឡគ។ អាជាញ ធរមូលោឋ នគួរសរមុេះ
សរមួល និងបណនាាំឪពុកាត យកុាំឲយឡរបើហិងាមកឡលើកូនរបស់ែលួនបដលជាមនុសស 
LGBT រពមទាំងផតល់យនតការនានាឡដើមបីការ រ ឬបញ្ឈប់អាំឡពើហិងាកនុងរគសួារ
បដលទក់ទងនឹង SOGI។ ពួកឡគគួរឡធវើអនតរាគមន៍ឡៅឡពលានអាំឡពើហិងាកនុង
រគួសារ ទាំងផលូវការទាំងផលូវចិត្ត ឬឡៅឡពលឪពុកាត យ និងបងបែូនបងេាំកូននិងសាច់
ញាតិ្របស់ពួកឡគបដលជាមនុសស LGBT ឲយឡរៀបការមនុសសបដលានឡភទផទុយពីគ្នន  
របឆ្ាំងនឹងឆនទៈរបស់ពួកឡគ។ ឡមឃុាំមិនគួរឡចញលិែិត្អា ហ៍ពិ ហ៍ដល់រគសួារ
ណាបដលបងេាំកូន LGBT របស់ែលួនឲយឡរៀបការឡនាេះឡឡើយ។  

 សងគមសីុវលិ គួរានយនតការឡដើមបីផតល់ការអប់រ ាំជាសាធារណៈអាំពីផលប៉ាេះ ល់នន
អាំឡពើហិងាបដលទក់ទងនឹង SOGI បដលបងេឡឡើងឡោយរគួសាររបឆ្ាំងនឹង
សាជិករគួសាររបស់ឡគបដលជាមនុសស LGBT ។ ពួកឡគគួរពិចរណាឡរៀបចាំរកុម
ពិភាកាអាំពីការទទួលយករបស់រគួសារ និងឡរៀបចាំបផនការគឡរាងនានាបដលស្ស
ឡដៀងគ្នន ឡៅនឹងអងគការឪពុកាត យ រគួសារ និងមិត្តភកតិរបស់មនុសសស្សីស្សឡាញ់



| 17  

 

ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសរបសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  (PFLAG) ឡៅកនុងរបឡទសដនទ
ឡទៀត្កនុងត្ាំបន់ដូចជា ចិន និងឡវៀត្ណាម ជាឡដើម។  

 អងគការសងគមសីុវលិគួរឡរបើវធីិ និងមឡធាបាយៃមីៗ ដូចជា សិលបៈ ភាពយនត និងត្ន្តនតី 
ឡដើមបផីសពវផាយអាំពីសិទធិរបស់ LGBT។ ឧទហរណ៍រមួាន ចឡរមៀង ―កាំហុសអនក
ណា?‖ ឡោយ ណយ សីុថ្ន ឬ គឡរាង ―រកា៉ាឥនទធនូ ‖ របស់មជឈមណឌ លសិទធិ
មនុសសកមពុជា (CCHR) បដលលក់រកា៉ាឥនទធនូ ឡដើមបរីទរទង់ដល់សកមមភាពរបកប
មុែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្របស់ស្តសតីរកីរក ែណៈឡពលជាមួយគ្នន ឡនាេះផសពវផាយបឡងេើនការ
យល់ដឹងអាំពីនិមមិត្សញ្ដ  និងបញ្ា របស់ LGBT ។  

 ឯកសារចាប់នានា ដូចជាអត្តសញ្ដ ណប័ណណ ឡសៀវឡៅរគួសារ ឯកសារឡធវើដាំឡណើ រ 
និងប័ណណរកីរក3  បដលផតល់ឡោយមន្តនតីភូមិឡៅមូលោឋ ន អាចជាបងេឲយានការ
លាំបាកសរាប់ LGBT ឧទហរណ៍ឡៅឡពលឯកសារទាំងឡនេះមិនានឆលុេះបញ្ច ាំងពី
ឡភទរបស់បុគគលបដលបានឡរជើសឡរ ើសយក។ ភាគី ក់ព័នធគូរបងាា ញ និងបចករ ាំបលក
ជាមួយមន្តនតីមូលោឋ នដនទឡទៀត្ឡៅថ្នន ក់ឃុាំ ស្សុក និងឡែត្ត នូវការរបតិ្បត្តិការនានា
បដលទក់ទងនឹងឯកសារចាប់ បដលជាំរញុការរាប់អានពីអនកដនទកនុងសងគម។    

 
ការអប់រ ាំ និងសាលាឡរៀន  

 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរោក់បញ្ចូ លសិទធិមនុសស និងបញ្ា  SOGI ឡៅកនុង
កមមវធីិសិកា និងឡៅកនុងបផនការយុទធសាស្តសត និងឡគ្នលនឡយាបាយឡៅឡពលអនាគ
ត្។  

 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរបត្បឡងេើត្ធនធានបដលទក់ទងនឹង SOGI 
សរាប់រគឡូរបើឡៅកនុងថ្នន ក់ឡរៀន។   

 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរចត់្វធិានការឡដើមបលុីបបាំបាត់្ការឡរ ើសឡអើងឡៅ
កនុងថ្នន ក់ឡរៀន។   

 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរឡធវើការជាមួយអងគការ UNESCO និងអងគការ
សងគមសីុវលិ  ឡដើមបីចប់ឡផតើមយុទធនាការមួយរបឆ្ាំងនឹងការបនាល ចបដលទក់ទងនឹង 
SOGI ឡៅកនុងសាលាឡរៀន ជាពិឡសស ឡៅថ្នន ក់មធយមសិកា និងោក់ទណឌ កមមដល់
អនកបដលបនាល ច ឬឡរ ើសឡអើងរបឆ្ាំងនឹងបុគគល LGBT។ អងគការ  UNESCO ានឯក
សារ ក់ព័នធអាំពីការបនាល ចកនុងន័យសែប់មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡៅតាមសាលា
ឡរៀន ឡោយពិចរណាអាំពីឧទហរណ៍ននការរបតិ្បត្តិលែៗ ឡៅកនុងរបឡទសឡផសងៗ
ឡទៀត្ ឡដើមបីកាត់្បនថយការបនាល ច។  

                                                        
3 IDPoor គឺជាអកសរកាត់្មួយសរាប់កមមវធីិកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណរគូសាររកីរក បដលជាកមមវធីិគ្នាំ រសងគមរបស់រោឋ ភិបា
លមួយបដលឡធវើចាំណាត់្ថ្នន ក់រគួសារឡយាងតាមករមិត្ននរបាក់ចាំណូល និងភាពរកីរកននធនធាន។ អនកបដលសថិត្ឡៅកនុងករមិត្
របាក់ចាំណូលទបរត្ូវបានចត់្ទុកថ្នជាអាទិភាពសរាប់ទទួលបានការគ្នាំរទឬជាំនួយសឡន្តងាគ េះបនាទ ន់ ឡសវាសងគមនិងសុែ
ភាព។ (កមមវធីិកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណរគូសាររកីរក រកសួងបផនការ) 
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 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរផតល់អាគរបូករណ៍ និងវគគបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជី
វៈដល់សិសស LGBT ។   

 សាលា និងសកលវទិាល័យ គួរានភាពទន់ភលន់ឡៅកនុងការអនុវត្តឡគ្នល
នឡយាបាយសតីពីឯកសណាឋ នសាលាឡរៀន និងគួរបត្អនុញ្ដ ត្ឲយសិសស ក់សាំឡលៀក
បាំ ក់បដលពួកឡគចង់ ក់ឡៅឡពលចូលឡរៀនឡៅកនុងថ្នន ក់។  

 កមមវធីិសិការបស់សាលាឡរៀនគួរបត្ោក់បញ្ចូ លការអប់រ ាំអាំពីសិទធិមនុសស និងការ
យល់ដឹងអាំពីសាថ នភាព និងបញ្ា របឈមរបស់បុគគល និងធានាថ្ន កមមវធីិសិកា
ទាំងឡនេះពិចរណាអាំពីជីវតិ្របស់បុគគល LGBT ។  

 រោឋ ភិបាលគួរ និងសងគមសីុវលិ គួរបត្ឡធវើការអឡងេត្មួយឡដើមបកីាំណត់្ពីវសិាលភាព
ននការឡបាេះបង់ឡចលការសិការបស់យុវជន LGBT និងចត់្វធិានការឡោេះស្សាយ
ឡដើមបីទប់សាេ ត់្ទាំឡនារឡនេះ។  

 សាលាឡរៀនរដឋ និងឯកជន មិនគួរានការឡរ ើសឡអើងឡៅកនុងការជួលមនុសស LGBT 
ឲយឡធវើការជារគបូឡរងៀនឡនាេះឡទ ឡហើយគួរឡរបើពួកឡគជាជនគាំរសូរាប់សិសស តាមការ
គួរ។ 

 អងគការសហរបជាជាតិ្គួរឡលើកទឹកចិត្តដល់រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ឲយោក់
បញ្ចូ លសិទធិមនុសស និងបញ្ា  SOGI ឡៅកនុងរបព័នធអប់រ ាំរបស់កមពុជា ឡដើមបទីប់សាេ ត់្
ការឡរ ើសឡអើងបដលទក់ទងនឹង SOGI។   

 ឡៅកនុងបរបិទអប់រ ាំ និងសាលាឡរៀន សាជិកសហគមន៍ LGBT រត្ូវបានឡលើកទឹក
ចិត្តឲយពាយាមឡបើកចាំហអាំពីអត្តសញ្ដ ណរបស់ពួកឡគ និងនិយាយអាំពីអារមមណ៍ពិត្
ពីធមមជាតិ្របស់ពួកឡគអាំពីការរបតិ្ព័ទធឡភទដូចគ្នន ។ បញ្ា ឡនេះគួររត្ូវឡធវើឡឡើងបត្ឡៅ
ឡពលណាបដលពួកឡគឡរត្ៀមែលួនជាឡស្សចប៉ាុឡណាណ េះ និងឡៅឡពលបដលពួកឡគគិត្ថ្ន 
វាានសុវត្ថិភាពកនុងការឡធវើបបបឡនេះ។  

 
មុែរបរ និងការងារ 

 រោឋ ភិបាល និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល គួរបឡងេើត្មជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជី
វៈបបនថមឡទៀត្បដលឡបើកចាំហសរាប់ទាំងអស់គ្នន  រមួទាំងបុគគល LGBT រពមទាំងផត
ល់ជាំនួយសរាប់បុគគល LGBT ឡដើមបីបសវងរកការងារឡធវើ។   

 រកសួង ក់ព័នធ និងសាថ ប័នចាប់ ដូចជារកសួងការងារ រកសួងមគនផទ គណៈរដឋម
ន្តនតី រដឋសភាជាតិ្ និងរពឹទធសភា គួរបឡងេើត្ឡគ្នលនឡយាបាយគមឃាត់្ការឡរ ើសឡអើង
ឡៅទីកបនលងឡធវើការ និងឡធវើវឡិសាធនកមមចាប់ការងារ ឡដើមបោីក់បញ្ចូ លបទបបញ្ដត្តិ
នានាបដលការ របុគគល LGBT ពីការឡរ ើសឡអើងទក់ទងនឹង SOGI។   

 រកសួងការងារ គួរអនុវត្តយុទធនាការមួយអាំពីសិទធិរបស់បុគគល LGBT ឡៅកបនលងឡធវើ
ការ ឡដើមបអីប់រ ាំអនករគប់រគង និងបុគគលិកឡៅកនុងរោឋ ភិបាល អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល 
និងសាថ ប័នសាធារណៈ និងឯកជន ឲយយល់ពីសិទធិឡសមើភាពចាំឡ េះការងារ និងបញ្ា  
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SOGI; បញ្ឈប់ការឡរ ើសឡអើងឡៅកបនលងឡធវើការ រពមទាំងបឡងេើត្ឡគ្នលនឡយាបាយ
របឆ្ាំងការឡរ ើសឡអើងបដលស្សឡដៀងគ្នន ឡៅនឹងឡគ្នលនឡយាបាយបដលបានបឡងេើត្
ឡឡើងឡរកាមចាប់សតីពីជាំងឺឡអដស៍បដរ។  

 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគមសីុវលិ បដលឡធវើការឡលើបញ្ា មនុសស 
LGBT គួរបត្ពិចរណាឡរជើសឡរ ើសបុគគល LGBT មកឡធវើការជាមួយ ឡៅឡពលអាចឡធវើ
បបបឡនេះបាន។  

 និឡយាជកគួរឡគ្នរពសិទធិរបស់រកុមភាគតិ្ចននផលូវឡភទនិងឡយនឌ័រ  ឡោយរបកាន់
ខាជ ប់នូវចាប់ការងារ និងចាប់បដល ក់ព័នធដនទឡទៀត្ បដលការ រនិងឡលើកកមពស់
សិទធិរបស់បុគគល LGBT កនុងការឡធវើការងារ; ោក់បញ្ចូ លឡគ្នលការណ៍ SOGI ឡៅ
កនុងសកមមភាពកាន់បត្ទូលាំទូលាយ ជាមួយសាគមនិឡយាជក និងនិឡយាជិត្ រមួ
ទាំងធុរកិចច; និងអាំ វនាវដល់សហជីពឲយការ រសិទធិរបស់កមមករបដលជាមនុសស 
LGBT។  

 សហគមន៍LGBT កមពុជា គួរឡធវើការែិត្ែាំរបឹងបរបងអភិវឌឍសមត្ថភាពផ្ទទ ល់ែលួននិង
សហគមន៍ ទាំងបុគគលនិងសមូហភាព តាមរយៈការឡធវើការងារជាកូនជាង និងការប
ណតុ េះបណាត លកនុងរបព័នធ។ ការបណតុ េះបណាត លគួររមួបញ្ចូ លជាំនាញវជិាជ ជីវៈ ភាពជា
អនកដឹកនាាំ សិទធិមនុសស និងការរបាស្ស័យទក់ទង។  

 
សហគមន៍ និងសងគម 

 រោឋ ភិបាលគួរបឡងេើត្ចាប់នានា ឡដើមបីការ របុគគល LGBT ពីការឡរ ើសឡអើង ឬអាំឡពើ
ហិងា ទាំងផលូវកាយនិងផលូវចិត្ត យកចិត្តទុកោក់ចាំឡ េះមនុសសទាំងអស់ឡសមើគ្នន ឡៅ
រកមចាប់ និងោក់ឲយអនុវត្តចាប់របឆ្ាំងបទឧរកិដឋននការសែប់។  

 រោឋ ភិបាលគួរឡធវើការពិនិត្យឡឡើងវញិជាលកេណៈរបព័នធ ឡៅឡលើឡគ្នលនឡយាបាយ
ភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាព និងវធីិបដលឡគឡរបើរបាស់ឡគ្នលនឡយាបាយឡនេះឡដើមបីឡធវើបាប
បុគគលLGBT ឡរកាមឡលសទប់សាេ ត់្បទឧរកិដឋ។ វាមិនគួរសថិត្ឡៅជាចាប់មួយឡរៅ
របព័នធឡនាេះឡឡើយ ប៉ាុបនតគួរបត្រត្ូវបានពិនិត្យឡឡើងវញិ ឡដើមបកុីាំឲយឡគអាចឡរបើឡដើមបី
រ ាំឡលាភសិទធិរបស់ LGBT ឡហើយបនាទ ប់មក អនុម័ត្ជាចាប់ ឡោយានការបណនាាំ
ដល់មន្តនតីអនុវត្តចាប់ និងសាធារណជនទូឡៅ អាំពីរឡបៀបឡរបើចាប់ឡនេះឡោយសម
ស្សបឡនាេះ។   

 រកសួងបផនការ និងអាជាញ ធរមូលោឋ ន គួរពិនិត្យឡមើលការឡចញប័ណណ បដលផតល់សិទធិ
ឲយអនកកាន់ទទួលបានឡសវាសងគម និងអត្តសញ្ដ ណប័ណណ ឡោយសារវាទក់ទងឡៅ
នឹងបុគគល LGBT:  

o រកសួងបផនការ គួរធានាថ្ន បុគគល LGBT មិនរត្វូបានឡគផ្ទត់្ឡចញពីការ
ទទួលប័ណណបដល ក់ព័នធ ឡោយសារបត្ការឡរ ើសឡអើង ឬការមិនទទួល
សាគ ល់នដគូឡភទដូចគ្នន ឡឡើយ។ 
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o អាជាញ ធរមូលោឋ នគួរផតល់អត្តសញ្ដ ណប័ណណឡោយានបញ្ជ ក់ឡភទបដល
បុគគលចង់បាន មិនចាំបាច់បត្ឡភទពីកាំឡណើ ត្ឡនាេះឡឡើយ។ គួរានការឡសុើប
អឡងេត្បបនថមឡទៀត្ឡដើមបឲីយសាគ ល់អនកបដលានសិទធិឡចញ និងផ្ទល ស់បតូរអត្ត
ញ្ដ ណប័ណណ។  

 រកសួងសងគមកិចចគួរអនុញ្ដ ត្ជាផលូវការឲយបុគគល LGBT សុាំកូនឡគចិញ្ច ឹម។  
 ភាគី ក់ព័នធទាំងអស់ គួរអប់រ ាំផសពវផាយឡៅកនុងរគសួារ សាលាឡរៀន មនទីរឡពទយ 

និងទីសាធារណៈនានា អាំពីសិទធិមនុសស ទាំឡនារផលូវឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ 
តាមរយៈរបព័នធផសពវផាយ (ទូរទសសន៍ កមមវធីិសាភ សន៍តាម វទិយុ និងរបព័នធ
ផសពវផាយឡបាេះពុមព/ឌីជីៃល) សិលបៈ និងសកមមភាពវបបធម៌នានា សាំឡៅលុប
បាំបាត់្ការឡរ ើសឡអើង។  

 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអងគការឡៅសហគមន៍ គួរបត្បណតុ េះបណាត លសកមមជន
អាំពីសិទធិរបស់បុគគល LGBT, បញ្ា  SOGI និងអាំពីការត្ស ូមតិ្និងការគ្នាំរទបផនក
ចាប់ ក៏ដូចជាផតល់ឡសវាចាប់ និងរបឹកាឡយាបល់បដលសមស្សបចាំឡ េះសាថ នភាព
របស់បុគគល LGBT។  

 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអងគការឡៅសហគមន៍ គួរឡរបើរបាស់និងផសពវផាយ
បបនថមឡទៀត្នូវធនធានបដលានស្សាប់អាំពីការរបឆ្ាំងនឹងការាក់ងាយ ដូចជាឯក
សារជាំនួយសាម រតី្សតីពីការរបឆ្ាំងនឹងការាក់ងាយជាភាសាបែមរសរាប់បុរសបដល
រមួឡភទជាមួយបុរសនិងមនុសសបតូរឡភទ បដលបានបឡងេើត្ឡឡើងឡោយអងគការទី
ភាន ក់ងារឯកជនសហការរមួគ្នន  (PACT) និងរកុមរបឹកាអនតរជាតិ្សតីពីការស្សាវរជាវ
សរាប់ស្តសតី (ICFRW); ឡគ្នលការណ៍យ៉ាកយា៉ាក៍ាតា; គឡរាង ―រកា៉ាឥនទធនូ‖; កូន
ឡសៀវឡៅព័ត៌្ានអាំពី ―ការឡបើកជាំហពីឡភទរបស់ែលួន‖ និង ―សាំណួរបដលឡគចូលចិត្ត
សួរញឹកញាប់អាំពីបុគគលLGBT‖ ផលិត្ឡោយអងគការ RoCK, និងព័ត៌្ានសឡងេងអាំពី 
SOGI និងសិទធិមនុសសបដលផលិត្ឡឡើងឡោយការយិាល័យឧត្តមសនងការអងគការ
សហរបជាជាតិ្ទទួលបនទុកសិទធិមនុសស ។  

 រោឋ ភិបាល និងសងគម គួរបត្គ្នាំរទដល់អងគការឡៅសហគមន៍បដលឡផ្ទត ត្ជាក់លាក់
ឡលើ LGBT និងរកុមគ្នាំរទឡរៅរបព័នធនានា ដូចជាសាគមមិត្តភកតិ ឪពុកាត យ វត្តអា
រា៉ាម និងរពេះសងឃ។ រកមុជួយែលួនឯងគួររត្វូបានឡលើកទឹកចិត្តផងបដរ។   

 យនតការគ្នាំរទសហគមន៍មូលោឋ ន (ឧទ. សាគមសនសាំរបាក់ ជាំនួយសរាប់បុណយ
សព បុណយសហគមន៍ និងការឡរៀបចាំរបារឰនៃងបុណយជាតិ្ យនតការឡធវើការសឡរមច
ចិត្តថ្នន ក់ភូមិ) គួរបត្រមួបញ្ចូ ល និងទទួលយកបុគគល LGBT ឲយបានកាន់បត្ឡរចើន។  
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សុែភាព រមួទាំង ឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ 

 ចាំបាច់រត្វូឡធវើការវាយត្នមលឡលើសុែភាពរបស់ មនុសសLGBT រមួទាំងការអនុវត្តន៏ 
និងឥរយិាបៃបសវងរការបៃទាំសុែភាពផងបដរ។   

 រកសួងសុខាភិបាល, អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT និងអនកផតល់ឡសវាសុែភាព (រមួ
ទាំងអនកបដលឡធវើការជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ផងបដរ) គួរផតល់ព័ត៌្ាននិង
ការបណតុ េះបណាត លដល់អនកផតល់ឡសវាអាំពីបញ្ា របស់ LGBT, SOGI និងការយល់
ដឹងអាំពីឡយនឌ័រ។  

 គួរបត្ានការផតល់របឹកា  សរាប់បុគគល LGBT បដលានបញ្ា ផលូវចិត្ត ឬបញ្ា សុែ
ភាពផលូវចិត្តឡផសងៗ ក៏ដូចជាសាជិករគូសាររបស់បុគគល LGBT; អនកបដលផតល់
របឹការត្ូវការការបណតុ េះបណាត លនិងជាំនាញឡដើមបផីតល់ឡសវារបឹកាបានសមស្សប
ដល់បុគគល LGBT។ 

 អនកផតល់របឹកាអាំពីសុែភាពផលូវឡភទនិងសុែភាពបនតពូជ និងអនកផតល់របឹកាខាងសុែ
ភាពផលូវចិត្ត គួរផតល់ព័ត៌្ានបដលានតុ្លយភាពនិងទូលាំទូលាយអាំពីបញ្ា និងកងវល់
របស់ LGBT។ អនកផតល់ឡសវាបបបឡនេះមិនគួររគ្នន់បត្ផតល់ដាំបូនាម ន ―ឡធវើតាមឪពុកាត
យរបស់អនក‖ ឡនាេះឡឡើយ។ពួកឡគរត្ូវបត្ផតល់នូវជឡរមើសឲយបានឡរចើនដល់អតិ្ៃិជន។  

 ឡគចាំបាច់រត្វូឡរបើឡសវារបឹកាឡយាបល់តាមរយៈរបព័នធផសពវផាយសងគមនិងអន
ឡាញ ឲយបានកាន់បត្ឡរចើនបៃមឡទៀត្; ទាំហាំនិងវសិាលភាពននគាំនិត្ផតួចឡផតើមទាំង
ឡនេះគួររត្ូវបានពរងីកឲយកាន់បត្ធាំ។ 

 អនកផតល់ឡសវាបៃទាំាំសុែភាព និងមនុសសបតូរឡភទ រត្ូវពិភាកា និងបសវងយល់អាំពី
បញ្ា  និងផលរ ាំខានននការឡរបើឱសៃឡផសងៗ។ ឱសៃទាំងឡនេះរមួាន ថ្នន ាំរគ្នប់
ការ រកាំឡណើ ត្របឡភទឡផសងៗ និងសារធាតុ្បបនថមនិងឱសៃដនទឡទៀត្ សារធាតុ្
បដលឡធវើឲយបសបកស ការចក់ថ្នន ាំសីុលីកូន និងសារធាតុ្ដនទឡទៀត្ដូចជា អ័រម៉ាូន
បដលឡរបើសរាប់ឡធវើឲយែលួនានលកេណៈជាមនុសសស្សីឬមនុសសរបុស។  

 អនកផតល់ឡសវាសុែភាពនិងឡសវាឡមឡរាគឡអដស៍ គួរបត្ពិចរណាអនុសាសន៍បបនថម
ខាងឡរកាមឡនេះ ពីប័ណណរាយការណ៍សតីពីការបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍សរាប់បុរសបដល
រមួឡភទជាមួយបុរស និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា៖  
 បសវងរកវធីិបឡងេើនឡសវាឲយបានឡរចើនបៃមឡទៀត្ឡៅឯគលីនិកសុែភាពផលូវឡភទ និង

សុែភាពរគួសារ ឡោយោក់បញ្ចូ លការពិនិត្យឡរាគស្តសតី និងរនធគូៃ ការចក់ថ្នន ាំ
បងាេ រជាំងឺរលាកឡៃលើមរបឡភទឡប ឡសវាកាត់្បនថយឡរគ្នេះថ្នន ក់ និងបញ្ា សុែភាព
 ក់ព័នធឡផសងៗឡទៀត្របស់បុគគល LGBT។ 

 ពរងីកការផតល់ឡសវាសុែភាព រមួទាំង គលីនិក LGBT, ការបងាេ រវជិជានសរាប់
អនករស់ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍, គលីនិកចល័ត្, ការផតល់របឹកាអាំពីកតីកងវល់ 
SOGI, និងការោក់បញ្ចូ លជាមួយឡសវាបដលានស្សាប់។  
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 បណតុ េះបណាត លបុគគលិកគលីនិកទាំងអស់ (អនកផតល់ឡសវា អនកទទួលឡភញៀវ អនកយាម 
បុគគលិកមនទីរពិឡសាធន៍) អាំពីឡយនឌ័រ និងការមិនឡរ ើសឡអើងរបឆ្ាំងទាំនាក់ទាំនង
រវាងបុគគល LGBT និងអតិ្ៃិជនរបស់ពួកឡគ។  

 បណតុ េះបណាត លអនកផតល់ឡសវាបៃទាំសុែភាព (ឡវជជបណឌិ ត្ គិលានុបោឋ ក រគូ
ឡពទយមធយម) អាំពីបញ្ា សុែភាពរបស់ LGBT, បឡងេើត្ភាពសនិទធសាន ល ឡធវើការពិនិ
ត្យសុដន់ របោប់បនតពូជ និងរនធគូៃ និងពិនិត្យសុែភាពទាំងមូល។  

 ធានាថ្នឡា៉ាងឡធវើការរបស់គលីនិកានភាពងាយស្សួលរបស់បុគគល LGBT ជា
ពិឡសសសរាប់អនកបដលឡធវើការឡពលយប់ឡៅកនុងឧសាហកមមផលូវឡភទ។  

 ោក់បញ្ចូ លបុគគល LGBT ជាមនុសសធនធាន សរាប់ការបណតុ េះបណាត លអនកផត
ល់ឡសវាបៃទាំសុែភាព។ 

 ោក់បញ្ចូ លបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស និងមនុសសបតូរឡភទ ឡៅកនុងការតាម
ោនឡមឡរាគឡអដស៍ជាឡទៀងទត់្ និងបឡញ្ចញលទធផលទន់ឡពលឡវលាឡដើមបីឡរបើ
របាស់សរាប់តាក់បត្ងកមមវធីិ និងអនតរាគមន៍។  

 បុគគល LGBT គួរបត្ចូលរមួឡៅកនុងការវាយត្នមលឡសវាសុែភាព និងការបណតុ េះប
ណាត លបុគគលិកសុខាភិបាល ឡោយយកគាំរតូាមគលីនិកនានា ដូចជាគលីនិកអងគការ
រា៉ា ក់ (RHAC)។ 

 
របព័នធផសពវផាយ (រមួទាំងបឡចចកវទិាព័ត៌្ាន និងរបាស្ស័យទក់ទង) 

 រកសួងព័ត៌្ាន គួរអនុម័ត្ចាប់/បទបញ្ជ នានាឡដើមបីការ របុគគល LGBT ពីការ
ឡរ ើសឡអើង និងការបបងបចកវណណៈ ឡៅកនុងរបព័នធផសពវផាយ។  

 របព័នធផសពវផាយគួរឡគ្នរពតាមរកមសីលធម៌របស់ែលួន និងរត្វូបផែកឡលើភាពពិត្ជាក់
បសតង និងានតុ្លយភាពឡៅកនុងការបងាា ញព័ត៌្ានអាំពីបុគគល  LGBT ។   

 ឡគចាំបាច់រត្វូអនុវត្តសកមមភាពផសពវផាយតាមរបព័នធផសពវផាយអាំពីសិទធិមនុសស 
SOGI និង មនុសសLGBT ជាពិឡសស សរាប់អនកសារព័ត៌្ានបែមរឡៅកនុងស្សុក។ 

 បុគគល LGBT គួរបត្ចូលរមួឲយបានកាន់បត្ឡរចើនឡៅកនុងសកមមភាពរបព័នធផសពវផាយ
ឡដើមបបីចករ ាំបលកឡរឿងរា៉ា វអាំពីជីវតិ្ ក៏ដូចជាឡរឿងនិទនឡជាគជ័យរបស់ពួកឡគ។ បុគគល 
LGBT បដលទទួលបានឡជាគជ័យ គួររត្វូបានរ ាំឡលចឡដើមបឲីយសងគមអាចទទួលបាន
ទសសនៈវជិជានអាំពីបុគគល LGBT ។  

 ការបណតុ េះបណាត លគួររត្ូវបានផតល់ដល់បុគគល LGBT និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល
 ក់ព័នធ អាំពីរឡបៀបឡោេះស្សាយបញ្ា ននការរាយការណ៍អវជិជាននិងមិនពិត្ ឡៅ
តាមរបព័នធផសពវផាយអាំពី LGBT ឡៅកមពុជា (ឧទ. តាមរយៈការឡផញើលិែិត្ឡៅកាន់
អនកឡរៀបឡរៀង ឯកសារឡគ្នលជាំហរ ឬអត្ថបទពិឡសសនានា)។  

 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល អងគការឡៅសហគមន៍ និងបុគគល LGBT គួរបឡងេើត្ឡគហទាំព័រ 
និងចូលរមួជាមួយរកមុបណាត ញសងគម ឡដើមបផីតល់ព័ត៌្ានចប់អារមមណ៍ ានសារៈ
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របឡយាជន៍ និងានតុ្លយភាព អាំពីបញ្ា ផលូវឡភទ បាំណិនជីវតិ្ និងជីវតិ្ពិត្របស់ 
LGBT ។  

 គឡរាងផតល់រងាវ ន់និងការទទួលសាគ ល់ គួររត្ូវបានផតល់ដល់អងគការនិងបុគគលបដល
ឡធវើការឡៅកនុងរបព័នធផសពវផាយ បដលានសាន នដការងារលែកនុងការបងាា ញបុគគល 
LGBT ជាមនុសសជាតិ្ ឬកនុងការរមួចាំបណកកាត់្បនថយការឡរ ើសឡអើសឡៅកនុងអងគការ 
និងអត្ថបទឡបាេះពុមពផាយរបស់ពួកឡគ។   
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ឡសចកតីឡផតើម 

មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទ
ទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទ(LGBT) ឡៅកនុងពិភពឡលាក ឡៅបត្ជួបរបទេះបញ្ា របឈមជាឡរចើ
ន។ ឧទហរណ៍ រមួាន កងវេះខាត្ឱកាសការងារ4, និងានការឡរ ើសឡអើងឡៅកនុងឡៅរកឡស
វាបៃទាំសុែភាព5, លាំឡៅសាថ ន6 និងការអប់រ ាំ7។ ឡៅកនុងករណីឡផសងឡទៀត្ ―ការរ ាំឡលាភឡសព
សនថវៈឡដើមបីបកបរប‖ រត្ូវបានឡគរបរពឹត្តរបឆ្ាំងនឹងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគន8, ែណៈ
ឡពលបដលការសាល ប់សាជិករបស់សហគមន៍ LGBT ឡៅបត្បនតឡៅកនុងរបឡទសជាឡរចើន 
ឡទេះបីជាានការអាំ វនាវកាន់បត្ឡរចើនបៃមឡទៀត្ឲយានសមភាព និងឡសរភីាពរចួផុត្ពី
ការឡរ ើសឡអើងរគប់ទរមង់ និងការជិេះជាន់។ អងគការមនុសសបតូររឡភទឡៅអឺរ ៉ាបុ បានរាយការណ៍
កនុងឆ្ន ាំ២០១២ ថ្នមនុសសបតូរឡភទចាំនួន ១០៨៣នាក់ បានកាល យជាជនរងឡរគ្នេះឡោយការ
សាល ប់ ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ ២០១២។  

ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១១ រកុមរបឹកាសិទធិមនុសសននអងគការសហរបជាជាតិ្ (UNHRC) បានអនុម័ត្
ឡសចកតីសឡរមចចិត្តឡលែ 17/19, បដលបានរត្ួសរតាយផលូវដល់ការយិាល័យឧត្តមសនងការ
អងគការសហរបជាជាតិ្ទទួលបនទុកសិទធិមនុសស (OHCHR) ឡដើមបីឡចញរបាយការណ៍របស់
អងគការសហរបជាជាតិ្ឡលើកទីមួយសតីពីសិទធិមនុសស និងទាំឡនារផលូវឡភទនិងអត្តសញ្ដ ណឡយ
នឌ័រ (SOGI)។ ឡៅកនុងរបាយការណ៍ឡនេះ ភ័សតុតាងននការឡរ ើសឡអើងបដលមនុសសែលេះរបឈម
មុែឡោយសារបត្ទាំឡនារផលូវឡភទ ឬ អត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័ររបស់ពួកឡគ រត្វូបានបងាា ញ 
ឡោយរមួបញ្ចូ លទាំងវសិមភាពឡៅកនុងការងារនិងមុែរបរ ការទទួលបាន ការពាបាល ការ
បៃទាំ និងការគ្នាំរទ និងការអប់រ ាំ ក៏ដូចជា ការោក់ឡទសឧរកិដឋ អាំឡពើហិងាផលូវកាយ និងការ

                                                        
4 Sears, B. & Mallory, C. (2011). ភ័សតុតាងជាឯកសារននការឡរ ើសឡអើងកនុងការងារ និងផលប៉ាេះ ល់របស់វាមកឡលើបុគគល 
LGBT។ វទិាសាថ នវលីាម. ទញឡចញឡៅនៃងទី៣០ បែសីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ ពីឡគហទាំព័រ 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/ uploads/Sears-Mallory-Discrimination-July-20111.pdf 
5 Winter, C. (2012) ឡឆលើយត្បនឹងអយុគភាពសុែភាពរបស់ LGBT ។ Ryan Barker & Thomas McAuliffe (Eds.). មូលនិធិ
មីសួរសីរាប់សុែភាព។ ទញឡចញនៃងទី២៣ បែសីគ ឆ្ន ាំ២០១២  ពីឡគហទាំព័រ 
http://www.mffh.org/mm/files/LGBTHealthEquityReport.pdf 
6 Grant, J. M., Mottet, L. A., Tanis, J. et al. (2011) អយុត្តិធម៌ឡៅរាល់ឡពលផ្ទល ស់បតូរ: របាយការណ៍ពីការអឡងេត្ជាតិ្សតីពីការ
ឡរ ើសឡអើងរបឆ្ាំងមនុសសបតូរឡភទ។ វា៉ាសីុនឡតាន៖ មជឈមណឌ លជាតិ្សរាប់សមភាពមនុសសបតូរឡភទ និងរកុមការងារជាតិ្នន
មនុសសរបសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។ ទញឡចញពីឡគហទាំព័រ 
www.thetaskforce.org/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf 
7 Burns, C. (2011). ទាំព័រពិត្ : ការឡរ ើសឡអើងរបឆ្ាំងបុគគល LGBT ឡៅកនុងជាំនួយបផនកហិរញ្ដវត្ថុសរាប់ករមិត្ឧត្តមសិកា។ 
មជឈមណឌ លសរាប់វឌឍនភាពអាឡមរកិ ។ ទញឡចញនៃងទី២០ បែសីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ ពីឡគហទាំព័រ 
http://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2011/08/pdf/ lgbt_factsheet.pdf. 
8 Brown, R. (2012). ការរ ាំឡលាភឡសពសនថវៈឡដើមបីបកបរបឡៅកនុងទវីបអាន្តហវិកខាងត្បូង: ទុកេឡវទនាឡៅបត្បនតឡទេះបីជាានការ
ឡឆលើយត្បចាំឡ េះសិទធិមនុសសអនតរជាតិ្។ ការអឡងេត្របចាំឆ្ន ាំ២០១២ននចាប់អនតរជាតិ្ និងចាប់ឡរបៀបឡធៀប (Spring, 2012). 
សកលវទិាល័យចាប់ឡគគ លដិនឡហគត្  

http://www.thetaskforce.org/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf
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សាល ប់9។ ឧត្តមសនងការ  ណាវ ីភីឡាយ  បានឡសនើឲយរដឋជាសាជិកអងគការសហរបជាជាតិ្
ជួយសរឡសរជាំពូកៃមីមួយឡៅកនុងរបវត្តិសាស្តសតរបស់អងគការសហរបជាជាតិ្ ឡោយបញ្ច ប់ការ
ឡរ ើសឡអើងបដលបុគគល LGBT របឈមមុែ។ ការអាំ វនាវឡនេះរត្វូបានបនទរឡឡើងវញិឡៅកនុង
សុនទរកថ្នមួយបដលបៃលងឡៅកនុងបែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ ឡោយអតី្ត្រដឋមន្តនតីការបរឡទសសហរដឋអា
ឡមរកិ ហីុឡារ ីគលីនតុ្ន សតីពីសិទធិរបស់មនុសស LGBT ឡៅកនុងឱកាសទិវាសិទធិមនុសសអនតរជា
តិ្។ ដូចបដលឡលាកស្សី គលីនតុ្ន បានគូសបញ្ជ ក់ស្សាប់ បុគគល LGBT គឺជា ―រកុមភាគតិ្ច
បដលឡគឡមើលមិនឡឃើញ‖ បដលរត្ូវបានឡគចប់ែលួន វាយដាំ បាំផិត្បាំភ័យ ឡហើយបៃមឡទៀត្
របគរជីវតិ្ឡទៀត្ផង។ បុគគល LGBT ជាឡរចើន ―រត្វូបានរបាៃឡមើលងាយ និងឡរបើហឹងា
ឡោយរបជាពលរដឋដនទឡទៀត្ ែណៈឡពលបដលអាជាញ ធរបដលានសមត្ថកិចចការ រពួកឡគ 
មិនយកចិត្តទុកោក់ ឬជាញឹកញាប់បៃមឡទៀត្ចូលរមួកនុងការរ ាំឡលាភបាំ នឡនាេះឡទៀត្ផង‖។ 
ឧទហរណ៍ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៩ ចាប់មួយរត្វូបានឡគោក់ឲយអនុវត្តឡៅកនុងរបឡទសអ ូគគ ន់ោ 
បដលទមទរឲយានឡទសោក់ពនធនាគ្នរមួយជីវតិ្ចាំឡ េះបទឡលមើសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។ 
បនាទ ប់ពីានការពនារឡពលយា៉ាងយូរមក ជាការគួរឲយឡរកៀមរកាំ ឡៅកនុងបែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ចាប់របឆ្ាំងការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឆ្ន ាំ២០១៤របស់របឡទសអ ូគគ ន់ោ រត្ូវបានអនុម័ត្
ឡោយរដឋសភា និងចុេះហត្ថឡលខាជាចាប់ឡោយរបធានាធិបតី្ ឡៅកនុងបែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
ទាំនាក់ទាំនងឡភទដូចគ្នន  និងអា ហ៍ពិ ហ៍ អាចរត្វូបានោក់ឡទសឡោយជាប់ពនធនាគ្នរ
មួយជីវតិ្ សូមបបីត្ ―ការផសពវផាយ‖ អាំពីការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ក៏រត្ូវបានោក់ឡទសឲយ
ជាប់ពនធនាគ្នរបដរ។ ទនទឹមគ្នន នឹងឡនាេះ ឡៅកនុងបែមិៃុនា ឆ្ន ាំ២០១៣ ចាប់មួយរត្ូវបានអនុម័
ត្ឡៅកនុងរបឡទសរសុសុី ឡោយានបទបបញ្ដត្តិគមឃាត់្ ―ការឡឃាសនាអាំពីទាំនាក់ទាំនងផលូវ
ឡភទែុសពីរបនពណីកនុងចាំឡណាមអនីតិ្ជន‖ ឡោយានោក់ពិន័យចាំឡ េះការផតល់ព័ត៌្ាន
អាំពីការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ដល់មនុសសអាយុឡរកាម ១៨ឆ្ន ាំ ពី ៤០០០របូ ល (១២១ដុលាល រ
អាឡមរកិ) ចាំឡ េះបុគគល ដល់ ១លានរបូ ល សរាប់អងគការឬសាថ ប័ន។10 ៃមីៗឡនេះ ឡៅកនុងបែ
ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ របឡទសឥណាឌ  បានោក់ជាឡទសឧរកិដឋឡឡើងវញិដល់ការស្សឡាញ់ឡភទដូច
គ្នន ឡរកាមបផនកទី ៣៧៧ ននរកមរពហមទណឌ ឥណាឌ  បដលបានបឡងេើត្ឡឡើងតាាំងពីឆ្ន ាំ១៨៦១។ 
រហូត្មកទល់ឡពលឡនេះ របឡទសនិងទឹកដីចាំនួន ៨៣ ឡៅបត្ោក់ឡទសឧរកិដឋដល់ឥរយិាបៃ
មនុសស LGBT; របឡទសចាំនួន៧ ានឡទសរបគរជីវតិ្ចាំឡ េះទាំនាក់ទាំនងឡភទដូចគ្នន ; 
របឡទសតិ្ចជាង ៥០ របឡទស ោក់ទណឌ កមមដល់ការឡរ ើសឡអើងរបឆ្ាំងរបុសស្សឡាញ់របុស

                                                        
9 ការយិាល័យឧត្តមសនងការ ទទួលបនទុសិទធិមនុសស (OHCHR) (2011), ―ចាប់និងការរបតិ្បត្តិឡរ ើសឡអើង និងអាំឡពើហិងារបឆ្ាំង
បុគគលឡោយបផែកឡលើទាំឡនារផលូវឡភទនិងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័ររបស់ពួកឡគ‖, របាយការណ៍ចុេះនៃងទី១៧ បែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ោក់
ជូនរកុមរបឹកាសិទធិមនុសស។ ទញឡចញនៃងទី២៧ បែសីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ ពីគហទាំព័រ 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/ Session19/A-HRC-19-41_en.pdf. 
10 BBC (2013) Q&A: សិទធិរបស់មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡៅកនុងរបឡទសរសុសីុ (នៃងទី១៣ បែសីគ ឆ្ន ាំ២០១៣)។ 
ទញឡចញនៃងទី២៩ បែសីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ ពីឡគហទាំព័រ http://www.bbc.co.uk/news/ world-europe-23604142 
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ដូចគ្នន ទាំងស្សងុ ឬឡោយបផនក; ឡហើយានបត្ ១៩របឡទសប៉ាុឡណាណ េះ បដលគមឃាត់្ការ
ឡរ ើសឡអើងទក់ទងនឹងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ។11 12 

ឡមដឹកនាាំពិភពឡលាកកាំពុងបត្ចត់្វធិានការឡដើមបរីបយុទធនឹងការាក់ងាយ ការឡរ ើសឡអើង និង
ការរ ាំឡលាភសិទធិមនុសសរបឆ្ាំងបុគគល LGBT។ ឡៅនៃងទី៦ បែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ របធានាធិបតី្
សហរដឋអាឡមរកិ បារា៉ា ក់ អូបាា៉ា  បានឡចញអនុសសរណៈមួយសតីពីគាំនិត្ផតួចឡផតើមអនតរជាតិ្
ឡដើមបីឡលើកកមពស់សិទធិមនុសសរបស់បុគគល LGBT។ អនុសសរណៈឡនេះបានបណនាាំឲយសាថ ប័ន
ទាំងអស់ឡៅឡរៅរបឡទសឲយធានាថ្ន ការទូត្និងជាំនួយបរឡទសរបស់សហរដឋអាឡមរកិ ឡលើក
កមពស់ និងការ រសិទធិមនុសសរបស់បុគគល LGBT។ ឡៅនៃងទី៧ បែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ អគគ
ឡលខាធិការអងគការសហរបជាជាតិ្ បាន គីមូន បានបៃលងសារមួយឡៅកនុងអាំឡុងកិចចរបជុាំ
រកមុរបឹកាសិទធិមនុសសសតីពីអាំឡពើហិងានិងការឡរ ើសឡអើងទក់ទងនឹង SOGI។ ឡោយកត់្
សាគ ល់ពីលាំនាាំននអាំឡពើហិងានិងការឡរ ើសឡអើងសាំឡៅឡលើមនុសសឡោយសារបត្ទាំឡនារផលូវឡភទ 
ឬអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័ររបស់ពួកឡគ ឡលាកបានានរបសាសន៍ថ្ន ―ឡនេះគឺជាឡសាកនាដកមម
ដ៏ធាំសឡមបើមមួយសរាប់អនកបដលប៉ាេះ ល់ និងជាសាន មរបឡាក់មួយមកឡលើមនសិការមួ
របស់ឡយើង។ វាក៏ជាការរ ាំឡលាភឡលើចាប់អនតរជាតិ្ផងបដរ‖។ ឡលាកបានបនតថ្ន ―ឡពលឡវលា
បានមកដល់ឡហើយ‖ ឡដើមបចីត់្វធិានការ។  

 

របវត្តិឡដើមននការត្ស ូមតិ្សរាប់ មនុសសLGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា  

របវត្តិឡដើមមិនឡពញឡលញ 
 
ការពិភាកាឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ដូចជាឡៅកនុងរបឡទសភាគឡរចើនបដរ គឺឆលុេះបញ្ច ាំងពីរបវត្តិ
ឡដើមមួយននមនុសសបដលមិនអនុឡលាមតាមសញ្ដ ណជារបនពណីននទាំឡនារផលូវឡភទ និងអត្ត
សញ្ដ ណឡយនឌ័រ។ ការពិពណ៌នាមួយបដលបានសរឡសរឡឡើងឡោយអនកការទូត្ចិនឡគ្នចរ
ាន ក់ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា កនុងឆ្ន ាំ១២៩៦ កាលពីជាង៧០០ឆ្ន ាំមុន ឡរៀបរាប់អាំពីបុរសបដល

                                                        
11 ទីភាន ក់ងារសហរដឋអាឡមរកិសរាប់ការអភិវឌឍអនតរជាតិ្. (n.d.) ភាពជានដគូសរាប់ការអភិវឌឍទូទាំងសកលឡលាក នន 
LGBT: ការឡលើកកមពស់ការអភិវឌឍរបួញ្ចូ លគ្នន សរាប់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរ ឡភទ។ ទញឡចញនៃងទី២០ បែសីគ ២០១៣ ពី http://www.usaid. 
gov/sites/default/files/documents/2496/USAID%20Fact%20Sheet%20LGBT%20Global%20Partnership.pdf 
12 សាគមមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ មនុសសបតូរឡភទ 
និងមនុសសឡភទពីរ (ILGA) (2014) ការសែប់មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡោយានការឧបត្ថមភឡោយរដឋ : ការអឡងេត្ចាប់ទូ
ទាំងពិភពឡលាក: ឧរកិដឋនីយកមម (ការោក់ជាឡទសឧរកិដឋ), កិចចការ រ និងការទទួលសាគ ល់ឡសនគឡភទដូចគ្នន ។ Itaborahy 
and Zhu. ឡបាេះពុមពឡលើកទី៩ បែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ទញឡចញនៃងទី១៨ បែកកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ ពីឡគហទាំព័រ 
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_SSHR_2014_Eng.pdf 
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ឡសលៀក ក់សាំឡលៀកបាំ ក់ស្តសតីឡៅកនុងសម័យកាលអងគរវត្ត។13 ជូ តាគ័ន (Chou Ta-kuan) 
(រត្ូវបានឡគសរឡសរផងបដរជា Zhou Daguan) បានសរឡសរថ្ន, ―...ឡៅកនុងរបឡទសឡនេះ 
ាននដគូឡកមងៗរបស់មនុសសរបុសស្សឡាញ់របុសដូចគ្នន ជាឡរចើនបដលឡដើរឡលងឡៅមកឡៅ
កនុងផារ ជារកមុបដលានគ្នន ដប់នាក់ឬឡរចើនជាងឡនេះ។ ពួកឡគបត្ងបត្ពាយាមទក់ទញ
បុរសចិនឡដើមបីបានកាដូដ៏អសាច រយ... វាគួរឲយអាា៉ាស់ អារកក់ណាស់...‖ 
 
អាចានឯកសារបបនថមឡទៀត្អាំពីកមពុជា បដលនិយាយអាំពីការទញ់ទញ ឥរយិាបៃ និង
ទាំនាក់ទាំនងរវាងឡភទដូចគ្នន ពីសម័យអងគរ រហូត្ដល់ទសវត្សរ៥៍០។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី 
ឯកសារភាគឡរចើនរត្ូវបានបាំផ្ទល ញឡៅកនុងអាំឡុងឆ្ន ាំានជឡាល េះកនុងរបឡទសកមពុជាពីទសវត្សរ ៍
១៩៧០ ដល់ ក់កណាត លទសវត្សរ៩៍០។ ឡៅកនុងអាំឡុងសម័យបែមររកហម (១៩៧៥-
១៩៧៩) របឡទសឡនេះសថិត្កនុងសាថ នភាពវកឹវរ មនុសសរបាណមួយភាគបួនរបស់របឡទស
ឡនេះបានសាល ប់បាត់្បង់ជីវតិ្ ឡហើយរបជាពលរដឋភាគឡរចើនរត្វូបានជឡមលៀសឡចញឡៅកាន់
ត្ាំបន់ឡផសងៗឡៅកនុងរបឡទស។ របព័នធរគួសារ សាលាឡរៀន វជិាជ ជីវៈ សាសនា និងរបព័នធ
របិូយវត្ថុនិងឡសដឋកិចច រត្ូវបានបាំផ្ទល ញឡែទចែទី ឡហើយរបវត្តិសាស្តសត និងអកសរសាស្តសតក៏រត្វូបាន
បាំផ្ទល ញអស់បដរ។  
 
ឯកឡលែនា ―ជាតិ្ពនធុសាស្តសតននទាំនាក់ទាំនងផលូវឡភទរវាងបុរសនិងបុរសឡៅកនុងរបឡទសកមពុ
ជា‖ ឡៅកនុងចាំឡណាមការសិកានិងការអឡងេត្ដនទឡទៀត្ ឡរៀបរាប់អាំពីបាំណងស្សឡាញ់ឡភទ
ដូចគ្នន  និងបទពិឡសាធន៍រវាងបុរសឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ពីទសវត្សរ១៍៩៥០មក។ 14 
កាបសត្ភាសាអង់ឡគលសកនុងស្សុកឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា បានឡបាេះពុមពអត្ថបទជាឡរចើនឡៅ
ឡពលឡនាេះអាំពីកនុងភាពជាមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន   ឬ ―អនកបបលងឡភទ‖ ឡៅកនុងត្ាំបន់
ជនបទននរបឡទសកមពុជាកនុងទសវត្សរ១៍៩៥០ និង ១៩៧០។ 15  ឡទេះបីជារបវត្តិសាស្តសតឡនេះ
ានលកេណៈមិនឡពញឡលញកតី វាជាការចាស់ណាស់បដលថ្ន ទាំឡនារផលូវឡភទនិងអត្ត
សញ្ដ ណឡយនឌ័រចរមុេះឡៅកនុងបរបិទកមពុជា មិនបមនជាត្កេកមមបសចឹមរបឡទសឡនាេះឡឡើយ។ 
  

                                                        
13Daguan, Zhou (AKA Chou Ta-kuan) (1296) របនពណីរបស់កមពុជា. ឡរៀបឡរៀង និងបកបរបៃមីឡចញពីភាសាបារាាំងឡោយ 
Michael Smithies. The Siam Society, Bangkok, 2006. ឡលាក Smithies ឡរបើ កយ ―មនុសសរបសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ ប៉ាុបនត
ការបកបរបឡផសងៗឡទៀត្ (ពីភាសាឡដើមចិន ឬការបកបរបជាភាសាបារាាំងដនទឡទៀត្ ដូចជារបស់ Pelliot និង Paul, ពីឆ្ន ាំ១៩៨៧ 
ដល់ ១៩៩២ ឡរបើ កយ ―នដគូរមួឡភទរបស់មនុសសរបសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖។  
14 Tan, Phong (2008) ―ជាតិ្ពនធុសាស្តសតននសកមមភាពផលូវឡភទរវាងបុរសនិងបុរសឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា‖ កមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍/
ជាំងឺឡអដស៍របស់ UNESCO ភនាំឡពញ. ទាំព័រ ៤៩-៨៣. ការសិកាដនទឡទៀត្រមួាន Catalla, Sovanara & Van Mourik (2003) 
―ឡចញពីស្សឡាល‖ ឥរយិាបៃផលូវឡភទរវាងបុរសនិងបុរសឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា, អងគការKHANA និងសមព័នធភាពឡមឡរាគឡអដ
ស៍/ជាំងឺឡអដស៍អនតរជាតិ្ HIV/AIDS. 
15Menghourng, Ngo (2010) ―សឡមលងសរាប់អនកងាយរងឡរគ្នេះ‖, ៧នៃង, ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍  ១៤-២០ ឧសភា ២០១០។ ឡចញផាយ
ឡលែ ៤១, ទាំព័រ១៦-១៨; Gharbi, Sylvain (2012) ―ជីវភិាពគ្នម នឡសនគ៖ អនកបបលងឡភទ (Ladyboy) ឡៅតាមឡែត្ត. ៧នៃង, ភនាំឡពញ
ប៉ាុសតិ៍, ១៤-២០ ធនូ ២០១២, ទាំព័រ ៨ 
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ដាំឡណើ រឡឆ្ព េះឡៅមុែយា៉ាងរហ័ស៖ ការសិកាអាំពីឥរយិាបៃផលូ វឡភទ និងឡមឡរាគឡអដស៍ 

ទសសនទននន ―ការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ ដូចបដលរបជាជនឡៅបសចឹមរបឡទសយល់ឡឃើញ 
គឺមិនបមនសុទធបត្អាចឡផទរបានឡោយផ្ទទ ល់ ឬយល់បានឡៅកនុងបរបិទកមពុជា ឡនាេះឡទ។ ពុាំ
ាន កយជាភាសាបែមរឡដើមបីឡរៀបរាប់អាំពីឥរយិាបៃមនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឬ
មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឡឡើយ។ ឡយាងតាម ផុង តាន់ ជនជាតិ្កមពុជាយល់ពីឡយន
ឌ័រ និងទាំនាក់ទាំនងផលូវឡភទ កនុងន័យស្សាលជាង កយបសចឹមរបឡទស ―របុស‖ និង ―ស្សី‖ ។16 
ទសសនទនននឡយនឌ័រ និងឡភទ មិនរត្ូវបានឡគបបងបចកចាស់លាស់ឡឡើយ ឡហើយអត្ត
សញ្ដ ណគឺបផែកឡលើមិនបមនចាំណង់ផលូវឡភទឡទ ប៉ាុបនតឡលើចរតិ្លកេណៈជាស្សីនិងរបុសឡៅ
វញិ ដូចជាថ្នឡត្ើមនុសសាន ក់សលូត្ ឬកាច។   

កមមវធីិជាំងឺឡអដស៍ពីបសចឹមរបឡទស បានផតល់ការឡលើកទឹកចិត្តដល់ការទទួលយកអត្ត
សញ្ដ ណបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស (MSM) និងមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ បនាទ ប់ពីការរកីរាលោលជាំងឺឡអដស៍យា៉ាងខាល ាំងកាល បដលប៉ាេះ ល់ឡៅ
ឡលើមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡៅកនុងរបឡទសឡលាកខាងលិច ឡរកាយពីករណីជាំងឺ
ឡអដស៍ដាំបូងៗរត្ូវបានឡគរកឡឃើញកនុងចាំឡណាមមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឡៅកនុង
សហរដឋអាឡមរកិកនុងឆ្ន ាំ១៩៨១មក ការសិកាអាំពីឥរយិាបៃផលូវឡភទរបស់បុរសឡៅឡលើបុរស 
រត្ូវបានឡគផតួចឡផតើមឡឡើងឡៅកនុងរបឡទសឡផសងៗឡទៀត្កនុងពិភពឡលាក។  កយថ្ន ―បុរស
បដលរមួឡភទជាមួយបុរស‖  (MSM) រត្ូវបានឡគយកមកឡរបើជាការពិពណ៌នាអាំពីការរបពឹត្តិ
មួយឡៅកនុង ក់កណាត លទសវត្សរ១៍៩៨០ និងរត្ូវបានឡគទទួលយកកាន់បត្ឡរចើនឡៅកនុងវ ិ
ស័យជាំងឺឡអដស៍និងសុែភាពសាធារណៈ។ ឡនេះគឺជាការទទួលសាគ ល់ថ្ន ការរបរពឹត្តិផលូវឡភទ
គឺជាកតាត ជាំរញុការចមលងជាំងឺឡអដស៍ ឡហើយថ្ន ឡៅកនុងបរបិទវបបធម៍ជាឡរចើន អត្តសញ្ដ ណ 
―មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ (ដូចបដលឡគឡរបើឡៅកនុងបសចឹមរបឡទស) មិនបានឡកើត្
ានឡនាេះឡទ។ កមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍និងជាំងឺឡអដស៍ បដលឡផ្ទត ត្ឡគ្នលឡៅឡលើ ―មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់របុសដូចគ្នន ‖ នឹងគ្នម នរបសិទធភាពឡនាេះឡទ ឡៅទីណាបដលបុរសបដលរមួឡភទ
ជាមួយបុរស មិនបានឡរជើសឡរ ើស ―មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ ជាអត្តសញ្ដ ណមួយ
ឡនាេះ។  

ផទុយឡៅវញិ  កយបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស បដលានបាំណងឡរៀបរាប់ពីឥរយិាបៃបត្
មួយគត់្ រត្ូវបានឡគឡរបើរបាស់ឡៅតាមទីកបនលងែលេះជាអត្តសញ្ដ ណមួយ។17 ឡៅកនុងរបឡទស

                                                        
16 Earth, Barbara. (2006). ពិពិធកមមឡយនឌ័រ: អត្តសញ្ដ ណមនុសសរបុសបកលងែលួនជាងស្សី) និងកមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍កនុងទី
រកុងភនាំឡពញ កមពុជា។ ឡយនឌ័រ និងការអភិវឌឍ ១៤:២, ២៦០. 
17 Altman, Dennis (2001) ―ស្សឡមើស្សនមជាំងឺឡអដស៍: និងការតាមោនៃមីឡៅកនុងការរមួឡភទជាសកល ទីរកងុសីុដនី  Allen & 
Unwinទាំព័រ ៦៨-៨៥ 
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កមពុជា បុរសែលេះបដលរត្ូវបានរគបដណត ប់ឡោយកមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍និងជាំងឺឡអដស៍ ឡរបើ
អកសរកាត់្ អឹម.បអស.អឹម (MSM) ជាអត្តសញ្ដ ណមួយ ឡោយសាំឡៅឡលើែលួនឯងថ្នជា 
―បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស‖។ ឡទេះបីជាយា៉ាងឡនេះកតី ឡៅខាងឡរៅវស័ិយសុែភាពសា
ធារណៈនិងឡមឡរាគឡអដស៍  កយថ្ន អឹម.បអស.អឹម មិនរត្ូវបានឡគដឹងឡរចើនប៉ាុនាម នឡទ។18 
បបនថមពីឡលើឡនេះ អនកដឹកនាាំែលេះននអងគការបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស ឡៅសហគមន៍ កត់្
សាគ ល់ថ្ន ការបកបរប MSM ជាភាសាបែមរថ្ន របុសស្សឡាញ់របុស បដលានន័យរត្ង់ជា
ភាសាអង់ឡគលសថ្ន ―men who love men‖, ឡោយបងាា ញពីការស្សឡាញ់ថ្នន ក់ៃនម និង
អារមមណ៍ ក៏ដូចជាឥរយិាបៃផលូវឡភទ19។   

កតាត ឡនេះបងាា ញពីផលវបិាកននអត្តសញ្ដ ណទាំងឡយនឌ័រ និងទាំឡនារផលូវឡភទ។ ានអត្ត
សញ្ដ ណបដលជនជាតិ្កមពុជា របកាន់យកឡោយែលួនឯង។ ានអត្តសញ្ដ ណឡផសងៗបដល
អនកខាងឡរៅ ដូចជាអនកស្សាវរជាវ ឬអនកឡធវើការខាងអភិវឌឍន៍ ឡរបើឡដើមបកីាំណត់្អត្តសញ្ដ ណ
រកមុឡគ្នលឡៅ។  កយរបស់របឡទសឡលាកខាងលិច ដូចជា ―gay‖ និង ―MSM‖ បដលរត្ូវ
បានឡរបើឡោយអនកខាងឡរៅទាំងឡនេះ មិនសុទធបត្ានន័យដូចគ្នន ឡៅកនុងត្ាំបន់នីមួយៗឡនាេះ
ឡឡើយ ឡទេះបីជាបុគគលLGBT អាចឡរបើ ឡរជើសឡរ ើសយក ឬបកបរប កយសរាប់អត្តសញ្ដ ណ
ក៏ឡោយ។ ែណៈឡពលបដលពុាំានការសិកាណាមួយឡដើមបីបងាា ញពីថ្នឡត្ើកមមវធីិឡមឡរាគឡអ
ដស៍ និងការចមលងឡមឡរាគឡអដស៍ ានផលប៉ាេះ ល់ដូចឡមតចឡៅឡលើអត្តសញ្ដ ណមនុសស
របុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ក៏ឡគានការពិភាកាគ្នន យា៉ាងចាស់អាំពី
ឡភទ និងបញ្ា ផលូវឡភទផងបដរ ឡទេះបីជាវាមិនរមួចាំបណកដល់ការឡរជើសឡរ ើសយកអត្ត
សញ្ដ ណ LGBT និងជាំរញុដល់ការចងរកងសហគមន៍បដលឡៅជុាំវញិពួកឡគកតី។   

ការសិកាអាំពីសកមមភាពផលូវឡភទរបស់មនុសសវយ័ឡកមងឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា រត្វូបានឡធវើ
ឡឡើងជាឡលើកដាំបូងឡោយ Tarr ឡៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៤ ឡោយានការគ្នាំរទពីអតី្ត្កមមវធីិសកល
ឡលាកសតីពីឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍របស់អងគការសុែភាពពិភពឡលាក (WHO)។ 20  ការ
សិកាឡនេះបានឲយដឹងថ្ន បុរសវយ័ឡកមង ―ជាង ២០នាក់‖ កនុងចាំឡណាម ១៤៦នាក់ បដលបាន
សាភ ស បានសារភាពថ្នបានរមួឡភទជាមួយបុរសាន ក់ឡទៀត្។ នដគូែលេះកនុងចាំឡណាមនដគូ
ទាំងឡនេះ រត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្ន ឡែទើយ ឬមនុសសស្សីបាំបលងឡភទ។ ឯកសារឡនេះបានោក់
បញ្ចូ លការពិពណ៌អាំពីបុរសបដលចូលចិត្តរមួឡភទជាមួយមនុសសឡភទដូចគ្នន ។ ពុាំានការ

                                                        
18 Earth, Barbara. (2006) ―ពិពិធកមមឡយនឌ័រ: អត្តសញ្ដ ណមនុសសរបុសបកលងឡភទជាស្សី និងកមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍កនុងទីរកុង
ភនាំឡពញ កមពុជា‖ ឡយនឌ័រ និងការអភិវឌឍ ១៤:២, ២៥៩-២៧១ 
19 ការរបាស្ស័យទក់ទងបុគគល បា៉ា ល់ សុផ្ទត្ ២០១៣។ 
20Ogden, John. ―ការអឡងេត្អាំពីឡភទជួយរបយុទធជាំងឺឡអដស៍‖។ ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍ នៃងទី២៦ បែសីគ ឆ្ន ាំ១៩៩៤។ ទញឡចញនៃងទី១៦ 
បែកកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ ពីឡគហទាំព័រ http://www.phnompenhpost.com/national/sex-survey-help-aids-fight 
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រាយការណ៍ឲយដឹងពីការរមួឡភទរវាងមនុសសស្សីកនុងចាំឡណាមស្តសតីចាំនួន ១៣៥នាក់ បដលបាន
សាភ សឡឡើយ21។  

ការសិកាដនទឡទៀត្ បានឡកើត្ឡឡើងឡៅកនុងចុងទសវត្សរ៩៍០ និងឡដើមទសវត្សរ២៍០០០។ ឡៅ
កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ អងគការសុែភាពរគសួារអនតរជាតិ្ កមពុជា (FHI ឥឡូវឡនេះ រត្ូវបានឡគសាគ ល់ថ្ន
ជា FHI 360) បានគូសបផនទី MSM ឡៅកនុងរាជធានីភនាំឡពញ ឡោយផតល់ព័ត៌្ានអាំពីទីកបនលង
បដល MSM របមូលផតុាំ និងជួបរាប់អានគ្នន ។22 ការអឡងេត្អាំពីចាំឡណេះដឹង អាកបបកិរយិា និង
ការអនុវត្ត(KAP)  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ឡៅឡលើនិសសតិ្សកលវទិាល័យឡភទរបុសចាំនួន ៦៧៨នាក់ 
ឡៅកនុងរាជធានីភនាំឡពញ បានឲយដឹងថ្ន ៤៤%ននបុរសបដលបានអឡងេត្ ធាល ប់ានទាំនាក់ទាំនង
ផលូវឡភទ ឡហើយកនុងចាំឡណាមចាំនួនឡនេះ  ៨%ធាល ប់បានានទាំនាក់ទាំនងផលូវឡភទជាមួយបុរស
ាន ក់ឡទៀត្។23 ការសិកាដាំបូងបដលបងាា ញការរាលោលឡមឡរាគឡអដស៍កនុងចាំឡណាម MSM 
រត្ូវបានឡធវើឡឡើងកនុងឆ្ន ាំ២០០០ ឡោយឡចញលទធផលឡៅចុងឆ្ន ាំ២០០២។ ការសិកាដាំបូង
ឡនេះបានបងាា ញថ្ន ១៤ភាគរយនន MSM កនុងរាជធានីភនាំឡពញ បានឡធវើឡត្សតឡឃើញានផទុកឡម
ឡរាគឡអដស៍24។  
 
Catalla et al. បានឡធវើការសិកាពិពណ៌នាបបបគុណវស័ិយដាំបូងបាំផុត្ឡៅឡលើឥរយិបៃផលូវ
ឡភទរបស់បុរសជាមួយបុរសឡៅកនុងរបឡទសកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ២០០២ រមួទាំងអនុរកុមឡផសងៗ 
សវ័យអត្តសញ្ដ ណ ចាំណង់ចាំណូលចិត្តនដគូរមួឡភទ និង កយឡៅមូលោឋ នបដលឡគឡរបើរបា
ស់។ 25  ឡៅកនុងរាជធានីភនាំឡពញ ឡែត្តបាត់្ដាំបង និងឡសៀមរាប  កយែលេះសរាប់អនុរកុម
នានាបដលឡគឡរបើ រមួាន សក់ែលី សក់បវង ស្សីស្សស់ របុសសាែ ត្ បុរសពិត្របាកដ ស្សីរត័្ន
បាំបាាំងកាយ ជនជាតិ្ភាគតិ្ច រកមុអនកវាាំង និងរបសុលក់ែលួន។26  កយថ្ន ឡែទើយ រត្ូវបាន
ចត់្ទុកថ្នជា កយឡមើលងាយ ឡៅឡពលឡរបើឡោយអនកដនទឡទៀត្បដលមិនសថិត្ឡៅកនុង 
MSM និងរកុមមនុសសបតូរឡភទ។  
 

                                                        
21Tarr, Chou Meng and Aggleton, Peter (1999) ―មនុសសវយ័ឡកមង និងឡមឡរាគឡអដស៍ឡៅកមពុជា - អត្ថន័យ និងបរបិទ និងវបប
ធម៌ផលូវឡភទ‖, ទាំព័រ ១៣ & ១៦ http://www.racha.org.kh/rc2008/142/HAP-05F.pdf ទញឡចញនៃងទី១៤ បែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
22Girault, P. and Thaiy, 1999 មិនបានឡបាេះពុមភផាយ. ការគូសបផនទីទីតាាំងបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស។ ភនាំឡពញ FHI 
23Glaziou,P. Bodet et al. (1999). ―ចាំឡណេះដឹង អាកបបកិរយិា និងការរបរពឹត្តិរបស់និសសិត្ទក់ទងនឹងការឆលងឡមឡរាគឡអដស៍
កនុងរាជធានីភនាំឡពញ ឆ្ន ាំ១៩៩៩។ ជាំងឺឡអដស៍: Volume ១៣ (១៤), តុ្លា ១៩៩៩ 
24Girault, P. Saidel, T. Ngak, S.et al: (2002). ―ការរបរពឹត្តិផលូវឡភទ កាមឡរាគ និងឡមឡរាគឡអដស៍កនុងចាំឡណាមបុរសបដលរមួ
ឡភទជាមួយបុរសឡៅកនុងរាជធានីភនាំឡពញ‖។ FHI ទិននន័យអាំពីនិសសិត្គឺបានមកពី Glaziou et al., កត់្សាគ ល់កនុងរបាយការណ៍
ឡនេះ។  
25Catalla, TAP, Sovanara, K & Van Mourik, G. (2003). ―ឡចញឡរៅស្សឡាល‖ - ការរបរពឹត្តិផលូវឡភទរវាងបុរសនិងបុរសឡៅ
កនុងរបឡទសកមពុជា‖។ សមព័នធភាពឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍អនតរជាតិ្ និង សមព័នធអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលរបយុទធនឹងឡមឡរាគឡអដ
ស៍/ជាំងឺឡអដស៍ Khmer HIV/AIDS NGO Alliance (KHANA) ទាំព័រ ១៥-១៩ 
26Catalla et al., Ibid. ទាំព័រ ១៦ 

http://www.racha.org.kh/rc2008/142/HAP-05F.pdf
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របាយការណ៍ឡនេះក៏បានកត់្សាគ ល់ផងបដរថ្ន អនុរកុមឡផសងៗបដលបានឡរៀបរាប់ឡនេះ មិន
ងាយលាយបញ្ចូ លគ្នន កនុងសងគមបត្មួយបានឡទ។ ជាទូឡៅ រកុម―សក់ែលី‖ (បដលឡគពិពណ៌នា
ថ្ន ឡធវើែលួនដូចជាមនុសសរបុស មិនចង់ឡសលៀក ក់សាំឡលៀកបាំ ក់របស់ឡភទមួយឡទៀត្ ឬាន
អារមមណ៍និងឡសលៀក ក់ដូចស្សី) ឡរចើនបត្ឡមើលងាយ រកុម―សក់បវង‖ (បដលជា MSM បដល
ានឫក ដូចស្សី ចូលចិត្តឡសលៀក ក់ឡខាអាវស្សី និងលាបឡមៅ) និងចត់្ទុកែលួនឯងជា 
―សក់ែលី‖ ជា រកមុឡោយបឡកមួយ។27 រកុមដនទឡទៀត្រត្ូវបានពិពណ៌នាថ្នជា ―សក់ែលី‖ ឡៅ
ឡពលនៃង និង ―សក់បវង‖ ឡៅឡពលយប់ —ឡោយបងាា ញពីភាពទន់ភលន់ និងភាពបត់្បបននន
អត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រនិងការសាំបដងអាការៈខាងឡរៅ។  កយទាំងឡនេះជាន់គ្នន  ឡហើយកនុងប
របិទែលេះ ―សក់បវង‖ អាចរត្វូបានឡគឡៅថ្ន ―ស្សីសាែ ត្‖ ឡហើយ ―សក់ែលី‖ គឺជា ―របសុសងាា ‖ ឬ
ជា ―បុរសពិត្‖។ ទាំឡនារផលូវឡភទ គក់ដូចជាមិនានភាពែុសគ្នន ឡទ ឡៅកនុង កយរបស់បែមរ
ទាំងអស់។ ដូឡចនេះ ចប់ពីឡពលឡនេះត្ឡៅ  កយ ―មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖, ―បុរស
បដលរមួឡភទជាមួយបុរស‖, និង ―មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ នឹងរត្ូវបានឡរបើរបាស់
ឡដើមបបីា៉ា ន់សាម នពីការយល់ដឹងឡៅមូលោឋ នអាំពីទាំឡនារផលូវឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឌ័រឡយន 
បដលផទុយពីនិយមន័យរបស់បសចឹមរបឡទស‖ 

ការបឡងេើនការយល់ដឹងអាំពីសិទធិមនុសស, SOGI និងបញ្ា របស់មនុសស LGBT ឡៅកនុងរបឡទស
កមពុជា និងការឡកៀងគរសហគមន៍  

ការងារឡមឡរាគឡអដស៍ ជាពិឡសសជាមួយ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ បានឡបើកឱកាស
សរាប់ការត្ស ូមតិ្ទមទរសុែភាពនិងសិទធិរបស់មនុសស LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ 
ការងារជាឡរចើនឆ្ន ាំឡៅឡលើឡមឡរាគឡអដស៍ជាមួយ MSM (បដលភាគឡរចើនកាំណត់្អត្ត
សញ្ដ ណែលួនឯងថ្នជាមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ) បានឡធវើឲយានការយល់ដឹង
កាន់បត្ឡរចើនឡៅកនុងរបឡទសកមពុជាអាំពីទាំឡនារផលូវឡភទឡផសងៗ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ និង
អាំពីការឡរ ើសឡអើងដ៏ខាល ាំងរបឆ្ាំងអនកបដលឡធវើផទុយពីបទោឋ នឡភទពីរបនពណី។ ការងារឡមឡរាគ
ឡអដស៍ ក៏បានបឡងេើនផងបដរនូវការយកចិត្តទុកោក់កាន់បត្ឡរចើនកនុងចាំឡណាម MSM និង
មនុសសបតូរឡភទ មកឡលើសហគមន៍ និងទាំនាក់ទាំនងសាជិករកមុរបស់ពួកឡគ បដលានសា
រៈសាំខាន់យា៉ាងខាល ាំងចាំឡ េះការឡកៀងគរមនុសសឲយហួសពីចាំណាត់្ថ្នន ក់របស់ពួកឡគឡៅតាម
សកមមភាពផលូវឡភទ ឡៅកនុង ―រកមុរបឈមមុែ‖។ ានការទទួលសាគ ល់កាន់បត្ឡរចើនឡឡើងឡៅ
កនុងរបឡទសកមពុជា បដលថ្នឡមឡរាគឡអដស៍គឺរគ្នន់បត្ជាបញ្ា មួយបដល MSM និងមនុសសបតូ
រឡភទ ជួបរបទេះ ឡហើយថ្ន បញ្ា ឡនេះ គឺានទាំនាក់ទាំនងឡៅនឹងការឡរ ើសឡអើង ការផ្ទត់្ឡចញ 
និងការឡធវើឲយឯឡកា។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ការសិកាឡផសងៗ  រមួទាំងការសិកាអាំពីសុែ
ភាពផលូវឡភទនិងសុែភាពបនតពូជ និងអាំឡពើហិងាបដលទក់ទងនឹងឡយនឌ័រ បងាា ញថ្ន រកមុ

                                                        
27Lesley, E. and Rith, S. (2005) ―ឡដើរឡចញ‖, ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍ នៃងទី១៤ បែមករា ឆ្ន ាំ២០០៥។  
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នានា ដូចជារកុមមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  រត្ូវបានឡគផ្ទត់្ឡចញពីការពិភាកាអាំពីឡម
ឡរាគឡអដស៍។  

ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៦ បណាត ញការងារដាំបូងនន MSM និងមនុសសបតូរឡភទ បដលឡគសាគ ល់ថ្នជា 
បណាត ញចតុ្មុែ (BC) រត្វូបានបឡងេើត្ឡឡើងឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ បណាត ញចតុ្មុែ គឺជា
រកមុអនកផតល់ៃវកិានិងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលបដលឡធវើការឡលើឡមឡរាគឡអដស៍។ ឡទេះបីជាចកេុ
វស័ិយរបស់ែលួនបចងថ្ន ―សិទធិរបស់បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស (MSM) គឺជាសិទធិមនុសស
‖កតី តាមការពិនិត្យឡឡើងវញិឡលើការងាររបស់ែលួនកនុងឆ្ន ាំ២០១០បានបងាា ញថ្ន ―ពុាំាន
សកមមភាពជាក់លាក់ លទធផល ឬឡគ្នលឡៅណា បដលឡោេះស្សាយឡោយផ្ទទ ល់នូវឡគ្នលឡៅ
រមួទីមួយរបស់បណាត ញចតុ្មុែបដលរត្ូវការ រសិទធិមនុសសរបស់បុរសបដលរមួឡភទជាមួយ
បុរស និងមនុសសបតូរឡភទ និងសមភាពរបស់ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ ជាមួយរបជាពលរដឋ
កមពុជាដនទឡទៀត្ ឡនាេះឡឡើយ។‖28  

អងគការសិទធិមនុសសមួយឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
បាននិងកាំពុងអនុវត្តគឡរាងមួយសតីពីសិទធិរបស់មនុសសLGBT និង SOGI ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ
២០១០។  CCHR បានឡបាេះពុមពផាយការបា៉ា ន់របាណសាថ នភាពឡលើកទីមួយរបស់មនុសស 
LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា និងបានផតួចឡផតើមកិចចែិត្ែាំរបឹងបរបងត្ស ូមតិ្។29 អងគការឡរៅរ
ោឋ ភិបាលដនទឡទៀត្ បានចត់្ទុកបុគគល LGBT ថ្នជាបផនកមួយននរកុមឡគ្នលឡៅរបស់ពួក
ឡគ, ―អនកទទួលផលែលេះរបស់ឡយើងគឺជា មនុសសLGBT‖ ប៉ាុបនតឡយើងឡធវើការមិនជាក់លាក់ចាំឡ េះ
អត្តសញ្ដ ណរបស់ LGBT ឡនាេះឡទ ឧទហរណ៍ ដូចជា ឡៅកនុងបផនកត្ស ូមតិ្គ្នាំរទសិទធិកនុង
ការទទួលបានការងារ និងរបឆ្ាំងនឹងការជួញដូរផលូវឡភទ។   

អងគការ LGBT ដាំបូងបាំផុត្បដលរត្វូបានទទួលសាគ ល់ជាផលូវការឡៅកនុងរបឡទស គឺអងគការ
ឥនទធនូកមពុជា (RoCK), បដលរត្វូបានចុេះបញ្ជ ីជាផលូវការជាអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលមួយកាល
ពីឡដើមឆ្ន ាំ២០១៤។ ពីមុនអងគការឡនេះគឺជាបណាត ញអនកសម័រគចិត្តឡរៅផលូវការមួយ បដលភាគ
ឡរចើនគឺជាមនុសស LGBT។ ការរបារឰពិធីឡាទនភាពរយៈឡពលមួយសបាត ហ៍ឡលើកទីមួយឡៅ
កនុងរាជធានីភនាំឡពញ រត្ូវបានឡរៀបចាំឡឡើងឡោយរកមុឡរៅផលូវការមួយរបស់អងគការ  RoCK 
កនុងឆ្ន ាំ២០០៩។  

                                                        
28 Salas, Vicente. របាយការណ៏របឹកាជូនគណៈកាម ធិការសរមបសរមួលឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ឡៅឡលើ ―ត្រមូវការ និង
កងវល់របស់បុរសរមួឡភទជាមួយបុរសឡៅកមពូជា របវត្តិរបួននអងគការឡរៅរោឌ ភិបាល និងអងគការសហគមន៏ បុរសរមួឡភទ
ជាមួយបុរស និងអនុសាសន៏សាំរាប់យុត្តិសាស្តសតអភិវឌឈបណាត ញបុរសរមួឡភទជាមួយបុរសជាតិ្ (បណាត ញចតុ្មុែ) ― បែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១០។ 
29ttp://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=SOGI&
pro_id=7&show=show 
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ៃមីៗឡនេះ សហគមន៍ និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលបានកត់្រតាទុកជាឯកសារនូវការឡរ ើសឡអើង
និងការាក់ងាយបដលកាំពុងឡកើត្ានឡឡើងកាន់បត្ឡរចើនឡឡើងៗរបឆ្ាំងបុគគលLGBT។ បញ្ា
ឡនេះឡធវើឲយប៉ាេះ ល់ដល់បុគគល LGBT ឡៅកនុងរគប់ទិដឋភាពទាំងអស់ននជីវតិ្របស់ពួកឡគ តាាំង
ពីរគួសារ និងអនកជិត្ខាង រហូត្ដល់សាលាឡរៀន និងការសិកា ទីកបនលងឡធវើការ និងទិដឋភាព
ដនទឡទៀត្ននសហគមន៍ និងសងគម។30 

ការស្សាវរជាវបដលឡផ្ទត ត្ឡលើ មនុសសLGBT 

បញ្ា មនុសស LGBT បដលជាំនាញមួយននការសិកា កាំពុងបត្ចប់ឡផតើមឡៅកនុងរបឡទសកមពុ
ជា។ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១២ ការសិកាឡៅឡលើអនកឡឆលើយត្បនឹងការសាភ សន៍បដលជា មនុសសស្សី
ស្សលាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សលាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរឡភទ ចាំនួន ១៤៩
នាក់ (មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ មិនរត្ូវបានោក់បញ្ចូ លឡទ) ឡៅកនុងរាជធានីភនាំឡពញ 
និងភូមិពីរឡៅត្ាំបន់ជនបទ បានបងាា ញពីការផ្ទត់្ឡចញ ការាក់ងាយ និងការឡរ ើសឡអើងកនុង
ករមិត្យា៉ាងែពស់ឡៅតាមទីកបនលងនានាជាឡរចើន។ 31  បញ្ា ទាំងឡនេះានតាាំងពីរការរពឡងើយ
កឡនតើយ មិនអនុញ្ដ ត្ឲយបឡញ្ចញមតិ្ និងការផ្ទត់្ឡចញពីសាលាឡរៀន និងសកមមភាពសហ
គមន៍ (ដូចជាគឡរាងគ្នាំ រសងគមែលេះ) រហូត្ដល់ការរបាៃាក់ងាយ វាយរបគរ និង
ទទួលរងអាំឡពើហិងាទក់ទងនឹងឡយនឌ័រ និងអាំឡពើហិងាកនុងរគសួារ។ ―សាំណាញ់សុវត្ថិភាព‖
តាាំងពីបុរាណ កនលងមក ឡ លគឺរគួសារ បានកាល យឡៅជារបភពននការជិេះជាន់ឡៅវញិ។ 
មនុសសបតូរឡភទពីរបុសឡៅស្សី បានរាយការណ៍ឲយដឹងពីការឡរ ើសឡអើង ការាក់ងាយ និង
ករណីអាំឡពើហិងាកាន់បត្ឡរចើន ឡបើឡរបៀបឡធៀបនឹងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និង
មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  បដលឡនេះគឺរបបហលជាពួកឡគឡចញមុែឡចញាត់្ខាល ាំង
ជាងឡគ។ ានកាល ត្ផងបដរឡៅកនុងការទទួលបានការអប់រ ាំឡៅថ្នន ក់ឧត្តមសិកា។ មនុសស
ស្សីបតូរឡភទមួយចាំនួនតូ្ច បានឡរៀនែពស់ជាងករមិត្មធយមសិកា ឡហើយពួកឡគជាឡរចើនឡទៀត្
បានរាយការណ៍ថ្ន រគសួារពួកឡគ បាន ―បងេាំឲយឈប់ឡធវើការ ឬឈប់ឡរៀន‖។ មនុសសស្សី
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ក៏បានរាយការណ៍ផងបដរអាំពីអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារបដលបានឡកើត្
ឡឡើងចាំឡ េះពួកឡគ កនុងករមិត្ឡរចើនជាងរបជាពលរដឋជាស្តសតីទូឡៅ ឡៅកនុងការអឡងេត្របជា
សាស្តសតជាតិ្។ ៣១%ននអនកឡឆលើយត្បនឹងការសាភ សន៍វយ័ឡកមងជាងឡនេះ (អាយុឡរកាម ១៩
ឆ្ន ាំ) បានរាយការណ៍ឲយដឹងពីការយកទទួលសាគ ល់របស់រគសួារឡរចើនជាងបនតិច ឡបើឡរបៀប
ឡធៀបនឹងអនកអាយុឡលើស ១៩ឆ្ន ាំ (២៣%)។   

                                                        
30 មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR). (2010) ―ឡចញជាជាំហឡៅរពេះរាជាណាចរក៖ មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
មនុសសរបសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ‗(២០១០) និង 
―ឥនទធនូបែមរ‖៖ ពីបុឡរនិចឆ័យឡៅឡាទនភាព‖ (២០១២) 
31Salas, V. and Srorn, S. (2013). ―ការបសវងយល់ពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមននមនុសសស្សីស្សឡាញ់ស្សីដូចគ្នន  មនុសសរបសុ
ស្សឡាញ់របុសដូចគ្នន  និងមនុសសបាំបលងឡភទឡៅកនុងរគួសារ និងសហគមន៍ និងវធីិឡោេះស្សាយរបស់ពួកឡគ‖។ របាយការណ៍
ស្សាវរជាវ។ បផនកសរមបសរមួលការគ្នាំ រសងគម រកុមរបឹកាសាត រនិងអភិវឌឍន៍កសិកមមជនបទ (SPCU-CARD) ភនាំឡពញ  
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របភពព័ត៌្ានដនទឡទៀត្អាំពីមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  គឺការសិកាបដលបានឡធវើ
ឡឡើងឡៅកនុងរគប់គងា៉ាសាបុរសទាំងអស់។ ការសិកាឆ្ន ាំ២០១២ សតីពី ―បុរសា៉ាសា‖ 
និងអាំឡពើឡធវើអាជីវកមមផលូវឡភទ32  កនុងឡែត្តឡសៀមរាប បានបងាា ញថ្ន អនកឡឆលើយត្បនឹងការ
សាភ សន៍ ៥០នាក់ របបហលជា ៤០% បាននិយាយថ្ន ពួកឡគចូលចិត្តរមួរមួឡភទជាមួយ
បុរស ៤៧% ចូលចិត្តរមួឡភទជាមួយស្តសតី ១១ភាគរយចូលចិត្តរមួឡភទជាមួយបុរសផង ស្តសតី
ផង ឡហើយអនកឡឆលើយត្បនឹងការអឡងេត្ាន ក់ (២%) ចូលចិត្តរមួឡភទជាមួយអនកបាំបលងឡភទ។ 
អនកឡឆលើយត្បនឹងការសាភ សន៍ឡៅកនុងការសិកាទាំងឡនេះ បាននិយាយថ្ន ពួកឡគានការខាម
ស់ឡគចាំឡ េះការងារបដលពួកឡគកាំពុងឡធវើ ឡហើយមិនចង់របាប់អនកដនទឡទៀត្អាំពីការងារឡនេះ
ឡទ។ ឡទេះបីជាពួកឡគអាចរករបាក់បានឡរចើនឡៅកនុងរគឹេះសាថ នទាំងឡនេះ ជាងតាមរយៈ
ការងារឡផសងឡទៀត្កតី ការងាររបកបរបរផលូវឡភទ និងការងារឡៅកនុងគងា៉ាសា រត្ូវបាន
សងគមឡមើលងាយ។  

ការសិកាឡដើមរគ្នអាំពីមនុសសស្សីបតូរឡភទ ឡៅកនុងឧសាហកមមផលូវឡភទឡៅកនុងរាជធានី
ភនាំឡពញ33  បានបងាា ញពីអាំឡពើហិងានិងការរ ាំឡលាភបាំ នយា៉ាងឡរចើន ជាពិឡសសពីសាំណាក់
នគរបាល និងបានឡរៀបរាប់ផងបដរអាំពីបញ្ា សុែភាពនានា ដូចជាជាំងឺកាមឡរាគបដលានអ
រតាដ៏ែពស់ ការឡរបើថ្នន ាំអាំឡហវតាមីន និង ឡរគឿងស្សវងឹ ក៏ដូចជាផលរ ាំខានននការចក់ថ្នន ាំឡោយ
គ្នម នការរត្ួត្ពិនិត្យឡដើមបផី្ទល ស់បតូរមុែាត់្របស់ពួកឡគ។ មនុសសស្សីបតូរឡភទបដលលក់ឡសវា
ឡភទ រត្ូវទទួលរងការឡរ ើសឡអើងនិងអាំឡពើហិងាកាន់បត្ឡរចើនឡឡើងៗ។ ពួកឡគរបឈមមុែនឹង
ការាក់ងាយឡទវដង ឡោយសារបត្អត្តសញ្ដ ណរបស់ពួកឡគ និងឡោយសារបត្ការងាររបស់
ពួកឡគ។ របសិនឡបើពួកឡគានផទុកឡមឡរាគឡអដស៍ វារងឹបត្បបនថមការាក់ងាយកាន់បត្ខាល ាំង
បៃមឡទៀត្។  

ឡាទនភាពរបស់មនុសស LGBT កាន់បត្ឡរចើនឡឡើង និងការត្ស ូមតិ្ទមទរសិទធិ 

ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ចលនាទមទរសិទធិរបស់មនុសស LGBT ៃមីមួយ រត្វូបានឡធវើឡឡើង
ឡោយបផែកឡលើរពេះរាជបនទូលគ្នាំរទរបស់រពេះមគកសរត្។ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៤ រពេះសងគថ្ន
បដលបៃលងឡឡើងឡោយរពេះមគវរីកសរត្ រពេះបរមរត្នឡកាដឋ រពេះរាជបិតាជាតិ្ នឡរាត្តមសីហ
នុ បានអាំ វនាវឲយានការអត់្ឱន និងការទទួលយកទាំនាក់ទាំនងឡភទដូចគ្នន ។ ឡៅកនុងការ
ឡឆលើយត្បឡៅនឹងការសាំបដងតាមទូរទសសន៍មួយបដលបងាា ញពីការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន ឡៅ
កនុងសហរដឋអាឡមរកិ រពេះអងគបានឡចញរពេះរាជសារមួយឡៅឡលើឡគហទាំព័ររបស់រពេះអងគ ជា

                                                        
32 Davies and Miles, (2012) ―ឡកមងរបសុលិងគននឡែត្តឡសៀមរាប‖ (The Lingha boys of Siem Reap) - ការសិកាឡដើមរគ្ននន
បុរសវយ័ឡកមងបដលរត្ូវបានឡគឡធវើអាជីវកមមផលូវឡភទកនុងឡែត្តឡសៀមរាប‖, អងគការLove 146, ការរមួគ្នន ចប់នដ, ជាំគនទីមួយ, ទី
សហគមន៏ដ៏លាំបាកលាំបិន, ទាំព័រ 31  
33Miles & Davies (n.d.). ―ឡលើសពីឡយនឌ័រ‖ - ការសិកាឡដើមរគ្នឡលើបុរសបតូរឡភទឡៅកនុងឧសាហកមមផលូវឡភទឡៅកនុងទីរកុងភនាំ
ឡពញ។ បទបងាា ញ Powerpoint ឡោយអងគការ Love 146 
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ការគ្នាំរទដល់ការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន  ឡោយរពេះអងគឡឆវងយល់ថ្ន ―កនុងនាមជារបឡទសរបជា
ធិបឡត្យយឡសរមួីយ រពេះរាជណាចរកកមពុជា គួរបត្អនុញ្ដ ត្ឲយាន ―ការឡរៀបការរវាងបុរស
និងបុរស... ឬរវាងស្តសតីនិងស្តសតី‖។ រពេះអងគានរពេះបនទូលថ្ន រពេះអងគឡគ្នរពអនកស្សឡាញ់ឡភទ
ដូចគ្នន  និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឡហើយថ្ន ពួកឡគានសាថ នភាពបបបឡនេះ ក៏
ឡរ េះបត្ ―រពេះ សពវរពេះទ័យរសជាតិ្ចរមុេះ‖ 34។  

ឡនេះគឺជាឡសចកតីបៃលងការណ៍ជាសាធារណៈឡលើកដាំបូងបាំផុត្ បដលឡធវើឡឡើងឡោយរពេះមគវរី
កសរត្ អាំពីបញ្ា មនុសស LGBT។  សកមមជនមួយចាំនួនតូ្ចបដលឡធវើការបផនកការ រសិទធិរបស់ 
មនុសសLGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា បានចត់្ទុកថ្នឡសចកតីបៃលងការណ៍ឡនេះគឺជាការញុាាំង
ទឹកចិត្តមួយសរាប់ឡរៀបចាំរពឹត្តិការណ៍ឡដើមបីឡលើកកមពស់ឡាទនភាពរបស់មនុសស LGBT 
ឡហើយឡសចកតីបៃលងការណ៍ឡនេះបានកាល យឡៅជាមួយមូលោឋ នមួយសរាប់ការងារត្ស ូមតិ្ 
និងការទទួលសាគ ល់បុគគល LGBT។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី អាជាញ ធរោឋ ភិបាលនិងអនក
តាក់បត្ងឡគ្នលនឡយាបាយមិនបានចត់្វធិានការទូលាំទូលាយឡលើឡសចកតីបៃលងការណ៍របស់
រពេះមហកសរត្ឡនេះឡឡើយ។ នាឡពលៃមីៗឡនេះ ឡសចកតីរបកាសនិងឡសចកតីបៃលងការណ៍អនតរជាតិ្
ជាសាធារណៈ ពីសហរដឋអាឡមរកិ និង អងគការសហរបជាជាតិ្បដលថ្ន ―សិទធិមនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  (សិទធិបុគគល LGBT) គឺជាសិទធិមនុសស ឡហើយសិទធិមនុសសគឺជាសិទធិ
មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  (ឬ LGBT)‖ បាននិងកាំពុងានរបជារបិយយា៉ាងខាល ាំងកនុង
ចាំឡណាមបុគគល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។  

ការរបារឰពិធីឡាទនភាពមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡលើកដាំបូងរបស់កមពុជា បដល
បានឡធវើឡឡើងកនុងឆ្ន ាំ២០០៣ 35  គឺជារពឹត្តិការណ៍រយៈឡពលមួយនៃង បដលានកមមវធីិត្ន្តនតីនិង
ឡរចៀងរាាំកមានត ការបងាា ញម៉ាូដ និងការជួបជុាំជាលកេណៈសងគម។ រពឹត្តិការណ៍ឡាទនភាព
ឡនេះគឺជាគាំនិត្ផតួចឡផតើមរបស់សហគមន៍ឡោយសម័រគចិត្តមួយ បដលរត្ូវបានផតល់មូលនិធិតាម
រយៈអាំឡណាយឯកជននិងជាឡរឿយៗអាំឡណាយពីបុគគលផ្ទទ ល់ រពមទាំងដឹកនាាំឡោយសិលប
ករបែមរអាឡមរកិ ឆ្ត់្  សាត្ (Chath Piersath)។ ពីឆ្ន ាំ២០០៥ ដល់ ២០០៨ ពុាំានការ
ឡរៀបចាំរពឹត្តិការណ៍ឡាទនភាពឡឡើយ។ ប៉ាុបនត ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៩ មក សហគមន៍ឥនទធនូ
កមពុជា (RoCK) បានដឹកនាាំការរបារឰពិធីឡាទនភាព LGBT ឡនេះកាន់បត្អធឹកអធម 36 
សកមមភាពរយៈឡពលមួយសបាត ហ៍ បានពរងីកដល់ឡែត្តដនទឡទៀត្ ដូចជាបាត់្ដាំបង និង

                                                        
34 .http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3505915.stm, ២០ កុមភៈ ២០០៤។ ទញឡចញ នៃងទី១៥ បែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤។  
35 របាយការណ៍ែលេះោក់ការរបារឰពិធីឡាទនភាពឡលើកដាំបូងកនុងឆ្ន ាំ២០០៣ (www.utopia.asia.org) និង 
http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Cambodia 
36 Mullen, D. ―មនុសសរគប់របូរត្ូវការានឡាទនភាព‖, ភនាំឡពញប៉ាុសត៏ ៧នៃង ១៤-២០ ឆ្ន ាំ ២០១០, ឡលែ ៤១, ទាំព័រ១៨-១៩; ―កមម
វធីិឡាទនភាពឆ្ន ាំ២០០៩‖, ជីវតិ្អាសីុឡៅភនាំឡពញ ឡលែ ២៩ បែ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៩; ―រត្ូវឡចេះស្សឡាញ់ែលួនឯង ‖, កមមវធីិឡាទន
ភាពឆ្ន ាំ២០១០; ―ែញុាំានឡាទនភាពចាំឡ េះែលួនែញុាំ‖ កមមវធីិឡាទនភាពឆ្ន ាំ២០១១ឡៅកមពុជា; ―ែុសគ្នន  ប៉ាុបនតដូចគ្នន ‖ កមមវធីិឡាទន
ភាព ឆ្ន ាំ២០១២ឡៅកមពុជា  - ទាំងអស់រត្ូវបានឡរៀបចាំ និងឡបាេះពុមពផាយឡោយអងគការសហគមន៍ឥនទធនូ កមពុជា (RoCK) 
២០១០, ២០១១ និង ២០១២) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3505915.stm
http://www.utopia.asia.org/
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ឡសៀមរាប។ បចចុបបឡននេះ ការរបារឰពិធីឡនេះរមួានការសាំបដងសិលបៈ រពឹត្តិការណ៍ឡរឿងឡផស
ងៗ សិកាេ សាលា ការសាំបដងរបស់មនុសសបតូរឡភទ ការរបកួត្កីឡា ការរបណាាំងរុមឺ៉ាកកង់បី 
ការផសពវផាយឡសៀវឡៅ និងការបញ្ច ាំងភាពយនត។ ទិវារគួសារ និងការសូរត្មនតឡលើករាសីពី
រពេះសងឃឡៅកនុងវត្ត ក៏សាំខាន់ខាល ាំងណាស់បដរចាំឡ េះការចូលរមួរបស់បុគគល LGBT ឡៅមូល
ោឋ ន ក៏ដូចជានដគូ និងរគួសាររបស់ពួកឡគ។ សបាត ហ៍ឡាទនភាពរត្ូវបានឡរៀបចាំឡឡើងឡៅ
 ក់កណាត លបែឧសភា ឡដើមបឲីយចាំឡពលជាមួយការរបារឰទិវា IDAHOT (ទិវាអនតរជាតិ្
របឆ្ាំងការសែប់មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងការសែប់មនុសសបតូរឡភទ) បដលឡកើត្ឡឡើង
ឡៅនៃងទី១៧ បែឧសភា និងជាទិវាបដលអងគការសុែភាពពិភពឡលាក (WHO) បានដកការ
ស្សឡាញ់មនុសសឡភទដូចគ្នន  ឡចញពីបញ្ជ ីឡ ម្ េះជាំងឺរបស់ែលួន។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលដនទ
ឡទៀត្ ដូចជា CCHR ក៏បានឡរៀបចាំសកមមភាព កមមវធីិសាភ សន៍តាមវទិយុ និងរពឹត្តិការណ៍ឡផស
ងៗឡទៀត្កនុងអាំឡុងទិវាឡាទនភាព។ ពុាំានរបតិ្កមមត្បណាមួយពីខាងរោឋ ភិបាល ចាំឡ េះ
រពឹត្តិការណ៍ទាំងឡនេះឡឡើយ។   

ការរបារឰទិវាសិទធិមនុសសអនតរជាតិ្ឡៅកនុងរបឡទសរបឡទសកមពុជា ក៏ជាឱកាសមួយផងបដរ
សរាប់ត្ស ូមតិ្អាំពីសិទធិរបស់បុគគល LGBT។ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ ការរបារឰពិធី បដលាន
ចាំណងឡជើងថ្ន ―សឡមលងរបស់ែញុាំសាំខាន់ណាស់‖ បានបងាា ញពីជីវតិ្របស់គូស្សករ LGBT និង
រគួសាររបស់ពួកឡគ។ អាជាញ ធរមូលោឋ ន ឡមឃុាំ (បដលជាអងគភាពតូ្ចបាំផុត្របស់រោឋ ភិបាល
ថ្នន ក់មូលោឋ ន) ានការគ្នាំរទ ឡហើយសកមមជន LGBT របស់អងគការRoCK បានបចករ ាំបលក
បទពិឡសាធន៍របស់ពួកឡគអាំពីការានគូស្សករឡភទដូចគ្នន រស់ឡៅកនុងភូមិរបស់ពួកឡគ។  

ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១០, អងគការ CCHR បាឡធវើការបកបរប និងបចកចយឡគ្នលការណ៍យ៉ាកយា៉ា
ក៍ាតា ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ ―ឡគ្នលការណ៍យ៉ាូយា៉ាក៍ាតា គឺជាឯកសារឡលចឡធាល មួយបដល
វភិាគពីចាប់សិទធិមនុសសអនតរជាតិ្ និងការអនុវត្តចាប់ឡនេះចាំឡ េះទាំឡនារផលូវឡភទ និងអត្ត
សញ្ដ ណឡយនឌ័រ (SOGI) បដលបានបឡងេើត្ឡឡើងឡោយអនកជាំនាញមួយរកុមឡៅកនុង
របឡទសឥណឌូ ឡនសីុ កនុងឆ្ន ាំ២០០៦ 37 ។ ឡគ្នលការណ៍ទាំងឡនេះបញ្ជ ក់ពីកាត្ពវកិចចចមបង
របស់រដឋឡដើមបីអនុវត្តសិទធិមនុសស; ឡគ្នលការណ៍នីមួយៗានអមឡោយអនុសាសន៍លមែិត្
មួយចាំនួនសរាប់រដឋ និងភាគីដនទឡទៀត្ ដូចជា អងគការសហរបជាជាតិ្ សាថ ប័នសិទធិមនុសស
ជាតិ្ របព័នធផសពវផាយ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអនកផតល់ៃវកិា។  

ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១២ ឡៅឡពលកមពុជាឡធវើជារបធានអាសា ន កិចចែិត្ែាំរបឹងបរបងរត្ូវបានឡធវើ
ឡឡើងឡោយរកមុ LGBT ឡផសងៗឡៅកនុងរបឡទសជាសាជិកអាសា ន (រកមុ អាសា នLGBTQ 
Caucus) ឡដើមបីោក់បញ្ចូ លបញ្ា និងកងវល់របស់ LGBT ឡៅកនុងឡសចកតីរបកាសសតីពីសិទធិ
មនុសសអាសា ន។ ប៉ាុបនតកិចចែិត្ែាំរបឹងបរបងឡនេះមិនបានទទួលឡជាគជ័យឡនាេះឡទ ឡទេះបីជា
                                                        
37គណៈកមមការអនកចាប់អនតរជាតិ្ និងឡសវាកមមអនតរជាតិ្សរាប់សិទធិមនុសស (២០០៧)។ ឡគ្នលការណ៍យ៉ាកយា៉ាក៏ាតា: ការ
អនុវត្តចាប់សិទធិមនុសសអនតរជាតិ្ ទក់ទងនឹងទាំឡនារផលូវឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ  
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ានរបឡទសមួយចាំនួនបានែិត្ែាំបញ្ចុ េះបញ្ចូ លឲយោក់បញ្ចូ ល SOGI ឡៅកនុងែបចងសតីពីការ
មិនឡរ ើសឡអើងក៏ឡោយ។38 សភារបជាជនឡៅមូលោឋ នននអាសា ន បដលជារកុមមិនបមនរោឋ ភិ
បាលឡរៅផលូវការមួយ បានឡចញឡសចកតីបៃលងការណ៍មួយបដលបានោក់បញ្ចូ លការទមទរ
ឲយលុបឡចលចាប់នានា បដលឧរកិដឋនីយកមម SOGI, ការទទួលសាគ ល់សិទធិរបស់មនុសស 
LGBT ជាសិទធិមនុសស ការការ រសិទធិរបស់អនករបកបមុែរបរផលូវឡភទ ឡហើយថ្ន ឡគ្នល
ការណ៍យ៉ាកយា៉ាក៍ាតា រត្ូវបត្សុែដុមនីយកមមឡៅកនុងចាប់ និងឡគ្នលនឡយាបាយជាតិ្។39 

ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ សមព័នធកមពុជាកនុងស្សុកមួយបដលរមួានទាំងសាគមបដលបានចុេះបញ្ជ ី 
និងមិនបានចុេះបញ្ជ ី - ដឹកនាាំឡោយ RoCK បណាត ញស្តសតីឡដើមបីរបួរមួ (WNU) ឡសវាចាប់
សហគមន៍ (CLS), បណាត ញអនករស់ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍ឡៅកមពុជា (CPN+) និង 
CamASEAN - បានឡរៀបចាំសាំឡណើ រមួគ្នន មួយសតីពីសិទធិរបស់មនុសស LGBT ោក់ជូនឡៅកិចច
របជុាំរត្ួត្ពិនិត្យតាមឡពលកាំណត់្ជាសកល (UPR) របស់រកុមរបឹកាសិទធិមនុសសននអងគការ
សហរបជាជាតិ្ (HRC)។ អងគការ CCHR រមួជាមួយនដគូដនទឡទៀត្កនុងត្ាំបន់ ដូចជាបណាត
ញអនករស់ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍អាសីុបា៉ា សីុហវិក (APN+) និងគាំនិត្ផតួចឡផតើមសតីពីសិទធិផលូវ
ឡភទ ក៏បានឡរៀបចាំសាំឡណើ  ក់ព័នធមួយបដរ បដលឡផ្ទត ត្ឡលើ SOGI សិទធិផលូវឡភទ និងឡមឡរាគឡអ
ដស៍។ 40  ដូចជាសាំឡណើ ជាឡរចើនដនទឡទៀត្បដរ សាំឡណើ ឡនេះមិនរត្វូបានឡគយកចិត្តទុកោក់
ឡឡើយ។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ការបដលអងគការសងគមសីុវលិអាចជួបជុាំគ្នន  និងោក់សាំឡណើ
ទាំងឡនេះ ានន័យថ្ន ជាជាំគនដ៏សាំខាន់មួយឡៅកនុងការត្ស ូមតិ្គ្នាំរទសិទធិរបស់មនុសស 
LGBT ផងបដរ។  

គាំនិត្ផតួចឡផតើមជាឡរចើនឡដើមបីគ្នាំរទដល់ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិរបស់មនុសស LGBT រត្វូបាន
បឡងេើត្ឡឡើងកនុងរយៈឡពលប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងឡរកាយឡនេះ។ សាស្តសាត ចរយសកលវទិាល័យកមពុជា
មួយចាំនួន បានឡរៀបចាំសិកាេ សាលាសតីពី LGBT និងបញ្ា  SOGI ឡៅកនុងវគគសិកាសតីពីឡយន
ឌ័ររបស់ពួកឡគ។ គាំនិត្ផតួចឡផតើមជួយែលួនឯងជាឡរចើន គ្នាំរទឡោយផ្ទទ ល់ដល់មនុសសស្សឡាញ់
របុសដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងសាថ នភាពលាំបាកនានា ដូចជា ―Cindy Donation‖ 
(ោក់ឡ ម្ េះតាមអនកបតូរឡភទដ៏ានរបជារបិយាន ក់) និងមូលនិធិសឡន្តងាគ េះបនាទ ន់សរាប់
បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរសបដលផទុកឡមឡរាគឡអដស៍ (គ្នាំរទឡោយសបបុរសជនឯកជន
មកពីរបឡទសហូឡង់ដ៍)។ ឡនេះគឺជាអាំឡណាយសបបុរសបដលរត្វូបានឡធវើឡឡើងឡោយបុគគល
ទាំងឡាយបដលឡឆលើយត្បឡៅនឹងឡសចកតីអាំ វនាវរកជាំនួយ ពីបុរសបដលរមួឡភទជាមួយ
បុរសបដលផទុកឡមឡរាគឡអដស៍ ឬស្តសតីរកសីុផលូវឡភទបដលជាមនុសសបតូរឡភទបដលសថិត្កនុងសាថ ន

                                                        
38CCHR (2012) ―ឥនទធនូបែមរ: ពីបុឡរនិចឆ័យឡៅជាឡាទនភាព‖, ទាំព័រ ១០. 
39ឡសចកតីបៃលងការណ៍របស់សភារបជាជនឡៅថ្នន ក់មូលោឋ នននអាសា ន (AGPA), ២០១២។ ទញឡចញពី៖ 
http://iglhrc.org/content/asean-grassroots-people‘s-assembly-people‘s-statement 
40CCHR, បណាត ញអនករស់ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍អាសីុបា៉ា សីុហវិក និងគាំនិត្ផតួចឡផតើមសតីពីសិទធិផលូវឡភទ ។ (២០១៣)។ ការ
ោក់បញ្ជូ នឡសចកតីបៃលងការណ៍ឡៅកាន់កិចចរបជុាំរត្ួត្ពិនិត្យតាមឡពលកាំណត់្សកលឡលើកទី១៨ (18th UPR)- កមពុជា  
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ភាពរកីរកធងន់ធងរ និងសុែភាពមិនលែ រស់ឡៅបត្ាន ក់ឯង និងឯឡកា គ្នម នការគ្នាំរទពីរគួសារ
របស់ពួកឡគ។ពុាំានគាំនិត្ផតួចឡផតើមសបបុរសបដលានឡគ្នលឡៅស្សឡដៀងគ្នន សរាប់មនុសស
ស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសរបុសបតូរឡភទឡនាេះឡឡើយ ឡលើកបលងបត្សរាប់ការគ្នាំ
រទតាមធមមតាពីមិត្តភកតិ និងរគួសារឡៅឡពលរត្ូវការ។   

ការវវិវត្តន៍ៃមីៗ៖ របព័នធផសពវផាយ នគរបូនីយកមម និងបឡចចកវទិាៃមីៗ 

របព័នធផសពវផាយ និងបឡចចកវទិាៃមីៗ កាំពុងរត្វូបានឡរបើរបាស់សរាប់ត្ស ូមតិ្គ្នាំរទមនុសស 
LGBT។ ជាបផនកមួយននគឡរាង SOGI អងគការ CCHR ឡរបើរបព័នធផសពវផាយឡអឡិចរត្និូក
សរាប់ត្ស ូមតិ្។ អងគការឡនេះបានឡរៀបចាំ ―Rainbow Portal‖ អនឡាញ បដលោក់បញ្ចូ ល
បងាា ញព័ត៌្ាននិងឯកសារនានាអាំពីបញ្ា សិទធិមនុសសរបស់បុគគល LGBT ទាំងឡៅកនុង
របឡទសកមពុជា និងរបឡទសដនទឡទៀត្។ ការចូលទសសនាឡគហទាំព័រឡនេះគក់ដូចជាឡៅាន
ករមិត្ទបឡៅឡឡើយ 41។ ឧបករណ៍និងឡសៀវឡៅបណនាាំជាឡរចើនសរាប់ការត្ស ូមតិ្ និង
ការកាត់្បនថយការាក់ងាយឡៅកនុងចាំឡ េះ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ រត្វូបានបឡងេើត្ឡឡើង 
ដូចជា ការសរមបតាមបរបិទកមពុជាឆ្ន ាំ២០១០ ននការយល់ដឹង និងការជាំនេះការាក់ងាយ
ចាំឡ េះបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស និង និងទរមង់ជាភាសាបែមរនិងអង់ឡគលសបដលនឹង
ឡចញផាយកនុងឡពលខាងមុែនន ការនិយាយឡចញមក - ឯកសារជាំនួយសាម រតី្សរាប់ (ឯក
សារសរមបតាមបរបិទកមពុជា) ។42 ែណៈឡពលបដលការត្ស ូមតិ្ឡនេះភាគឡរចើនឡធវើឡឡើងឡៅ
កនុងវស័ិយឡមឡរាគឡអដស៍និងឡសវាសុែភាព ការងារឡៅកនុងវស័ិយឡផសងៗឡទៀត្ក៏បានចប់
ឡផតើមផងបដរកនុងរយៈឡពលប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងឡរកាយឡនេះ។  

ជាមួយនឹងការឡកើនឡឡើងនូវនគរបូនីយកមម សកលភាវបូនីយកមម ឱកាសកនុងការឡរបើអិុនឡធើ
ណិត្ និងបណាត ញសងគម, យុវជនកមពុជាឡៅកនុងទីរកងុនានាកាំពុងបត្យល់ដឹងនិងានទាំនុក
ចិត្តកាន់បត្ឡរចើនអាំពីបញ្ា ផលូវឡភទនិងការសាំបដងពីឡភទរបស់ពួកឡគ។ បចចុបបននឡនេះ យុវជន
បែមរកាន់បត្ឡរចើនបៃមឡទៀត្43 បងាា ញអត្តសញ្ដ ណែលួនឯងជាមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូច
គ្នន  ឬមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។ ភនាំឡពញ និងឡសៀមរាប រត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជាទី

                                                        
41 Khmer Rainbow portal: http://sogi.sithi.org 
42USAID, PACT & មជឈមណឌ លអនតរជាតិ្សរាប់ការស្សាវរជាវអាំពីស្តសតី (ICRW). (2010). ការយល់ដឹងនិងការជាំនេះការាក់
ងាយចាំឡ េះបុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស៖ ឯកសារជាំនួយសាម រតី្សរាប់សកមមភាព (ការសរមបតាមបរបិទកមពុជា), ទាំព័រ 
៣២៥ ានទរមង់ជាភាសាអង់ឡគលសនិងបែមរ។ ការឡបាេះពុមពផាយកនុងឡពលខាងមុែ កនុងឆ្ន ាំ២០១៤ គឺ៖ ពី Salas, Vicente. 
(2014) ការនិយាយឡចញ - ឯកសារជាំនួយសាម រតី្ សរាប់ការត្ស ូមតិ្បដលដឹកនាាំឡោយ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ‖ (ទរមង់ជា
ភាសាបែមរនិងអង់ឡគលសសរមបសរាប់បរបិទកមពុជា)។ ឡវទិកាសកលសតីពី MSM និង HIV (MSMGF) 
43 ―យុវជនបែមរ‖ សាំឡៅឡលើយុវជនកមពុជា បដលសថិត្ឡៅកនុងរកុមជនជាតិ្ភាគតិ្ច បដលភាគឡរចើនមិនបានទទួលការអប់រ ាំកនុង
របព័នធ។  
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កបនលងបដលានសុវត្ថិភាពជាងឡគសរាប់មនុសសាន ឡធវើការជួបជុាំនិងរាប់អានគ្នន 44  ឡទេះបីជា
ទសសនៈឡនេះឡចញពីរកុមមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសស្សីបតូរឡភទភាគឡរចើន
ឡលើសលុបកតី។ ភនាំឡពញនិងឡសៀមរាប ានមជឈមណឌ លអប់រ ាំរបស់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល 
កមមវធីិចុេះអប់រ ាំឡោយមិត្តភកតិ និងគលីនិកសុែភាពផលូវឡភទ។ 45  បារ កលឹប ត្ន្តនតីឌីសេូសរាប់
មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន , សូណា សរាប់បត្បុរស, សា៉ា  និងគងា៉ាសា, ផទេះ
សាំណាក់ សណាឋ គ្នររ និងមណឌ លកមានត បាននិងកាំពុងរកីដុេះោលយា៉ាងខាល ាំងកនុងរយៈ
ឡពលប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងឡរកាយឡនេះ។   

បចចុបបននឡនេះ សិលបៈ ភាពយនត និងការសាំបដងឡរឿងបដលទក់ទងនឹងមនុសស LGBT ាន
កាន់បត្ឡរចើន។   ការសាំបដងសិលបៈឡោយមនុសសបតូរឡភទ គឺជាឈុត្ឆ្កមួយរបស់មនុសស
របុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ទាំងឡៅឡែត្តឡសៀមរាប និងភនាំឡពញ។ ការតាាំងពិព័រណ៌សិលបៈនិង
របូៃត្ជាឡរចើនបដលឡផ្ទត ត្ឡលើរបធានបទ LGBT រត្ូវបានឡរៀបចាំឡឡើង។46 ភាពយនតកនុងស្សុក
អាំពីមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និង មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ផលិត្មក 
សរាប់ឡរាងភាពយនត ឬឯករាជយ រត្ូវបានោក់បញ្ច ាំងឡៅតាមទីកបនលងឡផសងៗកនុងរាជធានី
ភនាំឡពញ ឡោយទទួលបានទសសនៈជាវជិជានពីសាធារណជនទូឡៅ។ ព័ត៌្ានអាំពីបុគគល 
LGBT ានឡៅតាមរបព័នធផសពវផាយទូឡៅផងបដរ ប៉ាុបនតឡរចើនបត្ានលកេណៈអវជិជាន 
លាំឡអៀង និងផនត់្គាំនិត្អវជិជាន ជាពិឡសសឡៅកនុងរបព័នធផសពវផាយកនុងស្សុក (ជាភាសា
បែមរ)។ ឧទហរណ៍ មនុសសបតូរឡភទ រត្ូវបានឡគយល់ទូឡៅថ្នជា ឡចរ។47 

 កយកនុងស្សុកជាឡរចើនបៃមឡទៀត្កាំពុងបត្ឡលចឡចញឡឡើង។  កយសីុមពីរ សាំឡៅឡលើការ
ានកាត្ម៉ាូឌុលបដលានអត្តសញ្ដ ណអនកជាវពីរឡៅកនុងទូរស័ពទបត្មួយ ឡហើយរត្ូវបានឡរបើ
របាស់ឡោយមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន វយ័ឡកមង និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូច
គ្នន ជាឡរចើន បដលានន័យថ្ន មនុសសាន ក់ចូលចិត្តរមួឡភទជាមួយរបុសផង ជាមួយស្សីផ
ង។48  កយសីុមបី សាំឡៅឡលើមនុសសបដលអាចស្សឡាញ់របុស ស្សី និងមនុសសបតូរឡភទ/ឡែទើ
                                                        
44 Lindstrom, N. ―Drag Queen Divas‖ ជីវតិ្អាសីុ ភនាំឡពញ, ឡចញផាយឡលែ ២៩ (ឡលែ ២៩), បែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំព័រ 
២៥-២៦; Gharbi, S., ―Gay Scene និង Grindr on KohPich‖ ៧ នៃង, ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍, នៃង ១៤-២០ បែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១២. ឡលែ ១៧៣, 
ទាំព័រ ៨ 
45 Lindstrom, N. ―M Style‖ ជីវតិ្អាសីុ  ភនាំឡពញ,ឡលែ ២៩, បែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០០៩, ទាំព័រ ២៧;  អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និង អងគ
ការឡៅសហគមន៏មួយចាំនួន ដូចជា MHC, MHSS, CSSD, KDFO, និង KHEMARA គឺជាបផនកមួយននកមមវធីិ M-style. RHAC 
និង MEC ានគលីនិកពិឡសសសរាប់ MSM និងមនុសសបតូរឡភទឡដើមបីបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍។ បណាត ញជាតិ្ននអនករស់ឡៅជាមួយ
ឡមឡរាគឡអដស៍ឡៅកមពុជា, ានគឡរាងសរាប់ MSM និងមនុសសបតូរឡភទបដលផទុកឡមឡរាគឡអដស៍។ 
46 កនុងអាំឡុងឡពលរបារឰទិវាឡាទនភាព, ការតាាំងពិព័រណ៌ឡនេះរមួបញ្ចូ លការតាាំងពិព័រណ៌សិលបៈឡយនឌ័រនិងផលូវឡភទ (២០០៩), 
Thoamada I & II, 2012 និង 2013, និងការតាាំងពិព័រណ៌របូៃត្បដលទទួលបាន នរងាវ ន់ ―ការឡរជើសឡរ ើសពណ៌ផ្ទេ ឈូក‖ (របូ
ៃត្ ភនាំឡពញ ២០១៣)  
47MacIsaac, V, ―៧ សាំណួរ‖ ភនាំឡពញប៉ាុសត៏, នៃងទី២០ បែឡមសា ឆ្ន ាំ២០១២។ សកមមជនសិទធិ LGBT ាន ក់ រត្ូវបានឡគដកស្សង់
សាំដីឡៅកនុងអត្ថបទឡនេះ។  
48  កយបដលឡគឡរបើកនុងស្សុកសរាប់បុគគល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា រត្ូវបានពិណ៌នាឡលើរកោសឡោយ Tan; Catalla et 
al; Earth; Salas V et al; និងឡៅកនុងឯកសារ ―និយាយឡចញមកឡរៅ‖: ឯកសារជាំនួយសាម រតី្សរាប់ការត្ស ូមតិ្បដលដឹកនាាំ
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យ។ មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន វយ័ឡកមង បានបឡងេើត្ កយផ្ទទ ល់ែលួនរបស់ឡគ និង
របឡភទននមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ដូចជា‘WLW‘, ‗LB‘, ‗LG‘ និង ‗LT‘។49  កយទាំង
ឡនេះគឺជាផលិត្ផលននការប៉ាេះរបសពវគ្នន រវាងបឡចចកវទិាៃមី និងត្រមវូការឲយានភាពសាង ត់្ 
សូមបីបត្ឡៅឡពលបដលមនុសស LGBT ែាំត្ស ូឲយានការទទួលសាគ ល់កាន់បត្ឡរចើនផងបដរ 
(សូមឡមើលឧបសមព័នធទី២៖ សនាទ នុរកមនន កយបដលឡគឡរបើទូឡៅ)។ ៃមីៗឡនេះ ឃាល ថ្ន ឡភទទីបី 
គក់ដូចជាកាំពុងបត្ទទួលបានការឡពញនិយមឡរចើន ឡដើមបីឡរៀបរាប់អាំពីបុគគល LGBT ឡៅ
កនុងរបព័នធផសពវផាយ ឡហើយបចចុបបននឡនេះ រត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជា កយបដលឡគអាចទទួល
យកបានឡរចើនជាង កយឡផសងៗឡទៀត្។50 

ការវវិត្តន៍ៃមីៗ៖ អនកគ្នាំរទថ្នន ក់ជាតិ្ ត្ាំបន់ និងអនតរជាតិ្ 

ចប់តាាំងពីនាយករដឋមន្តនតី ហ ុន បសន ឡចញឡសចកតីបៃលងការណ៍គ្នាំរទមនុសស LGBT កាលពី
បែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ មក រកសួងកិចចការនារ ីទទួលសាគ ល់កាន់បត្ឡរចើននូវសារៈសាំខាន់ននបញ្ា  
LGBT។ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ រកសួងកិចចការ ី នឹងអនុវត្តការបា៉ា ន់របាណឡយនឌ័រសរាប់កមពុ
ជាបដលរមួបញ្ចូ លទាំងរកមុភាគតិ្ចផលូវឡភទ ។ បផនការសកមមភាពជាតិ្ទីពីរឡដើមបីទប់សាេ ត់្
អាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី (NAPVAW) ានបញ្ជ ក់ពីអាំឡពើហិងាឡលើ មនុសសស្សីស្សលាញ់ឡភទដូច
គ្នន  មនុសសស្សលាញ់ឡភទទាំងពីរ មនុសសបតូរឡភទ(LBT)។ ត្ាំណាងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទ
ដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរឡភទ បានចូលរមួឡៅកនុងកិចចរបជុាំរបស់រកមុការងារបឡចចកឡទសទប់
សាេ ត់្អាំឡពើហិងាទក់ទងនឹងឡយនឌ័រ ឡៅកនុងការឡរៀបចាំ បផនការសកមមភាពជាតិ្ឡដើមបទីប់
សាេ ត់្អាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី ។51  

នដគូអភិវឌឍន៍របស់កមពុជា បានគ្នាំរទគាំនិត្ផតួចឡផតើមឡផសងៗឡទៀត្។ OHCHR បានផតល់
ឡយាបល់បផនកចាប់កនុងករណីមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ាន ក់ បដលរត្ូវបានឡគបាំបបក
ពីនដគូឡោយបងេាំ ឬឡចទរបកាន់មិនពិត្អាំពីការជួញដូរមនុសស និងការចប់ជាំរតិ្។ រគសួារ
អងគការសហរបជាជាតិ្បានផតល់សារគ្នាំរទដល់សកមមភាពឡាទនភាព កនុងរបឡទសកមពុជា
។52 ការយិាល័យអងគការសហរបជាជាតិ្ជាឡរចើន បានោក់បងាា ញទង់ឥនទធនូ LGBT យា៉ាង
ចាស់ ឡៅកនុងអាំឡុងសបាត ហ៍ឡាទនភាព ។  

                                                                                                                                                               
ឡោយ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ‖ (ការសរមបសរាប់បរបិទកមពុជា)។ ឡវទិកាសកលសតីពី MSM និងមនុសសបតូរឡភទ និងឡមឡរាគ
ឡអដស៍ (នឹងមកដល់កនុងឡពលឆ្ប់ៗ ឆ្ន ាំ២០១៤) 
49―WLW‖ - ស្សីស្សឡាញ់ស្សី; LG – ―ស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន បដលានចរតិ្ជាមនុសសស្សី‖; LB – ―ស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន
បដលានចរតិ្ជាមនុសសរបុស‖ ; LT - ―ស្សីបត្ងែលួនជារបុស ឬមនុសសរបសុបតូរឡភទ‖  
50 ការរបាស្ស័យទក់ទងបុគគល៖ Chanthorn Phorng, Cindy, Bunthorn, Hong Reaksmey, Meas Chanthan, និងអងគការឡរៅ
រោឋ ភិបាលដនទឡទៀត្ជាឡរចើន 
51 ការរបាស្ស័យទក់ទងបុគគល, RC (ទីរបឹកាឡយនឌ័រនិងរបាស្ស័យទក់ទងអមរកសួងកិចចការនារ)ី បែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
52http://www.un.org.kh/index.php/newsroom/speach-and-statement/629-2013-prideweek, និង 
 http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2012/6/op-ed-cambodia-pride-week-12-to-20-may2012 

http://www.un.org.kh/index.php/newsroom/speach-and-statement/629-2013-prideweek
http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2012/6/op-ed-cambodia-pride-week-12-to-20-may2012
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សាថ នទូត្ចរកភពអង់ឡគលស ស ុយបអត្ និងសហរដឋអាឡមរកិបានគ្នាំរទដល់សហគមន៍ 
មនុសសLGBT ឡៅកមពុជា រមួទាំងសកមមភាពឡាទនភាព LGBT ផងបដរ។ គាំនិត្ផតួចឡផតើមថ្នន ក់
ត្ាំបន់អាសា ននិងថ្នន ក់សកលដនទឡទៀត្ រមួាន យុទធនាការ ―ឡសរភីាព និងសមភាព‖ របស់ 
OHCHR53 និងគាំនិត្ផតួចឡផតើម ‗Being LGBT in Asia‘ របស់USAID/UNDP។54 ការគ្នាំរទបផនក
ៃវកិាសរាប់បញ្ា  LGBT និងសិទធិមនុសស កាំពុងបត្ឡកើនឡឡើង។ ការរបកាសរកសាំឡណើ
របស់សភាពអឺរ ៉ាបុ គឡរាងអឺរ ៉ាបុសរាប់លទធិរបជាធិបឡត្យយនិងសិទធិមនុសស (EIDHR, 
២០១៣)នាឡពលៃមីៗឡនេះឡលើកទឹកចិត្តដល់ការត្ស ូមតិ្តាមរបព័នធផសពវផាយសរាប់សិទធិ
របស់រកុមឯឡកា រមួទាំងបុគគល LGBT។  

ឡៅកនុងត្ាំបន់អាសីុបា៉ា សីុហវិក ការឡបាេះពុមពឯកសារនាឡពលៃមីៗរបស់ UNDP និងសមព័នធអាសីុ
បា៉ា សីុហវិកសតីពីសុែភាពផលូវឡភទបុរស (APCOM) ឡផ្ទត ត្ឡលើឡមឡរាគឡអដស៍និងសុែភាព
សរាប់ MSM។ ឯកសារទាំងឡនេះក៏និយាយផងបដរអាំពីសុែភាព សិទធិមនុសស និងបញ្ា
បដលរត្ូវយកចិត្តទុកោក់សរាប់មនុសសបតូរឡភទ រមួទាំងឡៅកនុងរបឡទសកមពុជាផងបដរ 55។ 
ៃមីៗឡនេះ ជនជាតិ្កមពុជាបដលជាមនុសសបតូរឡភទ បានចូលរមួកនុងបណាត ញថ្នន ក់ត្ាំបន់នន
មនុសសបតូរឡភទបដលឡទើបបឡងេើត្ៃមីឡ ម្ េះថ្នបណាត ញមនុសសបតូរឡភទអាសីុបា៉ា សីុហវិ(APTN)។  

បចចុបបឡននេះ សកមមជន LGBT ឡៅកមពុជា រត្ូវបានឡគទទួលសាគ ល់ជាអនតរជាតិ្។ ឡៅកនុងបែ
កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ ស ូ សុធាវ ីបានទទួល នរងាវ ន់ ឡដវដីកាតូ្ វសិីន ឡអន វ ៉ាយ (David Kato 
Vision and Voice)។ 56  ផតល់ជូនជាឡរៀងរាល់ឆ្ន ាំ រងាវ ន់ឡនេះរត្វូបានផតល់ជូនបុគគលបដល
បងាា ញពីឡសចកតីកាល គននិងភាពជាអនកដឹកនាាំដ៏ឡឆនើមឡៅកនុងការត្ស ូមតិ្គ្នាំរទសិទធិរបស់
បុគគលLGBT ជាពិឡសស ឡៅកនុងកាលៈឡទសៈលាំបាកៗ និងបរយិាកាសឡគ្នលនឡយាបាយ
បដលមិនអាំឡណាយផល។  

 

                                                        
53OHCHR. (2012) ឡកើត្មកានឡសរភីាព និងសមភាព - ទាំឡនារផលូវឡភទនិងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រឡៅកនុងចាប់សិទធិមនុសស
អនតរជាតិ្ 
54USAID RDMA & UNDP APRC, (2012). ―ឡសចកតីសឡងេប Being LGBT in Asia - ការពិនិត្យឡឡើងវញិនិងការវភិាគតាមបបប
ចូលរមួននបរយិាកាសចាប់និងសងគមសរាប់បុគគល LGBT និងសងគមសីុវលិ‖ 
55UNDP និងបណាត ញមនុសសបតូរឡភទអាសីុបា៉ា សីុហវិក (APTN), (២០១២)។ ―បាត់្បង់កនុងឡពលអនតរកាល: មនុសសបតូរឡភទ សិទធិ
និងភាពងាយរងឡរគ្នេះឡោយឡមឡរាគឡអដស៍ឡៅកនុងត្ាំបន់អាសីុបា៉ា សីុហវិក‖។ APCOM & APTN, (2013) ―ឡមើលរ ាំលង មិនយក
ចិត្តទុកោក់ បាំឡភលច - ឡមឡរាគឡអដស៍ និងសិទធិជាមូលោឋ នរបស់មនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងត្ាំបន់អាសីុនិងបា៉ា សីុហវិក - ឡសចកតី
សឡងេបឡគ្នលនឡយាបាយ 
56http://www.prnewswire.com/news-releases/cambodian-transgender-activist-sou-sotheavy-wins-2014-david-kato-
vision--voice-award-244929501.html. នត្រងាវ ន់ ឡដវដីកាតូ្ វសិីន ឡអណ វ ៉ាយ (DKVVA) ទទួលសាគ ល់ និងគ្នាំរទដល់
ការងាររបស់ឡមដឹកនាាំបដលែិត្ែាំបៃរកាសិទធិមនុសស និងឡសចកតីនៃលៃនូររបស់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបសុ
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ មនុសសបតូរឡភទ និងមនុសសឡភទពីរ (LGBTI) ជុាំវញិពិភពឡលាក។ ព័ត៌្ាន
បបនថមអាំពី DKVVA អាចឡមើលតាម http://www.visionandvoiceaward.com.  

http://www.prnewswire.com/news-releases/cambodian-transgender-activist-sou-sotheavy-wins-2014-david-kato-vision--voice-award-244929501.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/cambodian-transgender-activist-sou-sotheavy-wins-2014-david-kato-vision--voice-award-244929501.html
http://www.visionandvoiceaward.com/
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កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅកមពុជាសតីពីសហគមន៍ LGBT 
 

កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅកមពុជាសតីពីសហគមន៍មនុសស LGBT រត្ូវបានឡធវើឡឡើងឡៅកនុងរាជ
ធានីភនាំឡពញពីនៃងទី២០ ដល់ ២១ បែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ ជាសកមមភាពគនលឹេះមួយននសាសភាគ
របស់គាំនិត្ផតួចឡផតើម ―Being LGBT in Asia‖ សរាប់កមពុជា។ កិចចសនទនាថ្នន ក់ជាតិ្ឡនេះ រត្ូវ
បានឡរៀបចាំឡឡើងជាសហរបតិ្បត្តិការមួយកនុងចាំឡណាមអងគការសហរបជាជាតិ្ រោឋ ភិបាល
សហរដឋអាឡមរកិ និងទីរបឹកាបឡចចកឡទសឯករាជយ និងរត្ូវបានបចកឡចញជាពីរនៃង។  

នៃងទីមួយននកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡនេះ ានឡគ្នលបាំណងផតល់ឱកាសសុវត្ថិភាពសរាប់
ត្ាំណាងសហគមន៍ LGBT ឡដើមបពិីនិត្យឡមើលបញ្ា  និងកតីកងវល់សាំខាន់ៗរបស់បុគគល LGBT 
ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។អនកចូលរមួអាចនិយាយឡោយឡសរនិីងយា៉ាងឡរចើនអាំពីបទពិឡសាធន៍
ផ្ទទ ល់ែលួនរបស់ពួកឡគ ក៏ដូចជា បញ្ា និងកតីកងវល់នានា ឡោយឡផ្ទត ត្ឡលើរបធានបទរបាាំមួយ៖ 
ជីវតិ្បុគគលនិងរគួសារ សហគមន៍ និងសងគម ការអប់រ ាំ សុែភាព ការងារ និងរបព័នធផសពវផា
យ។ អនកចូលរមួចាំនួន ៥១នាក់ ចាំឡណាម ៥៩នាក់ គឺជាសាជិកសហគមន៍ ឡហើយអនកចូល
រមួចាំនួន៨នាក់ មកពីទីភាន ក់ងារអងគការសហរបជាជាតិ្ និង USAID ឡដើមបផីតល់ការគ្នាំរទ
សរាប់ដាំឡណើ រការរបជុាំ។ អនកចូលរមួទាំង ៥៩នាក់ មកពី ១៨ឡែត្ត កនុងចាំឡណាមឡែត្ត និង
រកងុទាំង ២៤ ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ ត្ាំណាងអងគការចាំនួន ៦ បដលឡធវើការជាមួយ ឬគ្នាំរទ
បុគគល LGBT ក៏បានចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាឡនេះបដរ។ អនកត្ាំណាងចាំនួន ២៥នាក់ មកពីរាជ
ធានីភនាំឡពញ ឡហើយ ៣៤នាក់មកពីខាងឡរៅរាជធានីភនាំឡពញ។ រកមុនីមួយៗានលកេណៈ
ចរមុេះ ឡោយកនុងឡនាេះរមួាន មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ៣នាក់ មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ៩នាក់ មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរចាំនួន ៥នាក់ មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ ១នាក់ មនុសសស្សីបតូរឡភទ ៦នាក់ មនុសសរបុសបតូរឡភទ ១៦នាក់ បុរស
បដលរមួឡភទជាមួយបុរស ១នាក់ មិនសាគ ល់អត្តសញ្ដ ណឡភទ ១នាក់ និង អនកគ្នាំរទមនុសស
ស្សលាញ់ឡភទដូចគ្នន  ១៧នាក់ បដលសនមត់្ថ្ន ជាមនុសសស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន ។  

កិចចរបជុាំចប់ឡផតើមឡោយានការបចករ ាំបលកបទពិឡសាធន៍ផ្ទទ ល់ែលួន។ អនកចូលរមួបានឡរបើវធីិ
សាស្តសតតាមបបបចូល ឡៅថ្ន‖លាំគត់្បែសជីវតិ្‖ ឡដើមបីរ ាំលឹកឡឡើងវញិពីរពឹត្តិការណ៍សាំខាន់ៗ
ឡៅកនុងជីវតិ្បុគគល ជាមនុសសLGBT។ បនាទ ប់មក ពួកឡគបានគូសបផនទីអាំពីបទពិឡសាធន៍
ទាំងឡនេះឡៅឡលើរកោសមួយសនលឹក ឡោយបងាា ញពីអាយុ និងឡពលឡវលាបដលរពឹត្តិការណ៍
ទាំងឡនេះបានឡកើត្ឡឡើង ឡោយឡរបើរបូសញ្ដ  និងពណ៌ឡផសងៗបដលឡរបើឡដើមបសីាគ ល់ពីផល
ប៉ាេះ ល់វជិជាននិងអវជិជានមកឡលើបុគគលឡនាេះ។ បនាទ ប់មក ានការពិភាកាគ្នន ឡយាងឡៅ
តាមរបធានបទ រមួទាំងដាំឡណាេះស្សាយនិងអនុសាសន៍បដលអាចាន។ អនកចូលរមួពីរបី
នាក់ រត្ូវបានឡរជើសឡរ ើសឲយឡធវើបទបងាា ញដល់ភាគី ក់ព័នធឡៅនៃងទីពីរ។  

ឡគ្នលបាំណងនននៃងទីពីរននកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡនេះ គឺឡដើមបបីងាា ញពីលទធផលបដលបាន
មកពីការពិភាកាកនុងនៃងទីមួយ ដល់រកមុធាំមកពីខាងឡរៅសហគមន៍ LGBT បនាទ ប់មកាន
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ការពិភាកាតាមោនបនត។ ឡៅចុងបញ្ច ប់ននកិចចពិភាកា ានឡសចកតីបៃលងការណ៍ពីមន្តនតី
របស់ UNDP APRC, OHCHCR Cambodia, USAID/Cambodia, USAID/RDMA, និង 
UNAIDS កមពុជា។ របកគាំឡហើញពីការសិកាស្សាវរជាវមួយ57 អាំពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមនូវ
បុគគល LGBT ពីយនតការគ្នាំ រសងគមឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា (―របាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្
ឡចញពីសងគម‖) រត្ូវបានបងាា ញជូនអនកចូលរមួផងបដរ។    

ានអនកចូលរមួរបាណ ៩៩នាក់ ឡៅនៃងទី២ មកពីអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលចាំនួន១១ បដល
ឡធវើការឡលើបញ្ា  LGBT ទីភាន ក់ងារអងគការសហរបជាជាតិ្ទាំងអស់ (UNDP, OHCHCR, UN 
Women, UNV, ILO, WHO, UNAIDS និង UNESCO) និងនដគូអភិវដឍន៍ឡទវភាគី ដូចជា
សាថ នទូត្អាឡមរកិ និងសាថ នទូត្ស ុយបអត្។ ត្ាំណាងរបព័នធផសពវផាយ រគូឡៅតាមសកល
វទិាល័យ និសសតិ្បដលកាំពុងសិកាបផនកឡយនឌ័រ អនកស្សាវរជាវឯករាជយ និងមន្តនតីឃុាំឡៅមូល
ោឋ ន ក៏បានចូលរមួឡៅកនុងកិចចពិភាកាឡនេះបដរ។  
 

កនុងនាមជាមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទឡៅអាសីុ (Being LGBT in 
Asia) 
 

គាំនិត្ផតួចឡផតើម ‗Being LGBT in Asia: ការពិនិត្យឡឡើងវញិនិងការវភិាគតាមបបបចូលរមួនន
បរយិាកាសចាប់និងសងគមសរាប់សងគមសីុវលិ LGBT‘ ឡរកាមកិចចសហរបតិ្បត្តិការមួយ
រវាង UNDP និង USAID ានឡគ្នលបាំណងបសវងយល់ គូសបផនទី និងវភិាគពីសាថ នភាពនន
សិទធិរបស់បុគគលLGBT ឡៅកនុងសហគមន៍និងរបឡទសនានា ឡោយឡធវើការវភិាគនិងពិនិត្យ
ឡឡើងវញិឡលើសាថ នភាពរបស់សហគមន៍ LGBT និងសិទធិមនុសសរបស់ពួកឡគឡៅកនុងរបឡទស
ទាំងឡាយកនុងអាសីុ។គាំនិត្ផតួចឡផតើមឡនេះ ឡកើត្ឡឡើងចាំឡពលបដលានបញ្ា របឈមបផនកសិទធិ
មនុសសរបស់បុគគលLGBT ទូទាំងពិភពឡលាកប៉ាុបនតឡោយានការបឡងេើនការចូលរមួរបស់អនតរ
ជាតិ្ជាមួយអគគឡលខាធិការអងគការសហរបជាជាតិ្ របធានាធិបតី្សហរដឋអាឡមរកិ និងរដឋម
ន្តនតីរកសួងការបរឡទស បដលបានសាំបដងពីការរពួយបារមភ។  

តាមរយៈការអភិវឌឍចាំឡណេះដឹងៃមី និងទាំនាក់ទាំនង, គាំនិត្ផតួចឡផតើម‗Being LGBT in Asia‘ 
ពាយាមឡធវើឲយរបឡសើរឡឡើងនូវបណាត ញអងគការLGBT ឡៅកនុងត្ាំបន់អាសីុភាគខាងត្បូង ខាង
ឡកើត្ និងអាសីុអាឡគនយ៍ និង ផតល់ជាមូលោឋ នសរាប់ការតាក់បត្ងឡគ្នលនឡយាបាយ និង
កមមវធីិឡៅកនុងបរបិទននការអភិវឌឍតាមរយៈដាំឡណើ រការតាមបបបចូលរមួ បដលសងេត់្ធងន់ឡលើ
                                                        
57 Salas V & Srun S. (2013). ―ការបសវងយល់ពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមននមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរគួសារនិងសហគមន៍ និងវធីិឡោេះស្សាយរបស់ពួកឡគ។‖ របាយការណ៍ស្សាវ
រជាវ។ បផនកសរមបសរមលួការគ្នាំ រសងគម រកុមរបឹកាសាត រនិងអភិវឌឍន៍កសិកមមជនបទ (SPCU-CARD) ភនាំឡពញ។ 
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អភិរកមៃមីៗ រមួទាំងការឡរបើវឡីដអូ អីុឡធើណិត្ និងរបព័នធផសពវផាយសងគម។គាំនិត្ផតួចឡផតើមឡនេះ
ានឡគ្នលឡៅសឡរមចឲយបានការសិកាឡទវទិស បឡងេើត្ទិននន័យឡគ្នល ឡធៀបនឹងបញ្ា ចាប់
និងសិទធិមនុសស និងផតល់សិទធិអាំណាចដល់អនកចូលរមួបដលជាមនុសស LGBT។ វានឹងជួយ
ផងបដរដល់ការបឡងេើត្ឧបករណ៍ពហុបឡចចកវទិា និងរបព័នធសងគម និងធនធាន ជាំរញុការ
ចូលរមួពីឡមដឹកនាាំយុវជន ឡដើមបីគ្នាំរទសងគមសីុវលិនន LGBT និងឡដើមបឡីលើកកមពស់សមត្ថ
ភាពរបស់រោឋ ភិបាលសហរដឋអាឡមរកិ និងរគួសារអងគការសហរបជាជាតិ្ ឡដើមបីឡធវើការ
ជាមួយអងគការសងគមសីុវលិ LGBT ឡៅទូទាំងអាសីុ។   

ឡគ្នលឡៅសាំខាន់មួយរបស់គាំនិត្ផតួចឡផតើម ‗‗Being LGBT in Asia‘ គឺរបមូលផតុាំសហគមន៍ 
បុគគល និងអងគការនានាបដលឡធវើការឡលើបញ្ា  LGBT ឡៅទូទាំងត្ាំបន់ ជាពិឡសសឡៅកនុង
របឡទសឡគ្នលឡៅទាំង៨ រមួទាំងនដគូអភិវឌឍន៍ រោឋ ភិបាល អងគការសងគមសីុវលិ LGBT និង
អងគការសាសនា។ តាមរយៈការវនិិឡយាគឡលើការបឡងេើត្បណាត ញអនតរកមមរបកបឡោយភាព
នចនរបឌិត្កនុងចាំឡណាមសាថ ប័ន និងនដគូអភិវឌឍន៍ឡៅមូលោឋ ន ភាគី ក់ព័នធទាំងអស់នឹងាន
សមត្ថភាពកាន់បត្របឡសើរកនុងឡពលអនាគត្ឡដើមបសីឡរមចបាននូវអភិរកមនិងកមមវធីិអភិវឌឍ
ន៍បដលរមួបញ្ចូ លមនុសសLGBT ។ ឡៅកនុងរបឡទសនីមួយៗ ―កិចចពិភាកាសហគមន៍ថ្នន ក់
ជាតិ្‖ គឺជាសកមមភាពគនលឹេះដាំបូងបាំផុត្។  
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ទិដឋភាពរមួននសិទធិមនុសសរបស់បុគគលLGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា  

បរយិាកាសចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយ 

របព័នធចាប់របស់កមពុជា ានលកេណៈអពារកឹត្គួរសមសរាប់បុគគល LGBT ឡបើឡរបៀប
ឡធៀបជាមួយរបឡទសដនទឡទៀត្។ ឡបើពិនិត្យឡមើលមួយបផនក សកមមភាពឡភទដូចគ្នន  (ទាំង
ទាំនាក់ទាំនង ឬសកមមភាពផលូវឡភទ) មិនបមនជាបទឡលមើសរពហមទណឌ ឡទ ប៉ាុបនតឡបើពិនិត្យឡមើល
មួយបផនកឡទៀត្ ចាប់មិនទទួលសាគ ល់បុគគល LGBT ឡហើយមិនបញ្ជ ក់អាំពីការឡរ ើសឡអើង
របឆ្ាំងនឹងបុគគល LGBT ឡឡើយ។ ពុាំានការគ្នាំ របផនកចាប់សរាប់បុគគល LGBT ឡទ។ ពុាំ
ានការគមឃាត់្ការឡរ ើសឡអើង បដលទក់ទងនឹងទាំឡនារផលូវឡភទ និង/ឬ អត្តសញ្ដ ណឡយន
ឌ័រឡឡើយ ឡហើយក៏គ្នម នទណឌ កមមសរាប់អនកបដលរ ាំឡលាភសិទធិមនុសសរបស់បុគគល LGBT បដ
រ។ បបនថមពីឡលើឡនេះ ពុាំានការទទួលសាគ ល់បផនកចាប់នននដគូឡភទដូចគ្នន ឡឡើយ58 ប៉ាុបនតនដគូ
ឡភទដូចគ្នន មិនរត្ូវបានគមឃាត់្ពីការសមុាំកូនចិញ្ច ឹមឡនាេះឡទ។ អាយុសរាប់ការរមួឡភទ
ឡោយានការយល់រពមតាមចាប់ គឺដូចគ្នន សរាប់រគប់ឡភទ និងឡយនឌ័រទាំងអស់ ប៉ាុបនត
ចាប់នានាបដលទក់ទងឡៅនឹងមនុសសបតូរឡភទ គឺមិនានភាពចាស់លាស់។ ជាឡរឿយៗ 
មនុសសបតូរឡភទមិនរត្ូវបានឡគនិយាយដល់ឡនាេះឡទ។ ានព័ត៌្ានតិ្ចតួ្ចអាំពីការវេះកាត់្
បញ្ជ ក់ឡភទ បដលឡគសាគ ល់ផងបដរថ្នជាការកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណឡភទឡឡើងវញិ ការវេះកាត់្
បញ្ជ ក់ឡភទ  និងការវេះកាត់្កាំណត់្អត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រឡឡើងវញិ ។59  

រដឋធមមនុញ្ដននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា និងចាប់ជាតិ្  

សាថ នភាពចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយរបស់កមពុជាអាចានភាពរចបូករចបល់។ានឋានានុ 
រកមននចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយ ឡោយកនុងឡនាេះរដឋធមមនុញ្ដកមពុជា និងការសនារបស់
អនតរជាតិ្ និងអនុសញ្ដ អងគការសហរបជាជាតិ្ គឺជាចាប់និងលិែិតូ្បករណ៍កាំពូល។ បនាទ ប់
មកាន រកម រកឹត្យ (រពេះរាជរកឹត្យ) អនុរកឹត្យ របកាស (ឡសចកតីសឡរមច) និងសារាចរ។60

សរាប់ឡគ្នលបាំណងជាក់បសតង និងអនុវត្តន៍ផ្ទទ ល់ របកាសគឺជាបទបញ្ជ  ប៉ាុបនតមិនបមនជា
ចាប់ឡទ។ វាានលកេណៈជាក់លាក់ជាង ឡហើយរត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជាឡគ្នលការណ៍
បណនាាំ។ បបនថមពីឡលើឡនេះ រកសួងរបស់រោឋ ភិបាលអាចឡចញឡគ្នលនឡយាបាយនានាបដល

                                                        
58 Caceres, C and Pecheny, M et al. (2009). ―ការពិនិត្យឡឡើងវញិឡលើរកបែ័ណឌ ចាប់និងសាថ នភាពសិទធិមនុសសបដល
ទក់ទងនឹងភាពចរមុេះននផលូវឡភទឡៅកនុងរបឡទសបដលានរបាក់ចាំណូលទបនិងមធយម‖ UNAIDS។ 
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091215_legalframeworks_sexualdiversity_en.pdf 
59 Baird, Vanessa. (2001). ‗The No-Nonsense Guide to Sexual Diversity.‘ New Internationalist Publications. ទាំព័រ 
១៣៣ 
60 កូនឡសៀវឡៅត្ស ូមតិ្, សាគមរគូបឡរងៀនឯករាជយកមពុជា (CITA), 2011, ទាំព័រ៥ 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/20091215_legalframeworks_sexualdiversity_en.pdf
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រត្ូវបានអនុវត្តឡោយឡយាងតាមអាំណាចនិងធនធានរបស់រកសួងឡនាេះ។ បផែកឡលើចាប់ទាំង
អស់ឡនេះ រកឹត្យនិងឡគ្នលនឡយាបាយ គឺជាបទោឋ នវបបធម៌និងឡយនឌ័រឡផសងៗបដលានឥទធិ
ពលឡលើរឡបៀបអនុវត្តចាប់។   

ចាប់កាំពូលននបដនដី គឺរដឋធមមនុញ្ដ សងេត់្ធងន់ឡលើសមភាពនិងការឡគ្នរពសិទធិរបស់របជា
ពលរដឋរគប់របូ។ រដឋធមមនុញ្ដអាចរត្ូវបានបកស្សាយថ្នមិនគមឃាត់្អា ហ៍ពិ ហ៍ឡភទ
ដូចគ្នន ។ ារតា៤៥ បចងថ្ន ―អា ហ៍ពិ ហ៍ទាំងអស់រត្ូវឡធវើឡឡើងឡយាងតាមលកេែណឌ
បដលកាំណត់្ឡោយចាប់ ឡោយបផែកឡលើឡគ្នលការណ៍យល់រពមឡៅវញិឡៅមករវាងបតីមួយ
និងរបពនធមួយ‖ 61 ។ រដឋធមមនុញ្ដមិនបានបញ្ជ ក់ថ្ន បតីគួរបត្ជារបុស ឬរបពនធគួរបត្ជាស្សី 
ឡនាេះឡទ។ ឡៅកនុងអត្ថបទមួយកនុងកាបសត្ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍ សកមមជន LGBT ស្ស ន ស្ស ុន បាន
អេះអាងថ្នបានដឹងយា៉ាងតិ្ច ១៥គូស្សករ បដលបានទទួលលិែិត្បញ្ជ ក់អា ហ៍ពិ ហ៍ 
បដលកនុងឡនាេះាន ក់រត្ូវបានកាំណត់្ថ្នជា ―បតី‖ ឡហើយ ាន ក់ឡទៀត្ ជា ―របពនធ‖។62 

ចាប់កមពុជាឆ្ន ាំ១៩៨៩ សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍និងរគសួារ ជាឡរឿយៗរត្ូវបានឡគឡលើកឡឡើងថ្ន
ជាឧបសគគដ៏ធាំមួយចាំឡ េះសមភាពននការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន ។ ារតា ៦ ានចាំណុចគម
ឃាត់្មួយចាំនួនឡលើការឡរៀបការ រមួទាំងបុគគលបដលានឡភទដូចគ្នន ។ 63  ការគមឃាត់្ឡផស
ងៗឡទៀត្ចាំឡ េះការឡរៀបការឡៅកនុងារតា ៦ រមួាន អសត្ថភាពផលូវឡភទ ការានជាំងឺ ដូចជា
មគរកី រឡបង ឃលង់ និងជាំងឺកាមឡរាគ ពិការភាពផលូវចិត្ត ឡហើយនដគូាេ ងបានឡរៀបការរចួឡៅ
ឡហើយ។ ចាប់ឆ្ន ាំ២០១១នាឡពលៃមីឡនេះ សតីពីការអនុវត្តរកមរដឋបបឡវណី ឡាឃៈភាព ឬលុប
ឡចល ែលឹមសារភាគឡរចើននចាប់ឆ្ន ាំ១៩៨៩សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍និងរគសួារ រមួទាំង បទ
បបញ្ដត្តិននារតា ៦ ផងបដរ បដលគមឃាត់្អា ហ៍ពិ ហ៍ឡភទដូចគ្នន ។ ឡទេះបីជាយា៉ាង
ណាកតី វាឡៅបត្មិនចាស់ថ្នឡត្ើបចចុបបននឡនេះ ការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន ានភាពស្សបចាប់ 
ឬថ្ន វាមិនែុសចាប់ឬយា៉ាងណា។ 

មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរឡភទ រស់
ឡៅឡោយចាំហជាមួយនដគូឡភទដូចគ្នន  និងបានឡរៀបចាំពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍ឡោយានការ
យល់រពមពីមន្តនតីមូលោឋ នផងបដរ។ ពិធីឡរៀប ហ៍ពិ ហ៍ទាំងឡនេះគឺជាបផនកមួយដ៏សាំខាន់នន
វបបធម៌បែមរ និងជីវតិ្សហគមន៍ និងបងាា ញដល់សហគមន៍ថ្ន មនុសសពីរនាក់ ក់ព័នធនឹង

                                                        
61 ឡគសនមត្ (ប៉ាុបនតមិនបញ្ជ ក់ចាស់) ថ្នបតីរត្ូវបត្ជារបុស ឬរបពនធរត្ូវបត្ជាស្សី 
62 Kunthear, M និង Drennan, J. ―ចាប់មិនអាចបញ្ឈប់គូឡសនហ៍មិនឲយឡរៀបការបានឡទ‖, ភនាំឡពញប៉ាុសត៏, នៃងទី២០ បែឧសភា ឆ្ន ាំ 
២០១៣ 
63 Articles III, V, VI, VII & VIIIចាប់សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍និងរគួសាររបស់កមពុជា(១៩៨៩ ការបកជាភាសាអង់ឡគលសឡរៅផលូវការ) 
http://www.gocambodia.com/laws/data%20pdf/Law%20on%20Marriage%20and%20Family/Law%20on%20the%20m
arriage%20and%20family(EN).pdf(ទញឡចញនៃងទី៣០ បែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤); ចាប់អា ហ៍ពិ ហ៍ក៏គមឃាត់្
អា ហ៍ពិ ហ៍ឡោយបងេាំផងបដរ (ារតា III), និងបចងពីអាយុអបបបរារបស់មនុសសរបុសនិងស្សី; ចាប់គមឃាត់្ការឡរៀប
ការរវាងសាច់ញាតិ្រហូត្ដល់ករមិត្ទីបីននទាំនាក់ទាំនងសាច់្ម។  

http://www.gocambodia.com/laws/data%20pdf/Law%20on%20Marriage%20and%20Family/Law%20on%20the%20marriage%20and%20family(EN).pdf
http://www.gocambodia.com/laws/data%20pdf/Law%20on%20Marriage%20and%20Family/Law%20on%20the%20marriage%20and%20family(EN).pdf
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ឡសនគជាមួយគ្នន  ឡហើយានបាំណងបចករ ាំបលកអនាគត្របស់ពួកឡគជាមួយគ្នន ។ ឡទេះបីជា
ពិធីទាំងឡនេះអាចរត្ូវបានអនុញ្ដ ត្ និងានការចូលរមួពីមនុសសាន ជាឡរចើនពីសហគមន៍កតី 
ក៏ឡៅកនុងករណីភាគឡរចើន លិែិត្បញ្ជ ក់អា ហ៍ពិ ហ៍មិនរត្ូវបានឡគឡចញជូនឡឡើយ។  

មន្តនតីរកសួងមគនផទាន ក់ បាននិយាយថ្ន មិនចាំបាច់បកចាប់អា ហ៍ពិ ហ៍ឡទ ឡោយ
ឡលាកបញ្ជ ក់ ―ឡយើងមិនបានគមឃាត់្ពួកឡគមិនឲយឡរៀបការឡនាេះឡទ - ឡៅឡពលានការ
ឡរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រវាងស្សីនិងស្សី អនកអាចចុេះបញ្ជ ីាន ក់ជារបុស ឡហើយាន ក់ឡទៀត្ជាស្សី‖
។ 64  មន្តនតីឡៅមូលោឋ នែលេះបានបឡងេើត្វធីិឡដើមបអីនុញ្ដ ត្ឲយមនុសសរស់ឡៅជាមួយគ្នន  និងាន
រទពយសមបត្តិរមួគ្នន  និងចិញ្ច ឹមបីចច់កូនតាមរយៈការចុេះឡ ម្ េះជាគូស្សករឡភទដូចគ្នន  ជា 
―បងបែូនស្សី‖ ឬ ―នដគូ‖ ឡៅកនុងឯកសារចាប់ ដូចជាឡសៀវឡៅរគួសារជាឡដើម។ រគួសារ
នីមួយៗរកាកាំណត់្រតាននកូននិងរទពយសមបត្តិរបស់ពួកឡគ។ ឡទេះបីជាយា៉ាណាកតី វធិានការ
ទាំងឡនេះគឺទក់ទងបត្ឡៅនឹងរទពយសមបត្តិនិងការបៃរកាប៉ាុឡណាណ េះ មិនទក់ទងនឹងសិទធិ
រគួសារឡផសងឡទៀត្ ដូចជា មរត្ក ពនធ និងសិទធិចូលសួរសុែទុកេកនុងមនទីរឡពទយសរាប់នដគូ
ឡភទដូចគ្នន ។   

ឡៅកនុងរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១២65 , អងគការ CCHR បានវភិាគទិដឋភាពចាប់ជារមួឡៅកនុង
របឡទសកមពុជា ទក់ទងឡៅនឹងកិចចការ របផនកចាប់បដលានស្សាប់សរាប់បុគគល LGBT 
ឡោយបានពិនិត្យឡមើលទិដឋភាពនានាននជីវតិ្របស់ពួកឡគ (រគួសារ សហគមន៍ សុែភាព ការ
អប់រ ាំ) និងផតល់អនុសាសន៍បផនកចាប់និងឡរៅពីចាប់ ឡោយឡលើកឡឡើងពីចាប់និងគាំនិត្ផតួច
ឡផតើមនានាបដលអាចអនុវត្តបានឡៅកនុងរបឡទស ក់ព័នធដនទឡទៀត្។ អនុសាសន៍ជាឡរចើន
កនុងចាំឡណាមអនុសាសន៍ទាំងឡនេះ អាចានសារៈរបឡយាជន៍សរាប់កិចចែិត្ែាំរបឹងបរបងត្
ស ូមតិ្ទមទរសិទធិមនុសសនិងចាប់កនុងឡពលអនាគត្ ដូចជាការកាត់្បនថយការសែប់មនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន កនុងសាលាឡរៀន ការបណតុ េះបណាត លឡដើមបបីឡងេើនការយល់ដឹងអាំពី 
បុគគល LGBT និងបញ្ា  SOGI; និងការឡលើកកមពស់ការមិនឡរ ើសឡអើងកនុងចាំឡណាមនគរបាល 
មន្តនតីអនុវត្តចាប់ និងអនកផតល់ឡសវាសុែភាព។  

ជាទូឡៅ ការស្សាវរជាវឡៅកនុងវធីិបដលចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយប៉ាេះ ល់បុគគល LGBT គឺ
មិនទន់ានឡៅឡឡើយ។ ពុាំានព័ត៌្ានអាំពីផលប៉ាេះ ល់ននមរត្ក ពនធោរ សិទធិរគួសារ និង
សិទធិឡៅសួរសុែទុកេនដគូឡភទដូចគ្នន ឡៅមនទីរឡពទយរបសិនឡបើពួកឡគទទួលរងឡរគ្នេះថ្នន ក់របួស
ធងន់ធងរ ឬរត្ូវទទួលការបៃទាំរយៈឡពលបវងសរាប់ជាំងឺណាមួយ ចាំឡ េះរគួសារឡភទដូចគ្នន ។  

                                                        
64 Kunthear M and Drennan, J. ―ចាប់មិនអាចបញ្ឈប់គូឡសនហ៍មិនឲយឡរៀបការបានឡទ‖ ភនាំឡពញប៉ាុសត៏, នៃងទី៣០ បែឧសភា ឆ្ន ាំ 
២០១៣ ទាំព័រ៤  
65 CCHR (2012). ឥនទធនូបែមរ: ពីបុឡរនិចឆ័យឡៅឡានទភាព  
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រកមរដឋបបឡវណីកមពុជាៃមី៖ ការទទួលសាគ ល់មិនចាស់លាស់ននការឡរៀបការឡភទ
ដូចគ្នន ? 

ការវភិាគនាឡពលៃមីៗឡៅឡលើចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយ ក់ព័នធ បងាា ញថ្ន ភាគឡរចើននន
ចាប់ អា ហ៍ពិ ហ៍ឆ្ន ាំ១៩៨៩ គឺបលងានសុពលភាពឡទៀត្ឡហើយ។ ឡៅឯសននិសីទសតីពី
ចាប់ទក់ទងនឹង LGBT ឡៅកមពុជា បដលផតល់មូលនិធិឡោយ USAID/Cambodia កាលពីនៃង
ទី៥-៦ បែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ សកមមភាពឡរកាមកមមវធីិសតីពីសិទធិនិងយុត្តិធម៌ទី២ និងជាឡលើក
ដាំបូងបាំផុត្ អនកជាំនាញបផនកចាប់មកពីវទិាសាថ នរគប់រគងបូ ៌បសចឹម បានកត់្សាគ ល់ថ្ន 
រកមរដឋបបឡវណីឆ្ន ាំ២០០៨66 រគប់រគងការគមឃាត់្ឡលើភាគីបដលឡរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង
ឡរបើ កយ ―សហព័ទធ‖ ឡដើមបីឡរៀបរាប់ពីគូស្សករ ែណៈឡពលជាមួយគ្នន  កត់្សាគ ល់ថ្ន អា 
ហ៍ពិ ហ៍ានពីររបឡភទ គឺរវាងឡភទផទុយគ្នន  និងឡភទដូចគ្នន  (ដូចបានពិពណ៌នាឡៅកនុងបផនក
សតីពីចាប់សមុាំកូន67)។ ឡៅកនុងឡសៀវឡៅទី៧, ជាំពូក ៣ ននរកមរដឋបបឡវណី អា ហ៍ពិ ហ៍
ឡភទដូចគ្នន  មិនរត្ូវបានគមឃាត់្រត្ង់ថ្ន វាមិនបានបញ្ជ ក់ថ្ន អា ហ៍ពិ ហ៍រត្ូវឡធវើឡឡើង
រវាងបុរសាន ក់ និងស្តសតីាន ក់ឡនាេះឡទ។68 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងរកមុសិទធិមនុសសបដលឡធវើ
ការឡលើបញ្ា  LGBT មិនបានដឹងពីទិដឋភាពរត្ង់ឡនេះឡៅកនុងរកមរដឋបបឡវណីឡទ រហូត្ដល់
ឡពលានសននិសីទឡនេះ។ សរាប់អនកែលេះ ឡនេះគឺជាឡលើកទីមួយបដលពួកឡគបានឮអាំពីរកមរដឋ
បបឡវណីឡនេះ។  

បបនថមពីឡលើឡនេះ ចាប់សតីពីការអនុវត្តរកមរដឋបបឡវណីបដលឡទើបបឡងេើត្ៃមីៗឡនេះ (ឆ្ន ាំ២០១១) 
បចងឡៅកនុងារតា ៧៨ ថ្ន ―ចាប់សតីពីរគួសារនិងអា ហ៍ពិ ហ៍ នឹងកាល យជាឡាឃៈចប់ពី
នៃងអនុវត្ត [រកមរដឋបបឡវណីឆ្ន ាំ២០១១] ត្ឡៅ, ឡលើកបលងបត្សរាប់បទបបញ្ដត្តិននារតា 
៧៦ និង ៧៧ និងារតា ៧៩ និង ៨១‖។69 ដូចឡចនេះ ចាប់ឡនេះនិរាករ ឬលុបឡចលបទ
បបញ្ដត្តិភាគឡរចើនននចាប់សតីពីរគួសារនិងអា ហ៍ពិ ហ៍ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ រមួទាំងារតា ៦ បដល
គមឃាត់្ អា ហ៍ពិ ហ៍ឡភទដូចគ្នន ផងបដរ។   

ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ការផ្ទល ស់បតូរឡៅកនុងចាប់របស់របឡទសតាមរយៈរកមរដឋបបឡវណីឆ្ន ាំ
២០០៨ ចាប់សតីពីការអនុវត្តរកមរដឋបបឡវណីឆ្ន ាំ២០១១ និងនិរាករណ៍ចាប់សតីពី
អា ហ៍ពិ ហ៍ឆ្ន ាំ១៩៨៩ មិនទន់រត្ូវបានឡគផសពវផាយឲយបានទូលាំទូលាយ ហួសពីសាថ ប័

                                                        
66 Crothers, Lauren. ―ការពិភាកាឡផ្ទត ត្ឡលើសមភាពនីយកមមសិទធិ LGBT ឡៅកមពុជា‖. នៃងទី៥ បែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ ទញឡចញពី
http://www.cambodiadaily.com/news/discussions-center-on-equalizing-cambodias-lgbt-rights-53529 
67 រកមរដឋបបឡវណី, ការបកបរបអង់ឡគលសឡរៅផលូវការ។ ឡសៀវឡៅទី ២, ជាំពូកទី ២, បផនកទី៥, ារតា១០២៣, បទបញ្ដ តិ្ ២ (ទាំព័រ 
២៣៧) 
68 រកមរដឋបបឡវណីននកមពុជា ការបកបរបជាភាសាអង់ឡគលសឡរៅផលូវការ ឆ្ន ាំ២០០៨, ឡសៀវឡៅទី៧, ជាំពូកទី៣, ទាំព័រ ២២១-២២៤.  
69 ចាប់សតីពីការអនុវត្តរកមរដឋបបឡវណី រត្ូវបានអនុម័ត្ឡោយរដឋសភាជាតិ្ ឡៅនៃងទី៦ បែឡមសា ឆ្ន ាំ២០១១ និងអនុម័ត្ឡោយ
រពឹទធសភា ឡៅនៃងទី៩ បែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១។ តាមរយៈបាំណកបរបជាភាសាអង់ឡគលសឡរៅផលូវការ ទាំព័រទី១ និង ារតា ៧៨ ទាំព័រ 
២៨។  

http://www.cambodiadaily.com/news/discussions-center-on-equalizing-cambodias-lgbt-rights-53529
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នចាប់ឡៅឡឡើយឡទ។ អនកចូលរមួឡៅកនុងសននិសីទសតីពីចាប់ LGBT ឡៅកមពុជា បានរបាប់
ឲយដឹងថ្ន ព័ត៌្ានឡនេះគឺៃមីសរាប់ពួកឡគ ដូចជាព័ត៌្ានអាំពីនិរាករណ៍ននចាប់អា ហ៍ 
ពិ ហ៍ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ បដរ។   

ទាំងមន្តនតីឡៅថ្នន ក់មូលោឋ នបដលឡចញលិែិត្បញ្ជ ក់អា ហ៍ពិ ហ៍ ទាំងអងគការឡរៅរោឋ ភិ
បាល រកុមសិទធិមនុសស រកមុLGBT និងបុគគល LGBT បដលានបាំណងចង់ឡរៀបការ មិនបាន
ដឹងអាំពីការផ្ទល ស់បតូរឡៅកនុងចាប់របស់កមពុជាឡឡើយ។ ការត្ស ូមតិ្បបនថមឡទៀត្សរាប់
សមភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ រត្ូវបត្បផែកឡលើចាប់ជាភាសាបែមរផលូវការនិងសាំឡៅឡដើម។ 
សាំឡៅបកបរបជាភាសាអង់ឡគលស មិនអាចយកមកឡរបើតាមចាប់បានឡទ ឡោយសារបត្វា
ានឃាល រពានជាក់លាក់មួយថ្ន ―បកបរបឡរៅផលូវការ‖។ 70 

វារបបហលជាករណីសាកលបងមួយឡៅកនុងតុ្លាការ ឡដើមបបីាំភលឺអាំពីបញ្ា ឡនេះ ឡហើយថ្នឡត្ើ 
អា ហ៍ពិ ហ៍ឡភទដូចគ្នន រត្ូវបានអនុញ្ដ ត្ឬឡទ ឡដើមបីធានាថ្ន បទបបញ្ដត្តិទាំងឡនេះរត្វូ
បានឡគយល់ និងអាចរត្ូវអនុវត្ត។ សរាប់ឡពលឡនេះ ការគមឃាត់្អា ហ៍ពិ ហ៍ឡភទដូច
គ្នន  ឡៅបត្ជាជាករណីយុត្តិសាស្តសត (ទាល ប់ពីមុន) និងែវេះខាត្ភាពចាស់លាស់ពីចាប់ ក់
ព័នធឡផសងៗឡទៀត្។ ឡៅកនុងសហរដឋអាឡមរកិ ឡៅកនុងរដឋនានាបដលការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន មិន 
"ែុសចាប់" អាចមិនទន់ស្សបចាប់ វាបលងបត្ចាប់ជាក់លាក់មួយរត្ូវបានឡគអនុម័ត្ឡដើមបី
អនុញ្ដ ត្ឲយានការឡរៀបការបបបឡនេះ។ ដូឡចនេះ សាថ នភាពឡនេះអាចដូចគ្នន ឡៅកនុងរបឡទសកមពុ
ជា។ បញ្ា ឡនេះនឹងរត្ូវបានឡគបនតតាមោនឡមើលត្ឡៅឡទៀត្។  

សននិសីទសតីពីចាប់សរាប់ LGBT ឡៅកមពុជា បដលផតល់មូលនិធិឡោយ USAID/Cambodia 
បដលបានឡរៀបរាប់ខាងឡលើឡនេះ គឺជាជាំគនតូ្ចមួយឡឆ្ព េះឡៅរកការបឡងេើត្ចាប់គ្នាំរទ LGBT 
ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ ឡមធាវ ី និសសតិ្ចាប់ ជាំនួយការឡមធាវ ី និងមន្តនតីរកសួងយុត្តិធម៌ 
បានពិភាកាគ្នន អាំពីបញ្ា ចាប់បដលសហគមន៍ LGBT កាំពុងជួបរបទេះ និងដាំឡណាេះស្សាយ
បដលអាចានសរាប់បញ្ា ទាំងឡនេះ ដូចជាសមភាពឡៅកនុងអា ហ៍ពិ ហ៍ និងការោក់
បញ្ចូ លបញ្ា  SOGI ឡៅកនុងចាប់ និងឡគ្នលនឡយាបាយ។ វាគឺជារពឹត្តិការណ៍ដ៏សាំខាន់មួយ
បដលផតល់ព័ត៌្ានដល់ភាគី ក់ព័នធអាំពីបញ្ា នានា ឡទេះបីជាទទួលសាគ ល់ថ្ន ការផ្ទល ស់បតូរ 
ចាប់អាចរត្វូការរយៈឡពលជាឡរចើនទសវត្សរក៏៍ឡោយ។   

                                                        
70 ចាប់ឡនេះជាភាសាបែមរគឺឯកសារផលូវការ រឯីបាំណងបរបវញិានឃាល រពានមួយ៖ ―ឡនេះគឺជាការបកបរបឡរៅផលូវការ។ បាំណក
បរបឡនេះានកាំហុសកនុងការបកបរប និងការឡរបើ កយឡពចន៍មិនស្សបគ្នន  ឡហើយអាចែវេះខាត្ព័ត៌្ានែលេះ។ បាំណងបរបឡនេះគឺ
សរាប់បត្ជាព័ត៌្ានប៉ាុឡណាណ េះ ឡហើយឡយើងមិនទទួលែុសរត្ូវឡលើកាំហុស ឬភាពស្សពិចស្សពិលណាមួយឡឡើយ។ ឡគអាចបផែក
ឡលើសាំឡៅជាភាសាបែមរផលូវការបត្មួយគត់្‖។  
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អាជាញ ធរមូលោឋ ន និងនគរបាល៖ បាំណកស្សាយឡផសងៗគ្នន ចាំឡ េះចាប់ឡផសងៗ
គ្នន  

របាយការណ៍ សាំណុាំ ឡរឿងរបស់អងគការ RoCK បងាា ញថ្នបុគគលLGBT រត្ូវបានឡគបាំបបក
ឡចញពីនដគូរបស់ពួកឡកឡោយបងេាំនិងស្សបតាមចាប់។ ជាឡរឿយៗ អាជាញ ធរ ឡោយឃុបឃិ
ត្ជាមួយឪពុកាត យ បានឡរបើចាប់នានាដូចជាចាប់របឆ្ាំងការចប់ជាំរតិ្ ឡដើមបីបាំបបកនដគូ
ឡភទដូចគ្នន ។ ឡៅកនុងរបាយការណ៍ករណីមួយ ឪពុកាត យរបស់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទ
ដូចគ្នន ាន ក់ បានឡចទនាងថ្នចប់ជាំរតិ្កូនស្សីរបស់ពួកគ្នត់្។ ឡដើមបីបាំបបកពួកឡគឡចញពីគ្នន  
រគួសារោក់សាព ធឡលើកូនស្សីឲយឈប់ឡធវើការកនុងឡរាងចរកកាត់្ឡដរនិងឡរៀបការជាមួយបុរស 
ាន ក់បដលពួកឡគជាអនកឡរជើសឡរ ើសឲយ។   

ានភាពមិនចាស់លាស់ឡៅកនុងឡសចកតីបៃលងការណ៍បដលឡធវើឡឡើងឡោយនាយករដឋមន្តនតី។ 
កនុងសុនទរកថ្នមួយឡៅឆ្ន ាំ២០០៧ ឡលាកបានកាត់្កាលកូនស្សីបដលស្សឡាញ់ស្សីដូចគ្នន
ាន ក់របស់គ្នត់្ ែណៈឡពលបដលកនុងឡពលជាមួយគ្នន ឡនាេះ អាំ វនាវឲយានការមិនឡរ ើសឡអើ
ង។ ឡៅកនុងសុនទរកថ្នមួយ បនាទ ប់ពីទិវាសិទធិមនុសសកនុងឆ្ន ាំ២០១២ ឡលាកបានអាំ វនាវដល់
សាធារណជនឲយអត់្ឱនបបនថមឡទៀត្ដល់សហគមន៍ LGBT។71 

មន្តនតីមកពីនគរបាល និងរកសួងមគនផទ បដិឡសធថ្ន ានការឡរ ើសឡអើងជាលកេណៈរបព័នធ
របឆ្ាំងបុគគល LGBT ឬថ្ន ការឡរ ើសឡអើងគឺជាបញ្ា មួយ ដូឡចនេះរត្ូវការកិចចការ រពិឡសស។ 
ពួកឡគបានអេះអាងថ្ន អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលសិទធិមនុសសទទួលែុសរត្ូវកនុងការ ―ឡធវើឲយ
បញ្ា ឡនេះឡមើលឡៅដូចជាបញ្ា ធាំ ប៉ាុបនតតាមពិត្វាមិនដូឡចន េះឡនាេះឡទ‖។72  

ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ានការឡរ ើសឡអើងយា៉ាងចាស់ឡៅកនុងបផនកែលេះននសងគម។ ការស្សាវ
រជាវបដលបានឡធវើឡឡើងកនុងឆ្ន ាំ២០០៩ ឡៅឡលើចាប់សតីពីការបន្តងាេ បអាំឡពើជួញដូរមនុសស និង
អាំឡពើឡធវើអាជីវកមមផលូវឡភទ បានបងាា ញថ្ន ែណៈឡពលបដលចាំនួនននការចប់ែលួននារបីឡរមើឡស
វាកមានតបានធាល ក់ចុេះយា៉ាងខាល ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ការចប់ែលួនបុរសបដលរមួឡភទ
ជាមួយបុរស (MSM) និងមនុសសបតូរឡភទបដលជាអនកបឡរមើឡសវាកមានត បានឡកើនឡឡើងដល់

                                                        
71 Ip, Stephanie. ―សហគមន៍ LGBT បដលរត្ូវឡគ្នរព-PM‖, ភនាំឡពញប៉ាុសត៏, នៃងទី១២ បែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២; Knox, Claire, ―ឡកមងស្សី
នឹងឡធវើជាឡកមងរបុស ឡហើយឡកមងរបសុនឹងឡធវើជានារ:ី ―សិលបៈឡសលៀក ក់បតូរឡភទ‖ ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍, ៧នៃង, ឡលែផាយ ១៧៣, នៃងទី
១៤ បែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២, ទាំព័រទី៨; Kunthear, M &Drennan, J. ―ចាប់មិនអាចបញ្ឈប់គូឡសនហ៍មិនឲយឡរៀបការបានឡទ‖ ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍
, ២០ ឧសភា ២០១៣, ទាំព័រទី៤ 
72 Drennan, J. and Chanyda, ―ការផ្ទល ស់បតូរឡៅកនុងឡគ្នលនឡយាបាយ LGBT ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍, ២ មករា ២០១៣; Baron, 
Laignee. ―រកុមទទូចឲយានសិទធិឡសមើគ្នន ‖), ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍, ១១ ធនូ ២០១៣  
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ឡៅបីដង។73 ឡៅកនុងត្ាំបន់ឡទសចរណ៍ធាំៗកនុងឡែត្តឡសៀមរាប មនុសសស្សីបតូរឡភទរត្ូវបានឡគ
គមមិនឲយចូល ឬជាឡគ្នលឡៅននការចប់ែលួន ឡោយសងស័យថ្នជាឡចរ។74 

ឡយាងតាមរបាយការណ៍របស់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល ឡគ្នលនឡយាបាយមួយឡទៀត្បដលឡគ
ឡរចើនឡរបើញឹកញាប់ឡដើមបឡីធវើការចប់ែលួន និងរ ាំខានដល់បុគគល LGBT (ក៏ដូចជាអនកបដលលក់
ឡសវាឡភទ) គឺឡគ្នលនឡយាបាយភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាព (VCSP), បដលរត្វូបានតាក់បត្ង
ឡឡើងកនុងឆ្ន ាំ២០១១។ ឡគ្នលនឡយាបាយភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាពឡផ្ទត ត្ឡលើសនតិសុែនិងស
ណាត ប់ ធាន ប់សាធារណៈ។ ឡគ្នលនឡយាបាយឡនេះអាំ វនាវឲយអាជាញ ធរមូលោឋ នឡធវើការលុប
បាំបាត់្បទឧរកិដឋរគប់របឡទសឡៅថ្នន ក់ភូមិឡោយឡផ្ទត ត្ជាពិឡសសឡលើឡរគឿងឡញៀនែុសចាប់ 
អាំឡពើឡពសាចរ អាំឡពើជួញដូរមនុសស អាំឡពើហិងាកនុងរគួសារ សកមមភាពឡកមងទាំឡនើង បលបង
សីុសង និងអាវធុែុសចាប់។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ឡយាងតាមរបាយការណ៍របស់ CCHR 
ឡគ្នលនឡយាបាយឡនេះរត្ូវបានឡគឡរបើជាមឡធាបាយមួយឡដើមបបីន្តងាេ ប និងរគប់រគងរបជា
ពលរដឋ។ ឡគ្នលនឡយាបាយឡនេះផតល់សិទធិឲយនគរបាលតាមោនឡមើលរបជាពលរដឋកមពុជា
របស់ែលួន និងចប់ែលួនមនុសសមុនឡពលរបរពឹត្តបទឡលមើស។ សកមមភាពឡនេះរមួាន បុគគល 
LGBT បដលអងគុយឡសងៀមសាង ត់្កនុងសួនចារសាធារណៈ និងអនកបដលនគរបាលគិត្ថ្ន ជា
សាជិករកមុទាំឡនើង និងអនករបកបរបរផលូវឡភទ។75 រកមុសិទធិមនុសសបានការរពួយបារមភយា៉ាង
ខាល ាំង អាំពីឡគ្នលនឡយាបាយភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាព បដលថ្នវាមិនបមនជាចាប់ផលូវការមួយ
បដលរត្ូវបានជបជក និងអនុម័ត្ឡោយរដឋសភាឡនាេះឡទ។ ផទុយឡៅវញិ វាគឺជាបទបញ្ជ មួយ
បដលឡចញពីរកសួងមគនផទ។  

របាយការណ៍របស់ កិចចរបជុាំពិឡសសននមគសននិបាត្អងគការសហរបជាជាតិ្ (UNGASS) 
ឆ្ន ាំ២០១០-២០១១ បានឡលើកឡឡើងពីបញ្ា របឈមជាមួយចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយ 
ឡោយបញ្ជ ក់ថ្ន ឡគ្នលនឡយាបាយនិងចាប់ែលេះបានរារាាំងដល់វឌឍនភាពឡៅកនុងការបងាេ ឡម
ឡរាគឡអដស៍ ការបៃទាំ និងការគ្នាំរទ។76 អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ ឡយាងឡលើចាប់
សតីពីការរត្ួត្ពិនិត្យឡរគឿងឡញៀន និងឡគ្នលនឡយាបាយភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាព បដលបាន ―ឡធវើ
ឲយឱកាសរបស់អនកឡរបើឡរគឿងឡញៀន និងការទទួលបានឡសវា កាន់បត្ពិបាក ឡោយសារការ
យល់រចឡាំរបស់មន្តនតីអនុវត្តចាប់ ជាពិឡសសឡៅថ្នន ក់ឃុាំ‖។ អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដ
ស៍មិនបានបញ្ជ ក់ចាំៗពី MSM និងមនុសសបតូរឡភទឡនាេះឡទ ប៉ាុបនតមនុសសបតូរឡភទជាឡរចើនបដល
លក់ឡសវាឡភទ ប៉ាុបនតបដិឡសធថ្នមិនានឡរគឿងឡញៀនជាប់ែលួន រត្ូវបានឡគចប់ែលួន។ ភាគ

                                                        
73 CACHA & អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ (២០០៩)។ របាយការណ៍ស្សាវរជាវ, ―បរយិាកាសឡគ្នលនឡយាបាយទក់ទង
នឹងការទទួលបានឡសវាជាសកល និងសិទធិរបស់អនកបឡរមើឡសវាកមានតឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា‖  ទាំព័រ ៦៥-៦៧. 
74 ការរបាស្ស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ពី បណាត ញអនកសម័រគចិត្ត MSM និងមនុសសបតូរឡភទ និងអនកអប់រ ាំ (២០១៣ & ២០១៤) 
75 របាយការណ៍ CCHR, (2012). Ibid. ទាំព៏រ ១៦ 
76 អាជញធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ (NAA). (2012). របាយការណ៍វឌឍនភាពរបស់របឡទសនន UNGASS, ២០១០-២០១១. 
ទាំព័រ១៥ 
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ឡរចើនននពួកឡគ ឲយលុយ ឬរបស់ានត្នមលដល់នគរបាល ជាៃនូរនឹងការឡោេះបលងពីពនធនាគ្នរ 
ឡហើយឡជឿថ្ន នគរបាលចប់ែលួនពួកឡគឡដើមបីរគ្នន់បត្ជាំរតិ្យកលុយបត្ប៉ាុឡណាណ េះ។  

អាកបបកិរយិាវបបធម៌និងសងគមនិងទសសនៈចាំឡ េះបុគគល LGBTឡៅកនុង
របឡទសកមពុជា 

ដូចបានឡរៀបរាប់ពីខាងឡលើមកឡហើយ ទសសនទននន ―ការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ តាមអវី
បដលឡគយល់ឡៅរបឡទសឡលាកខាងលិច គឺមិនសុទធបត្ានការយល់ដូចគ្នន ឡៅកនុងរបឡទស
កមពុជាឡនាេះឡទ។ ភាសាបែមរ មិនអាចពិពណ៌នាចាស់លាស់អាំពី កយ ឥរយិាបៃមនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន , មនុសសស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ មនុសស
របុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឬ មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡនាេះឡទ។ ឡយាងតាម ផុង 
តាន់ ជនជាតិ្កមពុជាយល់ កយ ឡយនឌ័រនិង សកមមភាពផលូវឡភទ កនុងន័យស្សាលជាងចាំ
ណាត់្ថ្នន ក់របស់បសចឹមរបឡទសថ្ន ―របុស‖ និង ―ស្សី‖ ។77 ឡយនឌ័រ ជាទូឡៅ រត្វូបានឡគ
ឡរៀបរាប់ឡោយឡរបើ កយ ស្សី និង របុស បដលានន័យថ្ន ―មនុសសជាតិ្ាន ក់បដលានឡភទ
ជាស្សី‖ និង ―មនុសសជាតិ្ាន ក់បដលានឡភទជារបសុ‖។ និយាយមា៉ាងឡទៀត្ ពុាំានការបបង
បចកចាស់លាស់រវាងទសសនទន ឡយនឌ័រ និង ឡភទ ឡឡើយ។  កយថ្ន ញី និង ឡ ម្ ល 
សាគ ល់ឡយនឌ័រ ប៉ាុបនតអនុវត្តជាទូឡៅចាំឡ េះសត្វ និងរកុេជាតិ្។ ឡៅកនុងភាសាបែមរ អត្ត
សញ្ដ ណរបស់បុគគលាន ក់ មិនបផែកឡលើចាំណង់ផលូវឡភទ នដគូ ឬអត្តសញ្ដ ណរបស់ពួកឡគ
ឡនាេះឡទ ប៉ាុបនតបផែកឡលើចរតិ្លកេណៈនិងបុគគលិកលកេណៈ លកេណៈសមបត្តិ បដលឡគឡជឿថ្ន
ានមកតាាំងពីកាំឡណើ ត្។ មនុសសបដលានឡភទរបសុអាចានពីររបឡភទ៖ ស្សីឡភទ (សុភាព 
សលូត្) និង របុសឡភទ (រងឹាាំ សវិត្សាវ ញ)។78  ឡគមិនដឹងថ្នឡត្ើរបឡភទឡនេះ អនុវត្តចាំឡ េះ
មនុសសស្សីបដរ ឬយា៉ាងណា។  

 កយមួយបដលឡគឡរចើនឡរបើឡដើមបឡីរៀបរាប់ឡភទទីពីរ គឺ ឡែទើយ (kteuy) បដលានបាំណក
ស្សាយឡផសងៗគ្នន មួយចាំនួន។ វចនានុរកមរបស់វទិាសាថ នរពេះពុទធសាសនា បដលបានឡបាេះ
ពុមពឡោយ សឡមតចសងឃ ជួន ណាត្ (ដូចបដលឡលើកឡឡើងឡៅកនុងឯកសារឡនេះឡោយ ផុង 
តាន់) កាំណត់្និយមន័យ ឡែទើយ ជា ―បុគគលាន ក់បដលានចរតិ្ពីរ និងានរបោប់ឡភទរបុស
ផងស្សីផង...‖។ ឡគឡរបើ កយឡនេះឡដើមបីពិពណ៌នាអាំពីអនកបដលអាចជាបុរសតាមធមមជាតិ្ ឬ
ស្តសតី ប៉ាុបនតបងាា ញពីបុគគលិកលកេណៈ ឬឥរយិាបៃរបស់ឡភទផទុយឡៅវញិ។ ឡែទើយ រត្ូវបានឡគ

                                                        
77 Earth, Barbara. (2006). ពិពិធកមមឡយនឌ័រ៖ អត្តសញ្ដ ណមនុសសបកលងឡភទពីរបុសឡៅស្សី និងកមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍កនុងរាជ
ធានីភនាំឡពញ កមពុជា។ ឡយនឌ័រ និងការអភិវឌឍ ១៤:២,ទាំព័រ ២៦០ 
78 Tan, Phong. (2008). ជាតិ្ពិនទុសាស្តសតននសកមមភាពផលូវឡភទបុរសនិងបុរសឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ។ កមមវធីិបងាេ រឡមឡរាគឡអដ
ស៍/ជាំងឺឡអដស៍ យូឡនសគូ, ភនាំឡពញ។ 
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គិត្ថ្នានរបភពឡដើមរបស់វាឡៅកនុងភាសាបែមរបុរាណ។ 79 ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ឡែទើយ 
បងេប់នូវន័យរបាៃ ឡហើយរត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជាការឡមើលងាយ  ជាពិឡសសឡៅឡពល
ឡរបើឡោយអនកខាងឡរៅ ឡដើមបីពិពណ៌នាអាំពីមនុសសបដលចត់្ទុកែលួនឯងថ្នជាមនុសសបតូរឡភ
ទ។  

ការឡផ្ទត ត្ឡៅឡលើចរតិ្បដលឡមើលឡឃើញពីខាងឡរៅ និងចរតិ្លកេណៈពីធមមជាតិ្ ជាជាងទាំ
ឡនារផលូវឡភទ ានន័យថ្ន របជាពលរដឋកមពុជាជាឡរចើនបដលស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មិនកាំណត់្
អត្តសញ្ដ ណែលួនពួកឡគបបបឡនេះឡទ។ ឡៅឡពល កយថ្ន ―មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ 
រត្ូវឡគឡរបើរបាស់ ជាទូឡៅឡគសាំឡៅឡៅឡលើមនុសសរបុសបដលានចរតិ្ខាងឡរៅ និយាយ 
និងឡសលៀក ក់ដូចស្សី។80 ជាឡរឿយៗ ឡគឡរបើវាជា កយដូចគ្នន នឹង កយ ឡែទើយ។ ដូចគ្នន ឡនេះ
បដរ បុគគលនានាអាចពិពណ៌នាែលួនឯងថ្ន ―មនុសសស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន ‖ ឡទេះបីជាពួកឡគ
ានសកមមភាពស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន កតី។ ដូចបដលជនជាតិ្កមពុជាាន ក់បានបញ្ជ ក់ ―ែញុាំមិន
បមនមនុសសរបុសស្សលាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡទ ែញុាំរគ្នន់បត្ចូលចិត្តរមួឡភទជាមួយបុរស។81 

បទោឋ នវបបធម៌បដលចក់យា៉ាងឡរៅ បងាា ញពីឥរយិាបៃរបស់បុរសនិងស្តសតី និងរត្ូវបានឡគ
ចត់្បញ្ចូ លកនុងចាប់ស្សី និង ចាប់របុស។ ឡនេះគឺជាចាប់របនពណីជាលាយលកេណ៍អកសរ 
បដលានមករាប់សត្វត្សរម៍កឡហើយ។ ឡទេះបីជាមិនបមនជាចាប់ឬលកេនតិកៈផលូវការកតី ក៏
ចាប់របនពណីទាំងឡនេះានឥទធិពលយា៉ាងឡរៅមកឡលើសងគមបែមរ។  

ឡៅកនុងគឡរាងស្សាវរជាវ ―ឡៅឡរៅស្សឡាល‖ (២០០៣), អនកឡឆលើយត្បនឹងសាភ សន៍ បាន
និយាយថ្ន ពួកឡគចូលចិត្តអនុវត្តតាមចាប់ស្សី ឡោយបានដកស្សង់ឃាល មួយឡចញពីចាប់
ស្សី៖ ―ស្សីរត្ូវឡដើរឡោយយឺត្ៗនិងឡោយទន់ភលន់ រត្ូវានចលនាឡោយឡសងៀមសាង ត់្មិនឲយ
ឡគឮសឡមលងសាំពត់្រលាស់ឡឡើយ.....។82 ែណៈបដលចាប់របុស និងចាប់ស្សី បលងរត្ូវបាន
ឡគបឡរងៀនឡៅតាមសាលាឡរៀនឡទៀត្ឡហើយឡនាេះ (ឡៅឡពលមតងឡនាេះ កុាររត្ូវសូរត្ចាប់
ឡនេះឲយឮខាល ាំងៗ) ចាប់ទាំងឡនេះឡៅបត្ានឥទធិពល។ ដូចវបបធម៌ជាឡរចើនឡផសងឡទៀត្បដរ 
សុភាសិត្កមពុជា និង កយចស់ ឆលុេះបញ្ច ាំងពីបទោឋ នឡយនឌ័របដលឡគទទួលយក។ 
ឧទហរណ៍ "មនុសសរបសុគឺដូចាស មនុសសស្សីគឺដូចរកណាត់្ស‖ បងាា ញពីត្នមលឡរបៀប

                                                        
79 Beyrer, C. (1998) សន្តងាគ មឡៅកនុង្ម: ឡភទ, នឡយាបាយ និងជាំងឺឡអដស៍ឡៅកនុងត្ាំបន់អាសីុអាឡគនយ៍។ Palgrave and 
Macmillan: ― កយថ្ន ឡែទើយ រត្ូវបានឡគគិត្ថ្នឡចញមកពីបែមរបុរាណ។ ―ក‖  ឡចញពីមកពី កយត្ាំណាងឲយមនុសស, ―ឡទើយ‖ 
ឡចញមកពី កយបដលានន័យថ្ន ―ដនទឡទៀត្‖  ឬ ―ជនចបមលក‖ ន័យចាំ, មនុសសមួយរបឡភទឡផសងឡទៀត្‖។ ទាំព័រ១៦៥ 
80 Tan, Phong, Ibid. ទាំព័រ២៤–២៦. 
81 CCHR. (2010) ការឡបើកចាំហរពីឡភទរបស់ែលួនឡៅរពេះរាជាណាចរក : មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន , មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន , មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទ ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ ទាំព័រ ១១ 
82 CatallaTAP et al., ទាំព័រ ១៦–១៧.  
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ឡធៀបបដលសងគមកមពុជាផតល់ដល់មនុសសរបុស និងមនុសសស្សី។83 ឡត្ើ កយទាំងឡនេះអាចអនុ
វត្តចាំឡ េះបុគគល LGBT ដូចឡមតចឡនាេះ គឺមិនទន់ានឡគឡធវើការសិកាឡៅឡឡើយឡទ។  

សងគមកមពុជាអាចអត់្ឱនឲយឥរយិាបៃស្សឡាញ់ឡភទរបុសដូចគ្នន ដរាបណាវាឡធវើឡឡើងឡោយ
សាង ត់្ និងមិនប៉ាេះ ល់ដល់រចនាសមព័នធរគួសារតាមទាំឡនៀមទាល ប់។ មនុសសរបុសរត្ូវឡគ
រ ាំពឹងថ្នឡរៀបការ និងានកូន។ ការឡធវើដូឡចនេះ ទាំនាក់ទាំនងផលូវឡភទជាមួយមនុសសរបុសដនទ
ឡទៀត្ អាចបនតឡៅឡោយគ្នម ននរណាចប់អារមមណ៍ឬយកចិត្តទុកោក់។84 ដូចឡៅកនុងសងគម
ដនទឡទៀត្ជាឡរចើនបដរ បុគគលស្សឡាញ់របុសដូចគ្នន  ឡរៀបការជាមួយឡភទផទុយគ្នន  ឡបើ
ឡទេះបីជាពួកឡគមិនចង់ឡធវើដូឡចន េះក៏ឡោយ ឡដើមបីឡជៀសវាងការសងស័យ ឬឡដើមបីឡធវើតាម
បទោឋ នវបបធម៌។ ឡៅកនុងការសិកាភាគឡរចើនឡៅឡលើ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ បដលរស់
ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍មួយចាំនួនតូ្ចសថិត្ឡៅកនុងចាំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយឡភទផទុយ
គ្នន ។  
 
របាយការណ៍ផ្ទត់្ឡចញពីសងគម85 កត់្សាគ ល់ពីឡយាបល់អាំពីបុគគល LGBT បដលឆលុេះបញ្ច ាំង
ពីបទោឋ នឡយនឌ័រយា៉ាងឡរៅ។ អាជាញ ធរមូលោឋ នែលេះ (មកពីឃុាំមួយ) បានបញ្ជ ក់ថ្ន គ្នត់្
គ្នម នជាំឡនឿថ្ន មនុសសពីរនាក់បដលានឡភទដូចគ្នន អាចរស់ឡៅជាមួយគ្នន បានឡទ ឡរ េះថ្ន ―វា
ែុសពីធមមជាតិ្‖; ―ភាគឡរចើនននស្តសតីទាំងឡនាេះបដលស្សឡាញ់ស្សីដូចគ្នន  គ្នម នការងារឡធវើ និង
មិនអាចរកសីុបានឡទ ប៉ាុបនត បុរស របសិនឡបើពួកឡគចង់រស់ឡៅជាមួយគ្នន  ពួកឡគអាចឡធវើឡៅ
បាន ពីឡរ េះពួកឡគខាល ាំង‖ ―របសិនឡបើានមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន និងមនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន កាន់បត្ឡរចើន របឡទសរបស់ឡយើងនឹងានការរកីចឡរមើនយឺត្ នឹងាន
កូនតិ្ចជាងមុន ឡហើយឡនេះគឺមិនបមនកមពុជាឡទ‖។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ឡៅកនុងការសិកា
ដបដលឡនេះ ានភូមិែលេះបដលានការទទួលសាគ ល់គូស្សករស្សីដូចគ្នន រស់ឡៅជាមួយគ្នន  ជា
ពិឡសសគឺឡោយសារបត្ពួកឡគបានរស់ឡៅជាមួយគ្នន ជាយូរមកឡហើយ និងចិញ្ច ឹមកូន កូនសមុាំ
ឡគ ឬកូនតាមធមមជាតិ្ពីការឡរៀបការឡលើកមុន។ សកមមជន  RoCK បា៉ា ន់សាម នថ្ន ានគូ
ស្សករ LGBTយា៉ាងឡគចណាស់ចាំនួនមួយ ន់គូ ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ កនុងអាំឡុងទិវា
ឡាទនភាព ឆ្ន ាំ២០១៣, គូស្សករស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ចាំនួន ៧៦ គូ និងរបុសស្សឡាញ់
ឡភទដូចគ្នន ចាំនួន ៥គូ បានចូលរមួសិកាេ សាលាមួយរបស់ RoCK កនុងរាជធានីភនាំឡពញ។86 

                                                        
83 ចូរឡមើលផងបដរឡៅឡគហទាំព័រ http://sochua.wordpress.com/2010/12/02/from-white-cloth-to-precious-gems-
cambodian-women-challenge-gender-stereotypes-and-defend-against-hiv/ 
84 CCHR. (2010) ―ឡចញជាជាំហឡៅរពេះរាជាណាចរក‖ ទាំព័រ ១៤ 
85 Salas V & Srun S. (2013). ―ការបសវងយល់ពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមននមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរគួសារ និងសហគមន៍ និងវធីិឡោេះស្សាយរបស់ពួកឡគ‖។ របាយការណ៍
ស្សាវរជាវ។ បផនកសរមបសរមួលការគ្នាំ រសងគម រកុមរបឹកាសាត រនិងអភិវឌឍន៍កសិកមមជនបទ (SPCU-CARD) ភនាំឡពញ 
86Kunthear M and Drennan, J. ―ចាប់មិនអាចបញ្ឈប់គូឡសនហ៍មិនឲយឡរៀបការបានឡទ‖, ភនាំឡពញប៉ាុសតិ៍។ នៃងទី២០ បែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៣ 

http://sochua.wordpress.com/2010/12/02/from-white-cloth-to-precious-gems-cambodian-women-challenge-gender-stereotypes-and-defend-against-hiv/
http://sochua.wordpress.com/2010/12/02/from-white-cloth-to-precious-gems-cambodian-women-challenge-gender-stereotypes-and-defend-against-hiv/
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អាកបបកិរយិារបស់បុរសចាំឡ េះការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ៖  ជាការអាា៉ាស់ 
ប៉ាុបនតចាប់គួរការ រពួកឡគ ពីការឡរ ើសឡអើង 

ឡដើមបីសាទ បសទង់ពីទសសនៈរបស់បុរសអាំពីការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ការអឡងេត្ទូទាំងរបឡទស
មួយកនុងឆ្ន ាំ២០១២87, ជាបផនកមួយននយុទធនាការផសពវផាយរបឆ្ាំងអាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី, បាន
សួរសាំណួរពីរអាំពីការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។ ស្តសតីមិនរត្ូវបានឡគោក់បញ្ចូ លឡៅកនុងការ
អឡងេត្ឡនេះឡទ។ កនុងចាំឡណាមអនកឡឆលើយត្បការសាភ សន៍ជាបុរសចាំនួន ១៥១៩នាក់ ៦៣%
បានឯកភាពថ្ន ―ែញុាំនឹងានការអាា៉ាស់ របសិនឡបើានកូនរបុសបដលស្សឡាញ់របុសដូច
គ្នន ‖។ អនកឡឆលើយត្បនឹងការសាភ សន៍កនុងចាំឡណាមឡរចើនជាងឡនេះបនតិច (៦៥%) បានយល់
ស្សបថ្ន ―គួរបត្ានចាប់បដលការ រមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងអនកស្សឡាញ់
ឡភទដូចគ្នន ពីការឡរ ើសឡអើង‖។ 88  ការអឡងេត្ពុាំានសាំណួរទក់ទងនឹងស្សីស្សឡាញ់ស្សីដូចគ្នន
ឡទ។  

ទសសនៈរបស់រពេះពុទធចាំឡ េះឥរយិាបៃផលូវឡភទ  

ឡៃរវាទគឺជាទរមង់ឡលចឡធាល បាំផុត្ននសាសនារពេះពុទធឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ របជាពលរដឋ
កមពុជាយា៉ាងតិ្ច ៩៦ភាគរយ ឡគ្នរពសាសនារពេះពុទធ។89 Pali Canon មិនគមឃាត់្ចាំឡ េះ
ការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡនាេះឡទ។ ធម៌វន័ិយរពេះពុទធ មិនានការសែប់មនុសសស្សី ការសែប់
មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងការសែប់មនុសសបតូរឡភទឡទ។ 90  ជាំគនននាគ៌្នបដលាន
របាាំបីវគគ ឡឆ្ព េះឡៅរកការរតាស់ និយាយពីសកមមភាពផលូវឡភទ។ ជាំគនទីពីរបញ្ជ ក់ថ្ន ―អនក
រត្ូវបត្លេះបង់ឡចលការសបាយឡរត្ករត្អាលនឹងវញិ្ដ ណទាំងអស់‖។ ឡនេះរត្ូវបានឡគគិត្
ថ្នចង់និយាយអាំពីសកមមភាពផលូវឡភទរគប់របឡទស និងចង់និយាយអាំពីការត្មមិនរមួឡភទ
ទាំងស្សុងបត្មតង។ ជាំគនទីបួន គមឃាត់្ ―អាំឡពើរមួឡភទបដលមិនស្សបចាប់‖។ អនកអតាថ ធិ
បាយរពេះពុទធបត្ងបកស្សាយអាំឡពើបបបឡនេះថ្ន សាំឡៅឡៅឡលើ ―ការរ ាំឡលាភឡសពសនថវៈ ការ
រកុកួនផលូវឡភទ ការរកុកួនផលូវឡភទកុារ និងការកបត់្បតីរបពនធែលួនឯង‖។   

ពុាំានការបបងបចកភាពែុសគ្នន រវាងឥរយិាបៃស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងស្សឡាញ់ឡភទផទុយ
គ្នន ឡឡើយ - ទាំងពីររត្ូវបត្គ្នម នឡរគ្នេះថ្នន ក់ ឡោយានការយល់រពមគ្នន ឡៅវញិឡៅមក ការ
បាំបបកការឡបតជាញ ចិត្តចាំឡ េះបុគគលាន ក់ឡទៀត្គឺមិន ក់ព័នធ ឡហើយឥរយិាបៃផលូវឡភទរត្ូវបត្អនុ
វត្តឡោយានបាំណងសាំបដងនូវកតីស្សឡាញ់ឡោយការឡគ្នរព និងផតល់ឡសចកតីសបាយ

                                                        
87Domrei Research & Consulting. (2012) ការអឡងេត្ឡដើមរគ្នសតីពីយុទធនាការផសពវផាយរមួគ្នន សតីពីអាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី។ របា
ការណ៍ឡរៀបចាំសរាប់ សនតិភាព និងការអភិវឌឍ (Paz Y Desarollo) 
88Domrei Research and Consulting. (2012). Ibid. ទាំព័រ ២៧–២៨ និង ទាំព័រ ៣៩ 
89http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Cambodia, ទញឡចញនៃងទី២៨ បែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤។  
90http://www.religioustolerance.org/hom_budd0.htm. ទញឡចញនៃងទី២៨ បែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Cambodia
http://www.religioustolerance.org/hom_budd0.htm
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រកីរាយដល់គ្នន ឡៅវញិឡៅមក។ ធម៌វន័ិយទាំងឡនេះអនុវត្តឡោយមិនគិត្ពីឡភទ ឬទាំឡនារផលូវ
ឡភទរបស់នរណាាន ក់ឡឡើយ។ ឡគ្នលការណ៍ដូចគ្នន រត្ូវបានឡរបើរបាស់ឡដើមបវីាយត្នមលទាំនាក់
ទាំនងទាំងអស់ និងឥរយិាបៃផលូវឡភទ ទាំងការស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន  ឬឡភទដូចគ្នន ។91 ៃមីៗ
បាំផុត្ឡនេះ ោនឡឡាា៉ា  បានសាំបដងការគ្នាំរទចាំឡ េះការឡរៀបការឡភទដូចគ្នន  ឡហើយរពេះអងគ
បានកត់្សាគ ល់ថ្ននីត្ានុកូលកមមននការចងសមព័នធឡមរតី្បបបឡនេះ គឺជាបញ្ា សរាប់
របឡទសនីមួយៗជាអនកសឡរមច។92 

កនុងអាំឡុងឡពលរបារឰពិធីឡាទនភាពLGBT ឆ្ន ាំ២០១២ សកមមភាពអធិកអធមទាំងឡនេះបាន
បញ្ច ប់ឡៅជាមួយនឹងការជូនពរជ័យឡៅឯវត្តមួយ។93 ឡៅអធិការវត្តទួលដាំបងែពស់ បានាន
សងឃដីកាថ្ន ―...រពេះពុទធមិនបដលានទាំនាស់ជាមួយបញ្ា កាមគុណ ឬអត្តសញ្ដ ណឡទ...
ឡឡើយ រពេះសាម សមពុធរបស់ឡយើងបានបឡរងៀនឡយើងឲយឡចេះស្សឡាញ់គ្នន  ឡចេះជួយគ្នន  និង
មិនឡរ ើសឡអើងនឹងគ្នន ...‖ 

វមិជឈការ និងភាពែុសគ្នន ឡៅទូទាំងរបឡទសកមពុជា៖ ទាំនាក់ទាំនង និងភាពជានដ
គូរបស់ LGBT  

ការទទួលយកបុគគល LGBT មិនរត្ូវបានឡគឡធវើការសិកាជាលកេណៈរបព័នធឡៅកនុងរបឡទស
កមពុជាឡៅឡឡើយឡទ។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ដូចជាឡៅកនុងរបឡទសដនទឡទៀត្កនុងពិភព
ឡលាកបដរ ទីរកុងធាំៗ និងទីរមួឡែត្ត ឡរចើនបត្ជាកបនលងបដលមនុសសរបុសស្សឡាញ់របុស និង 
MSM និងមនុសសបតូរឡភទដនទឡទៀត្ របមូលផតុាំ។ ឡនេះមិនបមនជាឡរឿងភាញ ក់ឡផែើលឡនាេះឡទ 
ឡោយសារបត្ានបណាត ញសងគមបដលអាចពឹង ក់បាន ឱកាសការងារនិងរាប់អានគ្នន
កាន់បត្ឡរចើនបៃមឡទៀត្ ឡហើយទីកបនលងទាំងឡនាេះានលកេណៈជាឯកជនឡរចើនឡទៀត្ផង។ 
ឡសវា LGBT ជាឡរចើន ដូចជាមណឌ លអ់បរ ាំបដលចត់្បចងឡោយអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និង
គលីនិក ជាពិឡសសសរាប់ MSM និងមនុសសស្សីបតូរឡភទ សថិត្ឡៅកនុងទីរកងុ។ កនុងរយៈឡពល
ពីរបីឆ្ន ាំកនលងមកឡនេះ ទាំងឡៅរាជធានីភនាំឡពញ ទាំងឡៅឡសៀមរាប រគឹេះសាថ នសរាប់មនុសស
របុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ដូចជា បារ ឌីសេ ូ ផទេះ
សាំណាក់ និងសូណាសរាប់បត្បុរស និងទីកបនលងា៉ាសា បានចប់ឡផតើមឡបើកឡឡើង។  

ភ័សតុតាងតាមការនិយាយត្ៗគ្នន  បងាា ញថ្នមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរ
ឡភទពីស្សីឡៅរបុស ចូលចិត្តរស់ឡៅតាមឡែត្ត ជាពិឡសសរបសិនឡបើពួកឡគាននដគូ និងបាន
                                                        
91Trembath. Kerry. ―សាសនារពេះពុទធ និងការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖  
 http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/T/Trembath/buddhismAndHomosexualityTrembath.html ទញឡចញនៃងទី
២៨ បែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
92http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/03/dalai-lama-says-he-supports-gay-marriage/ ២៨ មីនា ២០១៤ 
93 Roth Meas, ―ទិវាឡាទនភាពរត្ូវបានបញ្ច ប់ឡោយការសូរត្មនត‖. ភនាំឡពញប៉ាុសត៏ នៃងទី២២ បែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ ទញយកពី
http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/pride-closes-buddhist-blessing 

mailto:K.Trembath@unsw.edu.au
http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/T/Trembath/buddhismAndHomosexualityTrembath.html
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/03/dalai-lama-says-he-supports-gay-marriage/
http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/pride-closes-buddhist-blessing
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កាំពុងរស់ឡៅជាមួយគ្នន រចួឡហើយឡនាេះ។ ឡមភូមិាន ក់បដលគ្នាំរទចាំឡ េះសកមមភាពឡនេះ បាន
របាប់ឡរឿងរា៉ា វអាំពីរគសួារបដលានមនុសសស្សីពីរនាក់ជាឡមរគួសារ ឡៅកនុងការរបជុាំឡៅថ្នន ក់
ឃុាំនិងស្សុក,―...គក់ដូចជាានឡរចើនបដឬ (មនុសសស្សីបដលានទាំនាក់ទាំនងឡភទដូចគ្នន , 
រស់ឡៅជាមួយគ្នន ) ឡៅកនុងភូមិឡនេះ... ប៉ាុបនតគក់ដូចជាមិនានមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទ
ដូចគ្នន និងមនុសសបតូ រឡភទ (មនុសសរបុសឡសលៀក ក់ជាស្សី) ឡោយសារពួកឡគទាំងអស់គ្នន ឡៅ
រស់ឡៅកនុងទីរកងុ។‖94 

សាថ ប័នសាំខាន់ៗសរាប់ការ រសិទធិរបស់ LGBT   

ពុាំានសាថ ប័នរោឋ ភិបាលបដលឡធវើការជាក់លាក់ឡៅឡលើសិទធិរបស់ LGBT ឡឡើយ។ ជាឡគ្នល
ការណ៍ របជាពលរដឋកមពុជាទាំងអស់រត្ូវទទួលបានការយកចិត្តទុកោក់ដូចៗគ្នន បផែកតាម
រដឋធមមនុញ្ដ បដលជាចាប់កាំពូលរបស់របឡទស ឡោយមិនគិត្ពីឡភទ អាយុ ជាតិ្សាសន៍ ឬ
ជាំឡនឿសាសនា។ គណៈកមមការសិទធិមនុសសជាតិ្កមពុជា មិនបាន ក់ព័នធឡៅកនុងបញ្ា របស់ 
មនុសសLGBT ឡទ ឡហើយក៏មិនបានផតល់ឡយាបល់អាំពីបញ្ា សិទធិរបស់មនុសស LGBT បដល
បានឡលើកឡឡើងកនុងរបាយការណ៍ឡផញើជូនគណៈកមមការសិទធិមនុសសរបស់អងគការសហរបជា
ជាតិ្ (UNHRC) សរាប់របាយការណ៍រត្តួ្ពិនិត្យតាមឡពលកាំណត់្ជាសកលឆ្ន ាំ២០១៣ 
ឡនាេះបដរ។   

រកសួងរោឋ ភិបាលមិនានកមមវធីិឬគឡរាងជាក់លាក់សរាប់បុគគល LGBT ។ អាជាញ ធរជាតិ្
របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ និងរកសួងសុខាភិបាល, (តាមរយៈមជឈមណឌ លជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺ
ឡអដស៍ ឡសើបសបក និងកាមឡរាគ (NCHADS) បានបឡងេើត្រកបែ័ណឌ ជាតិ្មួយសរាប់ឡឆលើយ
ត្បនឹងឡមឡរាគឡអដស៍កនុងចាំឡណាម MSM និងមនុសសស្សីបតូរឡភទ។ បផនកឡលើឡអពីឡដមសាស្តសត
ឡមឡរាគឡអដស៍ រកបែ័ណឌ ឡនេះមិនបាននិយាយអាំពី មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឬ
មនុសសរបុសបតូរឡភទ។   

ៃមីៗឡនេះ រកសួងកិចចការនារបីានបានចប់ឡផតើមោក់បញ្ចូ ល មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ  
មនុសសស្សីបតូរឡភទ និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឡៅកនុងឡសចកតីរ ងបផនការ
សកមមភាពជាតិ្ទប់សាេ ត់្អាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី ។ ឡនេះគឺជាជាំគនវជិជានមួយ។ បចចុបបឡននេះ ឡគ
ឡៅមិនទន់ចាស់ថ្នឡត្ើរកមុឡគ្នលឡៅទាំងឡនេះនឹងរត្វូបានរកាទុកដបដលឡៅកនុងឯកសារ
ចុងឡរកាយ ឬយា៉ាងណាឡៅឡឡើយឡទ។ 

អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលជាឡរចើនឡផ្ទត ត្ការយកចិត្តទុកោក់ឡលើឡមឡរាគឡអដស៍ និងឡធវើការ
ជាមួយ MSM និងស្តសតីបតូរឡភទ។ ពួកឡគានឡសវារបឹកាជាំងឺកាមឡរាគនិងឡមឡរាគឡអដស៍ ប៉ាុបនត
ឡសវាទាំងឡនេះានរតឹ្មបត្ការពិនិត្យឡរាគសញ្ដ គលីនិក ការពាបាល និងការឡរបើឡស្សាមអនា
                                                        
94 Salas V & Srun, S. (2013) ទាំព័រ ១៦ និង ១៨ 
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ម័យ។ បញ្ា  SOGI មិនរត្ូវបានឡគពិភាកាឡឡើយ ឡហើយក៏ពុាំានការបណតុ េះបណាត ល
សរាប់អនកផតល់របឹកាកនុងបផនកទាំងឡនេះបដរ។ របសិនឡបើានការរ ាំឡលាភសិទធិបដលមិនទក់ 
ទងនឹងសុែភាព ដូចជាការចប់ែលួន និងការឃុាំែលួនឡោយមិនឡរ ើសមុែ អងគការឡរៅរោឋ ភិបា
លទាំងឡនេះបញ្ជូ នអនកបដលប៉ាេះ ល់ឡៅរកអងគការសិទធិមនុសស និងអងគការបដលត្ស ូមតិ្បផនក
ចាប់។  

អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលសិទធិមនុសស CCHR បានអនុវត្តគឡរាង SOGI និងសិទធិ LGBT តាាំង
ពីឆ្ន ាំ២០១០។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលដនទឡទៀត្បដលឡធវើការឡលើសិទធិមនុសស រមួាន សមព័នធ
កមពុជាឡដើមបីឡលើកកមពស់និងការ រសិទធិមនុសស (LICADHO)។ យូរៗមតង ពួកឡគផតល់ឡសវា
បផនកចាប់ដល់បុគគល LGBT ផងបដរ ឡបើឡទេះបីបញ្ា ជាអាទិភាពរបស់ពួកឡគ គឺភាពគ្នម នដីធលី 
និងអាំឡពើហិងាពីសាំណាក់នគរបាលក៏ឡោយ។ អងគការនានាបដលឡធវើការឡលើសិទធិរបស់ស្តសតី 
(រមួទាំងសិទធិបផនកផលូវឡភទនិងបនតពូជ) ឬឡធវើការទប់សាេ ត់្អាំពីហិងាកនុងរគួសារ និងអាំឡពើហិងា
បដលទក់ទងនឹងឡយនឌ័រ មិនបានឡផ្ទត ត្ឡលើមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឬមនុសសបតូរ
ឡភទឡឡើយ។  

បុគគល LGBT របបហជាានការយល់ដឹងមិនរគប់រគ្នន់ឡនាេះឡទអាំពីចាប់បដល ក់ព័នធនឹង
សិទធិមនុសសនានា។ របាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគម បានសួរអនកឡឆលើយត្បនឹង
សាភ សន៍បដលជាមនុសស LGBT ថ្នឡត្ើពួកឡគធាល ប់ឮពីចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយជាតិ្ែលេះ
បដលឬឡទ។ ៧២%ននអនកឡឆលើយត្បនឹងសាភ សន៍បានដឹងពីចាប់សតីពីសិទធិកុារ បនាទ ប់មក
ចាប់ការងារ ៦២% ចាប់សតីពីការបលងលេះ ៥៩% ចាប់របឆ្ាំងការជួញដូរមនុសស ៥៧% 
និងឡគ្នលនឡយាបាយភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាព ៤៧%។95  

ចាប់ជាឡរចើន ដូចជាចាប់របឆ្ាំងការចប់ជាំរតិ្ ចាប់របឆ្ាំងការជួញដូរមនុសស និងឡគ្នល
នឡយាបាយភូមិឃុាំានសុវត្ថិភាព រត្ូវបានឡគឡរបើជាមូលោឋ នមួយសរាប់បាំបបកនដគូ។ 96 
ករណីពិឡសសមួយបានទក់ទញការយកចិត្តទុកោក់ពី OHCHR ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា
កនុងឆ្ន ាំ២០១២។ ានការឡចទរបកាន់ថ្ន រគួសារមួយបានសូកបា៉ា ន់មន្តនតីសមត្ថកិចចឲយបតូរ
អាយុរបស់កូនស្សីពួកឡគឡៅកនុងឯកសារ ឡដើមបចីត់្វធិានការតាមចាប់របឆ្ាំងនឹងនដគូស្សី
របស់នាង។97 

ឡៅថ្នន ក់ឃុាំ សកមមជនឡៅមូលោឋ នបានកត់្សាគ ល់ថ្ន  កយបណតឹ ងអាំពីការវាយ និងអាំឡពើ
ហិងា រត្ូវបានបញ្ជូ នមកមន្តនតីសមត្ថកិចច និងនគរបាលមូលោឋ ន ប៉ាុបនតជាឡរឿយៗ រត្ូវបានឡគ

                                                        
95 Salas V & Srun, (2013). ទាំព័រ ១៤ 
96 របាយការណ៍ CCHR ឆ្ន ាំ២០១២, ទាំព័រ១៦; ការរបាស្ស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ពីសកមមជនLGBT ឡៅអងគការ RoCK  
97Lewis, M. ―ឡចញជាជាំហឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា: ស្តសតីកនុងទាំនាក់ទាំនងឡភទដូចគ្នន  ឡរកាកឈរឡដើមបីសិទធិមនុសស‖។ 
http://www.theguardian.com/journalismcompetition/professional-longlist-20121 

http://www.theguardian.com/journalismcompetition/professional-longlist-20121
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មិនយកចិត្តទុកោក់។ ជនរងឡរគ្នេះរត្វូបានឡគរបាប់ថ្ន ―ឡនេះគឺជាបញ្ា ផ្ទទ ល់ែលួន‖ ឬ ―រគ្នន់
បត្ឡធវើតាមឪពុកាត យរបស់អនកឡៅ‖។‖98 

ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ានការឡសនើឡឡើងថ្ន សាលាកតីបែមររកហមគួរោក់បញ្ចូ លបញ្ា ឡរៀបការ
ឡោយបងេាំជាបទឧរកិដឋមួយបដលគួរជាំនុាំជរមេះផងបដរ។ ឡនេះគឺជាឡគ្នលនឡយាបាយរបស់
របបឡនាេះបដលត្រមូវឲយសាជិករកមុឡរៀបការជាមួយគ្នន  ឡទេះជាពួកឡគសាគ ល់គ្នន ឬមិនសាគ ល់
ក៏ឡោយ។ ស្តសតីបតូរឡភទាន ក់ គឺជាបុគគលដាំបូងបាំផុត្ាន ក់បដលបាននិយាយឡចញមកអាំពីបញ្ា
ឡនេះ។ 99  ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ឡគឡៅានមនទិលសងសយ័ថ្នឡត្ើសាំណុាំ ឡរឿងទាំងឡនេះនឹងរត្ូវ
បានឡគឡបើកសវនាការឬឡទ។ ានបត្ពីរករណីប៉ាុឡណាណ េះកនុងចាំឡណាមរាប់រយរាប់ ន់សាំណុាំ
ឡរឿង រត្ូវបានឡគសឡរមចកនុងរយៈឡពល៦ឆ្ន ាំចុងឡរកាយឡនេះ ឡហើយសាលាកតីឡនេះបលងាន
ធនធានឡដើមបីបនតការងារឡនេះឡទៀត្ឡហើយ ។ 

  

                                                        
98 ការរបាស្ស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ែលួន, ស្ស ន ស្ស ុន (២០១៤) 
99Freeman, J. and Chanida, C. ―ភាគីរដឋបបឡវណីឡលើកឡឡើងនូវអា ហ៍ពិ ហ៍ឡោយបងេាំជាសាធារណៈមតងឡទៀត្‖, ភនាំឡពញ
ប៉ាុសត៏, នៃងទី១៨ បែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ ទញយកពី http://www.phnompenhpost.com/national/civil-parties-put-forced-
marriage-back-spotlight 

http://www.phnompenhpost.com/national/civil-parties-put-forced-marriage-back-spotlight
http://www.phnompenhpost.com/national/civil-parties-put-forced-marriage-back-spotlight
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ការការ រសិទធិរបស់បុគគល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា 

បផនកឡនេះឡមើលឡលើការការ រសិទធិរបស់បុគគល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ឡរកាមរបធាន
បទដូចជា៖កិចចការរគួសារការអប់រ ាំ និងសាលាឡរៀនមុែរបរ និងការងារ សហគមន៍ និង
សងគមសុែភាពរបព័នធផសពវផាយបញ្ា  និងកតីកងវល់ដនទឡទៀត្។ 

បផនកនីមួយៗរមួានការពិពណ៌នាអាំពីបញ្ា និងកតីកងវល់ និងអនុសាសន៍សរាប់សហគមន៍ 
LGBT, និងសរាប់ភាគី ក់ព័នធដនទឡទៀត្ ដូចជា អងគការសងគមសីុវលិ រកសួងរោឋ ភិបាល 
អនកតាក់បត្ងឡគ្នលនឡយាបាយ អនកអនុវត្តន៍ នដគូអភិវឌឍន៍ និងភាគីដនទឡទៀត្។  

កិចចការរគួសារ 

អនកចូលរមួបដលជា LGBT បានឡលើកឡឡើងនូវបញ្ា យា៉ាងឡរចើនបដលពួកឡគានឡៅកនុង
រគួសារ រមួទាំងការមិនទទួលសាគ ល់ ការយកចិត្តទុកោក់ែុសគ្នន ឡធៀបនឹងបងបែូនបឡងេើត្ដនទ
ឡទៀត្ និងការបដិឡសធ។ ឪពុកាត យែលេះឡជឿថ្ន ការឡធវើជាមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន គឺ
ជាជាំងឺផលូវចិត្តមួយ ឡហើយចត់្ទុកកូនរបស់ពួកឡគ ឆេួត្។ ពួកឡគឡៅរករគឡូពទយបផនកចិត្តសា
ស្តសត វកិលវទូិ និងរគូបែមរ ឬឡស្សាចទឹក ឡដើមប ី ―ពាបាល‖ពួកឡគ។ រគួសារែលេះយល់ថ្ន កូន
របស់ពួកឡគបដលជា LGBT ឡធវើឲយរគួសារានការអាា៉ាស់ និងអាប់ឱនកិត្តិយស។ អនកចូល
រមួកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ បានឡលើកឡឡើងអាំពីការាក់ងាយ ការវាយឡធវើបាប ការឡជរ ការ
សតីបឡនាទ ស និងការដកហូត្យករបស់របរផ្ទទ ល់ែលួននានា ដូចជាទូរស័ពទ និងម៉ាូតូ្ ជាឡដើម។ 
ពួកឡគបានឡលើកឡឡើងអាំពីការគាំរាមកាំបហងចង់កាត់្កាលពួកឡគ ឡោយសារបត្ពួកឡគាន
ចរតិ្ែុសឡគ ឬឡោយសាររបុសឡធវើចរតិ្ស្សី ឡរ េះពួកឡគ ក់សក់បវង។ ពួកឡគបានរបាប់ផង
បដរថ្ន ឪពុកាត យមិនអនុញ្ដ ត្ឲយពួកឡគជួបមិត្តភកតិ ឬឡរជើសឡរ ើសនដគូបដលពួកឡគចង់បាន
ឡឡើយ។ អនកចូលរមួបដលជាមនុសសបតូរឡភទ បានឡលើកឡឡើងថ្ន រគួសាររបស់ពួកឡគមិន
អនុញ្ដ ត្ឲយពួកឡគបតូរឡភទឡៅឡលើឯកសារផលូវការឡឡើយ ឡទេះបីជាឡគមិនចាប់ថ្នឡត្ើរគសួារ
ានសិទធិផ្ទល ស់បតូរឡភទឡៅកនុងឯកសារផលូវការឬយា៉ាងណាកតី។ ពួកឡគក៏បញ្ជូ នកូនឲយឡៅរស់
ឡៅផទេះរបស់បងបែូន ឡដើមបពីាយាមផ្ទល ស់បតូរពួកឡគ និងឲយឆ្ង យពីឥទធិពល ―អារកក់‖។ អនក
ចូលរមួជាឡរចើនបានឡលើកឡឡើងថ្ន ពួកឡគរត្ូវបានបងេាំឲយបបកឡចញពីនដគូបដលពួកឡគ
ស្សឡាញ់ និងបងេាំឲយពួកឡគឡរៀបការជាមួយមនុសសបដលានឡភទផទុយគ្នន ។   

ជាផលវបិាក អនកចូលរមួជាឡរចើនបានរបាប់ថ្ន ពួកឡគបានរត់្ឡចញពីផទេះ ឡៅរស់ឡៅជាមួយ
មិត្តភកតិ ឬ ―អនកបដលដូចែញុាំ‖។ អនកែលេះឡទៀត្បាននិយាយថ្ន បាក់ទឹកចិត្ត និងចង់ឡធវើអត្តឃា
ដ។ អនកែលេះានការឈឺចប់យា៉ាងខាល ាំង ឡរ េះបត្កងវេះខាត្កតីស្សឡាញ់ និងភាពសនិទធសាន ល
ឡៅកនុងរគសួារ ឡោយសារបត្ែុសឡគ។ ពួកឡគានការអាក់អន់ចិត្ត និងានកាំហឹងយា៉ាងខាល ាំង
បដលសារបត្មិនអាចផ្ទល ស់បតូរអត្តសញ្ដ ណរបស់ែលួនបាន។ ឡនេះគឺជាការបដិឡសធពីរគួសារ 
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បដលតាមពិត្រត្ូវបត្ផតល់ការការ រមុនឡគ ានផលប៉ាេះ ល់យា៉ាងខាល ាំងមកឡលើជីវតិ្របស់
បុគគល LGBT ដូចានបញ្ជ ក់ឡៅកនុងការសិកាករណីខាងឡរកាម។  

ករណីសិកាទី១ 

―ឡៅឡពលែញុាំឡកើត្មក ឪពុកាត យរបស់ែញុាំសបាយចិត្តខាល ាំងណាស់ ឡោយសារែញុាំគឺជាកូនរបុសាន ក់ 
ឡហើយរគូទយបានរបាប់ថ្ន សាំណាងណាស់ឡរ េះែញុាំឡកើត្កនុងឆ្ន ាំលែ ឡហើយថ្នែញុាំនឹងនាាំនូវភ័ពវសាំណាង 
និងឡជាគជ័យដល់រគួសារ... ឡរកាយមកឡទៀត្ ឪពុកែញុាំានការែកចិត្តយា៉ាងខាល ាំង... 

ឡៅកនុងសាលាឡរៀន ឡទេះបីជាែញុាំឡៅតូ្ចកតី ានបញ្ា ជាឡរចើន ឡហើយមិត្តរមួថ្នន ក់ឡមើលងាយែញុាំ  ឡលង
ឡសើចោក់ែញុាំ និងគប់ដីសោក់ែញុាំ។ រគូែញុាំមិនបានឃាត់្ពួកឡគឡឡើយ ឡហើយពួកឡគមិនចូលចិត្តវធីិឡសលៀក
 ក់របស់ែញុាំ ដាំឡណើ រែញុាំ និងឡពលែញុាំនិយាយសតី។ ែញុាំបានឡរៀនចប់រតឹ្មថ្នន ក់ទី៤ប៉ាុឡណាណ េះ។ 

រគួសារែញុាំធាល ប់សតីបឡនាទ សែញុាំ ឡោយសារបត្ែញុាំអញ្ច ឹង ពួកឡគាក់ងាយែញុាំ និងមិនចូលចិត្តែញុាំ បងបែូនែញុាំក៏អ
ញ្ច ឹងបដរ... ឡហើយពួកឡគឡដញែញុាំឡចញពីផទេះអស់បីបែ ឡៅឡពលពួកឡគឡឃើញែញុាំ ក់សាំឡលៀកបាំ ក់
ស្សី។ ែញុាំានអាយុរបបហល១៥ឆ្ន ាំឡៅឡពលឡនាេះ។ បនាទ ប់ពីពួកឡគទត់្ែញុាំឡចលពីផទេះ ែញុាំរស់ឡៅជាមួយ
មិត្តភកតិែញុាំ... ែញុាំានការលាំបាកឡរចើន ឡោយសារែញុាំមិនដឹងថ្នឡត្ើរត្ូវចិញ្ច ឹមែលួនឯងដូចឡមតច... ែញុាំមិនបាន
ចូលសាលាឡរៀនឡទ ឡហើយរត្ូវលក់ែលួនឡដើមបីរស់ ឡទេះបីជាែញុាំមិនចង់ឡធវើដូឡចនេះកតី។   

ែញុាំធាល ប់ប៉ាូលីសចប់មតង។ រគួសារែញុាំបានពាយាមឡធវើឲយែញុាំផ្ទល ស់បតូរ។ ែញុាំរបាប់ពួកឡគថ្ន ―ឡទេះបីជាែញុាំ
ដូឡចនេះបមន ប៉ាុបនតែញុាំមិនបដលឡធវើបាបអនកណាឡទ... ែញុាំមិនឡធវើអវីែុសចាស់ ឬជាឧរកិដឋជនឡទ...‖ 

ែញុាំានអារមមណ៏ឡសាកសាត យចាំឡ េះឪពុកែញុាំ។ គ្នត់្សាល ប់ឡៅឡហើយ ឡរ េះែញុាំមិនបដលានឱកាសឡធវើឲយ
គ្នត់្ទទួលសាគ ល់ែញុាំឡសាេះ ឡដើមបីបកលមែទាំនាក់ទាំនងរបស់ឡយើង និងឡដើមបីឲយគ្នត់្ស្សឡាញ់ែញុាំ។ ឡយើង
ានកងវេះខាត្ឡនេះ ឡយើងមិនបដលនិយាយគ្នន ឡទ ែញុាំមិនបដលឡៅគ្នត់្ថ្ន―បា៉ា ‖ ឡទ ឡហើយគ្នត់្កាត់្កាល
ែញុាំឡចល និងមិនចង់ឲយែញុាំឡៅគ្នត់្ថ្ន ―បា៉ា ‖ ឡទ។‖ 

សិលា (ឡ ម្ េះោក់ឲយឡរៅ), ស្តសតីបតូរឡភទ 
 
អនុសាសន៍បដលផតល់ឡោយសាជិកននកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្សតីពីសហគមន៏ LGBT ឡៅ 
កមពុជាដល់សាជិកសហគមន៍ LGBT៖ 
 

 អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ជាឡរចើន បានកត់្សាគ ល់ថ្ន ឡៅឡពលពួកឡគ
បានចប់ឡផតើមរករបាក់បានែលេះ និងជួយរគួសារ សហគមន៍ និងសងគមបផនកហិរញ្ដវត្ថុ 
ានការទទួលសាគ ល់កាន់បត្ឡរចើន។ បនាទ ប់មក ពួកឡគអាចានឥទធិពលនិងអាំណាច
កាន់បត្ឡរចើនកនុងរគសួារ។  

 រេិះរកវធីិឡផសងៗឡដើមបពីនយល់ឡោយែលួនឯង ដល់រគសួាររបស់អនក - ឧទហរណ៍ អងគ
ការឥនទធនូកមពុជា (RoCK) បានផលិត្កូនឡសៀវឡៅព័ត៌្ានអាំពី ―ការឡបើកចាំហពីឡភទ
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របស់ែលួន‖ និង ―សាំណួរបដលឡគឡរចើនសួរញឹកញាប់អាំពីបុគគលLGBT‖។ ―ឡនេះគឺជាឯក
សារបណនាាំឡដើមបីបសវងយល់ឡោយែលួនឯង កនុងនាមជាមនុសស LGBT ។   

 ចូលរមួជាមួយរកុមគ្នាំរទ - ជាពិឡសស ឡៅឡពលបុគគល LGBT ជួបរបទេះបញ្ា ។ វា
ជាការសាំខាន់ណាស់បដលរត្ូវបសវងរកជាំនួយខាងឡរៅ និងនិយាយអាំពីបញ្ា ជាមួយ
អនកដនទ។ ជួយគ្នន កនុងរគ្នានវបិត្តិ។   

 ឡគគួរផតល់ដាំបូនាម នដល់សាជិករគួសារ អាំពីបញ្ា និងផលប៉ាេះ ល់ននការឡរ ើសឡអើង
របឆ្ាំងកូនរបស់ពួកឡគបដលជា LGBT ។ 

 
អនុសាសន៍សរាប់រោឋ ភិបាលថ្នន ក់ជាតិ្ អនកតាក់បត្ងឡគ្នលនឡយាបាយ អាជាញ ធរមូលោឋ ន 
និងអងគការសងគមសីុវលិ៖  
 

 រោឋ ភិបាលគួរពិនិត្យឡឡើងវញិ ឬបកសរមួលចាប់ សារាចរ និងឡគ្នលនឡយាបាយ
របស់សាថ ប័នឡដើមបកីារ របុគគល LGBT និងសិទធិរបស់ពួកឡគ។ ឡនេះអាចរត្វូបានឡធវើ
ឡឡើងឡោយានការគ្នាំរទពីរកសួងកិចចការនារ ីរកសួងមគនផទ រកសួងយុត្តិធម៌ និង
រដឋសភាជាតិ្។ អនុសាសន៍ជាក់លាក់រមួាន៖  

o បបនថម SOGI ជាក់លាក់ឡៅឡលើបទបបញ្ដត្តិ ―សាថ នភាពដនទឡទៀត្‖ បដលាន
បចងឡៅកនុងរដឋធមមនុញ្ដរបស់កមពុជា ទក់ទងឡៅនឹងការមិនឡរ ើសឡអើង។ SOGI 
គួររត្ូវបានបចងជាក់លាក់ថ្នជា សាថ នភាពមួយបដលមិនអាចរបឈមនឹងការ
ឡរ ើសឡអើង។   

o បឡងេើត្ចាប់របឆ្ាំងការឡរ ើសឡអើងបដលឡផ្ទត ត្ជាក់លាក់ឡៅឡលើបុគគល LGBT ។  
o ឡធវើវឡិសាធនកមមចាប់សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍និងរគសួារ ឡដើមបអីនុញ្ដ ត្ដល់ការ

ឡរៀបការឡភទដូចគ្នន ។ជាជឡរមើសឡផសងមួយឡទៀត្ គឺផសពវផាយឡៅរគប់ករមិត្
ថ្នន ក់នូវនិរាករណ៍ចាប់អា ហ៍ពិ ហ៍និងរគសួារឆ្ន ាំ១៩៨៩ ឡោយចាប់សតី
ពីការអនុវត្តរកមរដឋបបឡវណីឆ្ន ាំ២០១១ បដលលុបឡចលបទបបញត្តិឆ្ន ាំ១៩៨៩ 
បដលគមឃាត់្អា ហ៍ពិ ហ៍ឡភទដូចគ្នន ។  

 រកសួងរបស់រោឋ ភិបាល និងសាថ ប័នរដឋទាំងអស់ គួរពិចរណាបញ្ា បដលបុគគល 
LGBT កាំពុងជួបរបទេះ ក៏ដូចជាដាំឡណាេះស្សាយ និងោក់បញ្ចូ លកិចចការទាំងឡនេះឡៅ
កនុងកមមវធីិការងារនិងឯកសារឡគ្នលនឡយាបាយរបស់ពួកឡគ។ ឧទហរណ៍ រកសួង
កិចចការនារ ីគួរោក់បញ្ចូ លបញ្ា  LGBT ឡៅកនុងបផនការសកមមភាពជាតិ្រយៈឡពល៥
ឆ្ន ាំរបស់ែលួនសតីពីការទប់សាេ ត់្អាំឡពើហិងា ទក់ទងនឹងឡយនឌ័រ (២០១៣-២០១៧)។  

 អាជាញ ធរមូលោឋ ន គួររត្ូវបានជរាបរបាប់អាំពីបញ្ា  ឬផលប៉ាេះ ល់ននការឡរ ើសឡអើង
មកឡលើបុគគល LGBT ពីសាំណាក់រគួសាររបស់ពួកឡគ។ ពួកឡគគួរសរមុេះសរមួល និង
បណនាាំឪពុកាត យ កុាំឲយឡរបើអាំឡពើហិងាមកឡលើកូនរបស់ពួកឡគបដលជា LGBT រពម
ទាំងផតល់យនតការនានាឡដើមបកីារ រ ឬ បញ្ឈប់អាំឡពើហិងាកនុងរគសួារបដលទក់ទង
នឹង SOGI។ ពួកឡគគួរអនតរាគមន៍ ឡៅឡពលានអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារ - ទាំងផលូវ
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កាយទាំងផលូវចិត្ត - ឬឡៅឡពលឪពុកាត យ និងសាច់ញាតិ្បងេាំកូនឬសាច់ញាតិ្របស់
ែលួនបដលជា LGBT ឲយឡរៀបការ។ ឡមឃុាំមិនគួរឡចញលិែិត្បញ្ជ ក់អា ហ៍ពិ ហ៍
ដល់រគសួារណាបដលបងេាំកូនរបស់ពួកឡគបដលជា LGBT ឲយឡរៀបការឡនាេះឡឡើយ។  

 សងគមសីុវលិគួរានយនតការឡដើមបផីតល់ការអប់រ ាំជាសាធារណៈ អាំពីផលប៉ាេះ ល់នន
អាំឡពើហិងាបដលទក់ទងនឹង SOGI បងេឡឡើងឡោយរគួសាររបឆ្ាំងនឹងសាជិក
រគួសាររបស់ែលួនបដលជា LGBT។ ពួកឡគគួរពិចរណាឡរៀបចាំរកមុពិភាកាអាំពីការ
ទទួលសាគ ល់របស់រគួសារ និងឡរៀបចាំបផនការអនុវត្តគឡរាងនានាបដលស្សឡដៀងគ្នន
នឹង អងគការ ឪពុកាត យរគួសារ និង មិត្តភកតិរបស់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
និងមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឡៅកនុងរបឡទសដនទឡទៀត្កនុងត្ាំបន់ ដូចជា 
ចិន និង ឡវៀត្ណាម។  

 អងគកាសងគមសីុវលិ គួរឡរបើវធីិនិងមឡធាបាយៃមីៗ ដូចជាសិលបៈ ភាពយនត និងត្ន្តនតី 
ឡដើមបផីសពវផាយអាំពីសិទធិ LGBT។ ឧទហរណ៍រមួាន ចឡរមៀង ―កាំហុសអនកណា?‖ 
ឡោយ ណយ សីុថ្ន ឡោយានទាំនុកចាំឡរៀង ឡៅកនុងរបអប់ខាងឡរកាម ឬគឡរាង 
―រកា៉ាឥនទធនូ‖ ននអងគការCCHR បដលលក់រកា៉ាឥនទធនូ ឡដើមបរីទរទង់សកមមភាព
របកបមុែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្របស់ស្តសតីរកីរក ែណៈឡពលផសពវផាយអាំពីនិមមិត្សញ្ដ  
LGBT ។  

 ឯកសារចាប់នានាដូចជា អត្តសញ្ដ ណប័ណណ ឡសៀវឡៅរគួសារ ឯកសារឡធវើដាំឡណើ រ 
និងប័ណណអនករកីរក100  បដលឡចញឡោយមន្តនតីឡៅមូលោឋ ន អាចបងេជាឧបសគគដល់
បុគគល LGBT ជាពិឡសស ឡៅឡពលឯកសារទាំងឡនេះមិនឆលុេះបញ្ច ាំងពីឡភទ (ឡយនឌ័រ) 
របស់បុគគលបដលបានឡរជើសឡរ ើសយកឡភទឡនាេះ។ ភាគី ក់ព័នធទាំងអស់ គួររ ាំឡលច 
និងបចករ ាំបលកជាមួយមន្តនតីមូលោឋ នដនទឡទៀត្ឡៅថ្នន ក់ឃុាំ ស្សុក និងឡែត្ត នូវការអនុ
វត្តបដល ក់ព័នធនានាទក់ទងឡៅនឹងឯកសារចាប់បដលឡលើកកមពស់ការោក់
បញ្ចូ លកនុងសងគម ។ 101  
 

 
 
 
 
 

                                                        
100 IDPoor គឺជាអកសរកាត់្សរាប់ ―កមមវធីិអត្តសញ្ដ ណកមមរគួសាររកីរក‖ បដលជាកមមវធីិគ្នាំ រសងគមរបស់រោឋ ភិបាលមួយ 
បដលឡធវើចាំណាត់្ថ្នន ក់រគួសារឡយាងឡៅតាមករមិត្ននរបាក់ចាំណូល និងភាពរកីរក។ អនកបដលសថិត្ឡៅកនុងរកមុបដលានរបាក់
ចាំណូលទប រត្ូវបានចត់្ទុកថ្ន ានអាទិភាពសរាប់ទទួលការគ្នាំរទ ឬជាំនួយសឡន្តងាគ េះបនាទ ន់ ឡសវាសងគមនិងសុែភាព។ 
(កមមវធីិអត្តសញ្ដ ណកមមរគួសាររកីរក រកសួងបផនការ) 
101Salas V & Srun S., ―ការសិកាបសវងយល់ននការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមនូវ LGBT ពីយនតការគ្នាំ រសងគមឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា
, SPCU-CARD & RoCK, 2014. (មិនទន់ផសពវផាយជាផលូវការ) របូទី ២, និងតារាងទី III, ទាំព័រ ៧ & ១០ 
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ការអប់រ ាំ និង សាលាឡរៀន  

បញ្ា  និងកតីកងវល់ 

ការទទួលបានការអប់រ ាំកនុងរបព័នធ គឺជាគនលឹេះចាំឡ េះការអភិវឌឍធនធានមនុសស របាក់ចាំណូល
កាន់បត្ែពស់ និងគុណភាពជីវតិ្កាន់បត្របឡសើរ។ កមពុជាទទួលបានផលចាំឡណញយា៉ាងឡរចើន
ឡៅកនុងការអប់រ ាំ និងអរតាអកេរកមមកនុងរយៈឡពលដប់ឆ្ន ាំកនលងមកឡនេះ។ គាល ត្ឡយនឌ័រឡៅ
កនុងការអប់រ ាំកាំពុងបត្រមួតូ្ច ជាពិឡសសឡៅថ្នន ក់បឋមសិកា និងមធយមសិកា។ ការឡរបៀប
ឡធៀបទិននន័យពីការអឡងេត្របជាសាស្តសតនិងសុែភាព ឆ្ន ាំ២០០៥ និង ២០១០ (CDHS) 
បងាា ញថ្នភាគរយននស្តសតីបដលគ្នម នការអប់រ ាំ បានធាល ក់ចុេះពី ២៥ មក ១៦% (សរាប់បុរស ពី 
១៣ មក ៨%)។ សាារត្ស្តសតីបដលានយា៉ាងឡគចណាស់ការអប់រ ាំថ្នន ក់មធយមសិកាែលេះ 
បានឡកើនឡឡើងពី ១៦ ដល់ ៣៥% ពីឆ្ន ាំ២០០៥ និង ២០១០ សរាប់បុរស បានឡកើនឡឡើងពី 
៣១ ដល់ ៥១%។  

បផនការយុទធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ាំសរាប់ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣ ធានាផងបដរថ្ន កុារនិងយុវ
ជនកមពុជាទាំងអស់ ានឱកាសឡសមើគ្នន កនុងការទទួលបានការអប់រ ាំករមិត្មូលោឋ ន ទាំងកនុង
របព័នធ ទាំងឡរៅរបព័នធ ឡោយគ្នម នការឡរ ើសឡអើង ឡោយឈរឡលើមូលោឋ នជាតិ្សាសន៍ ពណ៌
សមបុរ ឡភទ ភាសា សាសនា ទាំនាក់ទាំនងនឡយាបាយរបស់ឪពុកាត យ ទីកបនលងកាំឡណើ ត្ ឬ

ឡត្ើវាជាកាំហុសអនកណា? (កាំណាពយឡោយ ណយសីុថ្ន) 
 
រគួសាររបស់ឡយើង មិនចូលចិត្តឡយើងឡទ 
ពួកឡគនិយាយថ្ន វាផទុយនឹងចាប់ធមមជាតិ្... 
ែលួនឡយើងគឺជារបុស ប៉ាុបនតចិត្តឡយើងគឺជាស្សី  
ឡត្ើវាជាកាំហុសអនកណា? 
ឡហតុ្អវីរពហមលិែិត្មិនអត់្ឱនឲយឡយើង?  
កុាំបាំបបកឡយើង សូមពុកបម៉ាឡលើកបលងឡទសឲយឡយើងផង... 
កុាំបាំបបកឡយើង សូមពុកបម៉ាឡលើកបលងឡទសឲយឡយើងផង... 
សូមមនុសសទាំងអស់កុាំឡរ ើសឡអើងនឹងឡយើង ឬរពហមលិែិត្របស់ឡយើង... 
សូមផតល់សិទធិមកឡយើង ឡដើមបីឡរជើសឡរ ើសគូស្សក  
ដូចមនុសសធមមតាកនុងពិភពឡលាកបដរ...  
 
(បកបរបឡោយ៖ គង់ ប ុនៃន និង ឃាង ា៉ាណា) 
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សាថ នភាពសងគមឡឡើយ។ ប៉ាុបនតបផនការឡនេះមិនបានបញ្ជ ក់ពីសាថ នភាព SOGI ឡនាេះឡឡើ
យ។102 

ទូទាំងរបឡទស ានបត្សិសសាន ក់កនុងចាំឡណាម៥នាក់ បានឡបាេះបង់ឡចលការសិកាកនុង
អាំឡុងឆ្ន ាំសិកា ២០១០-២០១១ ឡៅថ្នន ក់បឋមសិកាបឋមភូមិ។103 ភ័សតុតាងបដលនិយាយ
ត្ៗគ្នន ពី CCHR បងាា ញថ្នអរតាឡនេះអាចែពស់ជាងឡនេះឡៅកនុងចាំឡណាមយុវជន LGBT។ 
មូលឡហតុ្ននបញ្ា រមួានបញ្ា បផនកឡសដឋកិចចបដលឡកើត្ឡឡើងតាាំងពីរគួសារមិនទទួលសាគ ល់ 
រហូត្ដល់ការឡរបើភាសាមិនគបប ី និងការបនាល ចពីសាំណាក់មិត្តរមួថ្នន ក់ឡោយសារបត្បញ្ា ផលូវ
ឡភទរបស់ពួកឡគ។104 របាយការណ៍ផ្ទត់្ឡចញពីសងគម បានបងាា ញពីករមិត្ននការអប់រ ាំែពស់
ជាងមធយមសិកា ឡោយកនុងឡនាេះ ២០ភាគរយននបុរសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន បានចូល
សកលវទិាល័យ (ឡរបៀបឡធៀបនឹង ២៣.២% ននបុរសរស់ឡៅកនុងទីរកងុភនាំឡពញឡៅកនុងការ
អឡងេត្ CDHS ២០១០) និង ១៧ភាគរយននអនកឡឆលើយត្បនឹងសាភ ស៍បដលជាមនុសសស្សី
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  បានចូលសកលវទិាល័យ (១១.៦%ននស្តសតីរស់ឡៅកនុងទីរកុងភនាំឡពញ 
ានការសិកាឡលើសថ្នន ក់មធយមសិកា)។ ានបត្ ៦ភាគរយប៉ាុឡណាណ េះននស្តសតីបតូរឡភទបដល
ានការអប់រ ាំឡលើមធយមសិកា។ សរាប់ស្តសតីបតូរឡភទ សាព ធរគសួារឡដើមបបីញ្ឈប់ការសិកា 
គឺជាមូលឡហតុ្ចមបង។ ៣០គ្នគរយ បានរាយការណ៍ថ្ន រគសួារ ―ពាយាមបញ្ឈប់ (ពួកឡគ) 
ពីការសិកា ឬការងារ‖ ែណៈបដល ៨ភាគរយននមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  បាន
រាយការណ៍ឲយដឹងអាំពីបញ្ា ដូចគ្នន ឡនេះបដឬ។105  

អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ បានរាយការណ៍ឲយដឹងថ្ន រគួសារោក់សាព ធមកឡលើ
កូនឲយឡធវើចរតិ្តាមឡភទពីធមមជាតិ្របស់ពួកឡគ និងបញ្ជ វធីិឡសលៀក ក់ និងតុ្បបត្ងែលួនពួក
ឡគ។ ឡៅកនុងបរបិទសាលាឡរៀន សិសស LGBT ទទួលរងការបនាល ច និងការឡសើចចាំអកពី
សិសសដនទ។ បទបញ្ជ នផទកនុងសាលាឡរៀនសរាប់ឯកសណាឋ ន មិនានលកេណៈបត់្បបន
ឡនាេះឡទ៖ សិសសរបុសរត្ូវឡសលៀកឡខាឡែៀវ សិសសស្សីសាំពត់្ឡែៀវ។ របសិនឡបើឡសលៀក ក់ ឬ
របរពឹត្តផទុយពីឡនេះឡៅកនុងសាលាឡរៀន រគូឲយពួកឡគឈរ គមពួកឡគមិនឲយអងគុយ និងឡធវើឲយ
ពួកឡគខាម ស់ឡគកនុងថ្នន ក់។ ជាលទធផលបុគគល LGBT ជាឡរចើនបានរបាប់ថ្នពួកឡគឈប់ឡរៀន។ 
ឡនេះគឺជាកតាត មួយបដលអាចរារាាំងដល់ការទទួលបានឱកាសការងារ និងជាំនាញ។ ស្តសតីបតូរ
ឡភទជាឡរចើន ងាកឡៅរកមុែរបរផលូវឡភទឡដើមបីរស់រាន។ កងវេះខាត្ឱកាសបណតុ េះបណាត លវជិាជ
ជីវៈសរាប់បុគគល ក៏រត្ូវ បានឡគឡលើកឡឡើងផងបដរ។   

                                                        
102 របាយការណ៍ CCHR, 2012, ទាំព័រ ១៩ 
103 កមមវធីិទប់សាេ ត់្ការឡបាេះបង់ឡចលការសិកា - ការវភិាគទាំឡនារននការឡបាេះឡចលការសិកា: កមពុជា. USAID, សីគ 
២០១១, ទាំព័រ ៥១ 
104 របាយការណ៍ CCHR, ២០១២, ទាំព័រ ១៩ 
105 Salas V. & Srun S, ទាំព័រ ២១ 
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អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ែលេះ បដលជារគ ូបាននិយាយថ្ន ពួកឡគក៏ជួបរបទេះបញ្ា
និងការឡរ ើសឡអើងផងបដរ ឡៅឡពលចប់ឡផតើមបឡរងៀន ប៉ាុបនតការទទួលយកានការឡកើនឡឡើង
ឡៅឡពលបដលពួកឡគបងាា ញពីសមត្ថភាពជាំនាញជារគ ូនិងជាអនករគប់រគងសាលា។   

គាំនិត្ផតួចឡផតើមឡដើមបផីសពវផាយអាំពីបញ្ា  LGBT ចប់ឡផតើមឡៅកនុងសកលវទិាល័យមួយចាំនួន
តូ្ចកនុងរាជធានីភនាំឡពញ និងឡែត្តឡសៀមរាប ដូចជា សកលវទិាល័យបញ្ដ សាស្តសត សកល
វទិាល័យភូមិនទភនាំឡពញ និង សកលវទិាល័យឡបៀលរបាយ។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលនានា 
ដូចជា RoCK និង CCHR រត្ូវបានអឡញ្ជ ើញជាបុគគលធនធាន និងបងាា ញភាពយនត បចក
រ ាំបលកបទពិឡសាធន៍ ឡរៀបចាំសិកាេ សាលា និងបឡងេើត្រកុមពិភាកា LGBT។ និសសិត្ក៏រត្វូបាន
ឡសនើឲយសរឡសរឯកសារមួយបដលឡឆលើយត្បនឹងវគគឡនាេះ។ អនកចូលរមួជាឡរចើន បានឲយដឹងពី
ការផ្ទល ស់បតូរឡៅកនុងអាកបបកិរយិារបស់ពួកឡគ និងទទួលបានការយល់ដឹងកាន់បត្ឡរចើនអាំពី
បញ្ា របចាំនៃងបដលបុគគល LGBT ជួបរបទេះ។106 សាស្តសាត ចរយសកលវទិាល័យែលេះពាយាម
ោក់បញ្ចូ លវគគទាំងឡនេះជាមួយជាំពូកសិកាឡៅថ្នន ក់បរញិ្ដ បរត្អាំពីឡយនឌ័រ។ គាំនិត្ផតួចឡផតើម
មួយឡ ម្ េះថ្ន CamASEAN បដលបានចប់ឡផតើមឡឡើងឡោយរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ត កាំពុងបត្
វភិាគចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយរបស់កមពុជា និងផតល់ព័ត៌្ានដល់បុគគល LGBT តាមរយៈ
បែសទូរស័ពទពិឡសស និងបណាត ញសងគម ដូចជា ឡហវសប ុក ជាឡដើម។  

អនុសាសន៍ 

សាជិកននកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្សតីពី LGBT ឡៅកមពុជា ផតល់អនុសាសន៍ឲយសាជិកសហ
គមន៍ LGBT ពាយាមឡបើកចាំហបបនថមឡទៀត្អាំពីអត្តសញ្ដ ណពិត្របាកដរបស់ែលួន និង
និយាយអាំពីអារមមណ៍តាមធមមជាតិ្ផ្ទទ ល់ែលួនអាំពីការស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។ សកមមភាពទាំង
ឡនេះគួរឡធវើឡឡើងឡៅឡពលពួកឡគានទាំនុកចិត្ត និងគិត្ថ្ន វាានសុវត្ថិភាពកនុងការឡធវើដូឡចន េះ។ 
 

អនុសាសន៍សរាប់រោឋ ភិបាល សាលាឡរៀន អងគការសហរបជាជាតិ្ និងអងគការសងគមសីុវលិ 
 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរោក់បញ្ចូ លសិទធិមនុសស និងបញ្ា  SOGI ឡៅកនុង

កមមវធីិសិកា។ សិទធិមនុសស និងបញ្ា  SOGI គួរោក់បញ្ចូ លកនុងបផនការយុទធសាស្តសត
និងឡគ្នលនឡយាបាយកនុងឡពលអនាគត្។ រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរចត់្
វធិានការលុបបាំបាត់្ការឡរ ើសឡអើងឡៅកនុងថ្នន ក់ឡរៀន និងោក់ទណឌ កមមអនកបដល
ឡរ ើសឡអើងរបឆ្ាំងបុគគល LGBT ឬចូលរមួឡៅកនុងការបនាល ចសែប់មនុសសស្សឡាញ់
ឡភទដូចគ្នន ។   

 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរឡធវើការជាមួយអងគការ UNESCO និង អងគការ
សងគមសីុវលិ ឡដើមបបីឡងេើត្យុទធនាការរបឆ្ាំងការបនាល ចបដលទក់ទងនឹង SOGI ជា

                                                        
106 របាយការណ៍ CCHR (2012). ទាំព័រ ២០ 
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ពិឡសស ឡៅថ្នន ក់មធយមសិកា។107 អងគការ UNESCO ានឯកសារមួយបដលផតល់
ការឡឆលើយត្បឡៅនឹងការបនាល ចឡោយសែប់មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡៅកនុង
សាលាឡរៀន និងបងាា ញពីគាំរនូនការអនុវត្តលែឡៅកនុងរបឡទសដនទឡទៀត្ឡដើមបីកាត់្
បនថយការបនាល ច។108  

 រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា គួរផតល់អាគរបូករណ៍ និងវគគបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជី
វៈដល់សិសស LGBT ។  

 សាលាឡរៀន និងសកលវទិាល័យ គួរានភាពទន់ភលន់បបនថមឡទៀត្ឡៅកនុងការអនុវត្ត
ឡគ្នលនឡយាបាយ ―ឯកសណាឋ នសាលា‖ និងគួរអនុញ្ដ ត្ឲយសិសស ក់សាំឡលៀក
បាំ ក់បដលពួកឡគចង់ឡសលៀក ឡៅឡពលចូលឡរៀន។  

 កមមវធីិសិកា គួរោក់បញ្ចូ លការអប់រ ាំអាំពីសិទធិមនុសសនិងការយល់ដឹងអាំពីសាថ នភាព 
និងបញ្ា របឈមរបស់បុគគល LGBT រពមទាំងពិចរណាអាំពីជីវតិ្របស់បុគគល 
LGBT ។  

 រោឋ ភិបាល និងសងគមសីុវលិ គួរឡធវើការអឡងេត្មួយឡដើមបីកាំណត់្ពីវសិាលភាពននការ
ឡបាេះបង់ឡចលការសិការបស់យុវជន LGBT ។  

 សាលាឡរៀនរដឋ និងឯកជន មិនគួរឡរ ើសឡអើងឡៅកនុងការជួលបុគគល LGBT ជារគូ
បឡរងៀន ឡហើយឡៅឡពលណាសមស្សប គួរឡរបើពួកឡគជាជនគាំរសូរាប់សិសស។ 

 អងគការសហរបជាជាតិ្ គួរឡលើកទឹកចិត្តឲយរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ោក់
បញ្ចូ លសិទធិមនុសស និងបញ្ា  SOGI ឡៅកនុងរបព័នធអប់រ ាំរបស់កមពុជា ឡដើមបទីប់សាេ ត់្
ការឡរ ើសឡអើងបដលទក់ទងនឹង SOGI។ បបនថមពីឡលើឡនេះ រកសួងអប់រ ាំ យុវជន និង
កីឡា គួរអភិវឌឍធនធានសរាប់រគឡូរបើឡៅកនុងថ្នន ក់ឡរៀន ទក់ទងនឹងបញ្ា  SOGI ។  

 
  

                                                        
107 CCHR 2012, ទាំព័រ២១ 
108 អងគការអប់រ ាំ វទិាសាស្តសត និងវបបធម៌ននអងគការសហរបជាជាតិ្។ (UNESCO)(2012). ការអនុវត្តលែឡៅកនុងការអប់រ ាំអាំពីឡម
ឡរាគឡអដស៍ និងសុែភាព, ឡសៀវឡៅទី ៨ ។ ―ការឡឆលើយត្បរបស់វស័ិយអប់រ ាំឡៅនឹងការបនាល ចឡោយការសែប់មនុសសស្សឡាញ់
ឡភទដូចគ្នន ‖, ទាំព័រ ៦០ 
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ការងារ និងមុែរបរ 

បញ្ា  និងកតីកងវល់ 

បុគគល LGBT ទទួលរងនូវការឡរ ើសឡអើងនិងផនត់្គាំនិត្អវជិជានពីអនកដនទយា៉ាងចាស់ឡៅ
កបនលងឡធវើការ ចប់តាាំពីការោក់ កយសុាំ រហូត្ដល់ការសាភ សន៍ តាមរយៈការជួលឲយបឡរមើ
ការ និងការបាំឡពញការងាររបស់ពួកឡគ។ អនកែលេះបានរាយការណ៍ឲយដឹងបានឡធវើឡត្សតសរ
ឡសរជាប់ និងរត្ូវបានឡគឡៅឲយឡធវើសាភ សន៍ ប៉ាុបនតការសាភ សន៍រត្ូវបានលុបឡចលបនាទ ប់ពី
ពួកឡគបានបងាា ញែលួន ឬពួកឡគរត្ូវបានឡគរបាប់ឡោយរត្ង់ៗថ្ន ពួកឡគមិនស័កតិសមនឹង
ការងារឡនាេះឡទ។ ជាឡរឿយៗ បុគគល LGBT រត្ូវបត្លាក់ទាំឡនារផលូវឡភទនិងអត្តសញ្ដ ណឡយន

ករណីសិកាទី២៖ ការបញ្ចុ េះបញ្ចូ លសរាប់ការផ្ទល ស់បតូរឡៅកនុងបទបញ្ជ នផទកនុងសតពីីឯក
សណាឋ នឡដើមបអីនុញ្ដ ត្ឲយសិសសចូលឡរៀនឡោយឡរបើសាំឡលៀកបាំ ក់បដលពួកឡគចូលចិត្ត 

វា៉ាន់ បដលជាអនកចូលរមួាន ក់ឡៅកនុងកិចចសនទនាគឺជារគូបឡរងៀននិងជាអនករគប់រគងសាលាាន ក់អស់រយៈ
ឡពលជាង២០ឆ្ន ាំមកឡហើយ។ គ្នត់្បានឡធវើការជាមួយមនទីរអប់រ ាំឡែត្តកាំពង់ឆ្ន ាំង។ កនុងនាមជារគូបងវឹក 
―រកុមកីឡាបាល់ទត់្នារ‖ី កីឡាករែលេះរបស់គ្នត់្គឺជាមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងចូលចិត្តឡៅ
ឡរៀនឡោយឡសលៀកឡខាបវង និងឡខាែលីដូចឡកមងរបុសបដរ។ រគូែលេះឡៅកនុងសាលារដឋ មិនអនុញ្ដ ត្ឲយពួកឡគ
ចូលថ្នន ក់ឡរៀនឡទ ឡោយនិយាយថ្នពួកឡគឡសលៀក ក់មិនបានរតឹ្មរត្ូវ។ វា៉ាន់ បានជួបជាមួយនាយក
សាលាឡនាេះ ឡោយបានពនយល់អាំពីបញ្ា ឡនេះ។ គ្នត់្បានសរឡសរលិែិត្មួយឡៅនាយកសាលាឡនាេះ
ឡដើមបីសុាំការអនុញ្ដ ត្ឲយសិសសឡសលៀក ក់តាមអវីបដលពួកឡគគិត្ថ្នសមស្សប។ ឡហតុ្ផលចមបងរបស់
គ្នត់្គឺថ្ន ―របសិនឡបើឡយើងមិនអនុញ្ដ ត្ឲយសិសសទាំងឡនេះចូលសាលា ឡយើងនឹងមិនអាចបាំឡពញឡគ្នល
ឡៅរបស់របឡទសសរាប់ការអប់រ ាំបានឡទ‖។ នាយកសាលា និងរគូឡៅទីឡនាេះ ក៏បានឡលើកបលង។ ចប់
ពីនៃងឡនាេះមក កីឡាករអាចឡៅឡរៀនកនុងសាំឡលៀកបាំ ក់បដលពួកឡគគិត្ថ្នសមស្សបសរាប់ឡគ។   

ឡៅកនុងសកលវទិាល័យមួយកនុងរាជធានីភនាំឡពញ និសសិត្រត្ូវបានត្រមូវឲយឡគ្នរពតាមបទបញ្ជ សតីពីការ
ឡសលៀក ក់ដ៏តឹ្ងរងឹមួយ។និសសិត្របុសរត្ូវបត្ឡសលៀកឡខាឡែៀវចស់ ឡហើយនិសសិត្ស្សីរត្ូវបត្ឡសលៀកសាំពត់្
រតឹ្មកឡជើងពណ៌ឡែៀវ។ ភីភី (ឡ ម្ េះឡរៅ) បត្ងបត្ឡសលៀកឡខា ឡហើយធាល ប់បត្យកសាំពត់្របស់នាងោក់កនុង
ៃង់មួយនិងបតូរវាមុនឡពលចូលថ្នន ក់ឡរៀន។បនាទ ប់ពីការចូលរមួវគគផសពវផាយជាមួយរកុមសិទធិមនុសស 
LGBT និងឡធវើការជាអនករបមូលទិននន័យឲយគឡរាងស្សាវរជាវអាំពី LGBT មួយមក ភីភីបានសឡរមចចិត្ត
ឡធវើជាអនកកាល គនបនតិច ឡហើយមកឡរៀនឡោយឡសលៀកឡខា។ ដូចការរ ាំពឹងទុក រគូរបស់នាងបានឡៅនាង
មកជួប ឡហើយសួរឡហតុ្អវីបានជានាងមិនឡសលៀកឯកសណាឋ ន។ គ្នត់្ក៏បានសួរបបនថម ―ឡត្ើឡនេះគឺជាអវី
បដលអនកពិត្ជាចង់ ក់កនុងថ្នន ក់ឡរៀនបមនឡទ?‖ភីភីបានពនយល់ពីមូលឡហតុ្របស់នាងរបកបឡោយភាព
អត់្ធមត់្។ រគូរបស់នាងក៏បានអនុញ្ដ ត្ឲយនាងឡសលៀក ក់តាមចិត្តនាងឡៅកនុងថ្នន ក់ឡរកាយមកឡទៀត្។  

ជាកាំណត់្សមគល់បបនថមមួយ អនកចូលរមួឡៅឯសននិសីទសតីមួយពីចាប់បដលទក់ទងនឹង LGBT ឡៅកមពុ
ជា កនុងឡពលៃមីៗឡនេះ បានបឡងេើត្ឡសចកតីរ ងសរាប់របកាសមួយ (ឡគ្នលនឡយាបាយសរាប់អនុវត្ត) 
ឡដើមបីឡសនើឡៅរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ឡដើមបីអនុញ្ដ ត្ឲយានភាពទន់ភលន់បៃមឡទៀត្ឡៅកនុងការឡរបើ
ឯកសណាឋ នសាលា។  
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ឌ័ររបស់ពួកឡគឡៅកបនលងឡធវើការ។ ឡបើឡទេះបីជាដូឡចន េះក៏ឡោយ ក៏ពួកឡគឡៅបត្អាចទទួលរង
នូវ កយសាំដីយា៉ាងឡរគ្នធរគ្នត្ពីអតិ្ៃិជន និងសហការ ី ដូចជា ―ឡហតុ្អវីបានជាកបនលងឡនេះ
ជួលមនុសសឡែទើយមកឡធវើការ?‖ ឬ កយសាំដីឡមើលស្សាលពីសហការ ីថ្ន ពួកឡគមិនអាចឡធវើការ
ដូចមនុសស ―ធមមតា‖ តាមឡទ។  

ានឱកាសតិ្ចតួ្ចសរាប់បុគគលLGBT ែលេះ បដលានករមិត្វបបធម៌និងជាំនាញទប។ ាន
កងវេះខាត្ឱកាសបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ។ជួនកាល ពួកឡគវលិឡៅលក់ឡសវាឡភទឡោយសារ 
បត្គ្នម នជឡរមើស និងែវេះខាត្ការងារ។ ស្តសតីបតូរឡភទអាចានឱកាសការងារបនតិចបនតួចរតឹ្មបត្
ជាអនកតុ្បបត្ងមុែ និងអ ុត្សក់។ ានអនកសិលបៈជាមនុសសបតូរឡភទមួយចាំនួនតូ្ចឡៅកនុង
ឧសាហកមមកមានតកនុងស្សុក។109 កនុងនាមជាអនកសិលបៈកមានត ពួកឡគរត្វូបានឡគរបគល់តួ្
នាទីជាអនកកាំបបលងដបដលៗបដលជាញឹកញាប់ពួកឡគបត្ងបត្ជារបធានបទននការកាំបបលងបដល
ានលកេណៈបនាទ បបឡនាថ ក។ ជាទូឡៅ អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ បាននិយាយថ្ន 
ពួកឡគមិនអាចសាំបដងឫក រពិត្របាកដរបស់ពួកឡគបានឡទឡៅកបនលងឡធវើការ។ ពួកឡគអាច
ទទួលរងការឡរ ើសឡអើង និងការរកុគួន និងកាល យជាវត្ថុឡលងឡសើច និងកាំបបលងអវជិជានពី
សាំណាក់សហការដីនទឡទៀត្។  

ានសកមមភាពតិ្ចតួ្ចបាំផុត្បដលឡគបានឡធវើឡឡើងឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ឡដើមបពិីភាកាអាំពី 
បញ្ា  SOGI ជាមួយនិឡយាជក - រមួទាំងសាថ ប័នរដឋនានា ដូចជា ឡយាធា នគរបាល នីតិ្
បញ្ដត្តិ និងតុ្លាការ ឬសាគមនិឡយាជក និងសហជីព។ កងវេះខាត្សកមមភាពបបបឡនេះ ឡបើ
ឡយាងតាមរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១២របស់CCHR គឺឡោយសារបត្បញ្ា ការងារជាអាទិភាព
ដនទឡទៀត្ ដូចជាការត្ស ូមតិ្សរាប់ ការរស់ឡៅ របាក់ឈនួលសមរមយឬអបបបរា។ 
កាំឡណើ នឡសដឋកិចចយា៉ាងខាល ាំងឡៅកនុងរបឡទសរត្ូវបានឡគគិត្ថ្ន ជាមឡធាបាយមួយសរាប់
ពរងីកឱកាសការងារ។ រកមុហ ុនអនតរជាតិ្ឡរចើនបត្ឡផ្ទត ត្ការយកចិត្តទុកោក់ខាល ាំងឡៅការ
ទទួលែុសរត្ូវកនុងសងគមរបស់សាជីវកមម សិទធិការងារ និងសិទធិមនុសសទូឡៅ រមួទាំងការឡផ្ទត
ត្ឡគ្នលឡៅឡលើការឡរ ើសឡអើងបដលទក់ទងនឹង SOGI ឡៅកបនលងឡធវើការ។110 

ការអនុវត្តចាប់ ដូចជា ចាប់សតីពីអាំឡពើជួញដូរមនុសស និងអាំឡពើឡធវើអាជីវកមមផលូវឡភទ ានផល
ប៉ាេះ ល់អវជិជានឡោយមិនសាារត្មកឡលើបុគគលLGBT ជាពិឡសស អនករកសីុផលូវឡភទ
បដលជាមនុសសបតូរឡភទ។ ចាប់ឡនេះឡធវើឲយការចប់ែលួនឡកើត្ឡឡើង ឡធវើឲយរបាក់ចាំណូលៃយចុេះ 
និងកាត់្បនថយការទទួលបានឡសវាសុែភាពនិងសងគមផងបដរ។ ការស្សាវរជាវឆ្ន ាំ២០០៩ 
ឡៅឡលើចាប់ឡនេះ បានបងាា ញថ្ន ែណៈបដលចាំនួនននការចប់ែលួននារបីឡរមើឡសវាកមានត

                                                        
109Sreynang C. and MacIsaac, V, ―តារាបតូរឡភទទីមួយឡៅកមពុជាឡរជើសឡរ ើសមុែាត់្ធមមជាតិ្‖ ភនាំឡពញប៉ាុសត៏ ៧នៃង, នៃងទី១៣ បែ
តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១២,ទាំព័រ ១២; Knox, C, ―ស្សីនឹងកាល យជារបុស របុសនឹងកាល យជាស្សីត: សិលបេះននសាំបដងឡោយមនុសសបតូរឡភទ‖ 
ភនាំឡពញប៉ាុសត៏ ៧នៃង, ឡលែ ១៧៣, នៃងទី ១៤ បែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២, ទាំព័រ ៨  
110 CCHR. (2012). ―ពីបុឡរនិចឆ័យឡៅឡាទនភាព, ទាំព័រ ២២ 
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បានធាល ក់ចុេះយា៉ាងខាល ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់ ២០០៨ ការចប់ែលួន MSM និងអនកឡធវើការកនុងឡសវា
កមានតបដលជាមនុសសបតូរឡភទ ានការឡកើនឡឡើងដល់ឡៅ ៣ដង។ ៥៥ភាគរយនន MSM 
និងស្តសតីបតូរឡភទ រត្វូបានឡោេះបលង ឡោយបង់របាក់ ឬផតល់សាភ រៈានត្នមលដល់នគរបាល 
ឡបើឡរបៀបឡធៀបនឹង ៣៤ភាគរយនននារបីឡរមើឡសវាកមានត។ 111  បចចុបបននឡនេះ ឡៅកនុងឡែត្ត
ឡសៀមរាប អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលបានរាយការណ៍ថ្ន ស្តសតីបតូរឡភទមិនរត្វូបានអនុញ្ដ ត្ឲយ
ចូលកនុងត្ាំបន់ឡទសចរណ៍សាំខាន់ៗឡទ (ផលូវលក់ចាំណីអាគរនិងឡភសជជៈឡៅកនុងផារចស់) 
ឡោយសារបត្ពួកឡគរត្ូវបានឡគគិត្ថ្នជាឡចរ។ ានការចប់ែលួនឡោយនចដនយផងបដរបដល
ឡធវើឡឡើងឡោយអាជាញ ធរមូលោឋ ន។112ផទុយឡៅវញិ ឡៅឡែត្តឡសៀមរាប ានការសាំបដងសិលបៈ
ខាបាបរ ៉ាត្មួយបដលបងាា ញពីអនកបកលងែលួនជាស្តសតី ឡហើយភាគឡរចើនគឺជាអនកបតូរឡភទជនជាតិ្
កមពុជា។ ពួកឡគអាចជាតារាងសាំបដង ឡោយនាាំមកនូវរបាក់ និងឡភញៀវឡទសចរដល់រោឋ ភិបាល 
ប៉ាុបនតផទុយឡៅវញិ ពួកឡគមិនរត្ូវបានអនុញ្ដ ត្ឲយឡដើរចូលកនុងត្ាំបន់ឡទសចរណ៍ននទីរកុង
ឡនាេះ។  

សូមបីបត្ឡៅកនុងវស័ិយឡមឡរាគឡអដស៍ បដលអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលរត្វូរ ាំពឹងថ្ននឹងឡធវើការ
ជាមួយ MSM និង TG ឡនាេះ ក៏អាចឡៅបត្ានការឡរ ើសឡអើងបដរ។ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ
២០១២ បណាត ញជាតិ្នន MSM និងមនុសសបតូរឡភទ មិនានបុគគលិកបដលានឡបៀវត្សរណ៍ា
ាន ក់បដលបានកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណែលួនឯងថ្នជា MSM ឬមនុសសបតូរឡភទឡនាេះឡឡើយ។ 113 
អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលនិងអងគការឡៅសហគមន៍មួយចាំនួនតូ្ច បដលឡធវើការជាមួយ MSM 
និងមនុសសបតូរឡភទ ានឡោយចាំហនូវបុគគលិកបដលជាមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឬ
មនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងមុែត្ាំបណងរគប់រគងនិងរត្តួ្ពិនិត្យ។ MSM និងមនុសសបតូរឡភទភាគ
ឡរចើន ឡធវើការឡៅករមិត្ទបបាំផុត្ននឋានានុរកមរបស់អងគការ ជាអនកសម័រគចិត្ត ឬអនកអប់រ ាំមិត្ត 
និងអនកសរមបសរមួល។ការរបកាសឡរជើសឡរ ើសបុគគលិកឡោយអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលបដល
ឡធវើការឡលើបញ្ា ទាំងឡនេះ អាចបញ្ជ ក់ថ្ន ―MSM និងមនុសសបតូរឡភទ រត្វូបានឡលើកទឹកចិត្តឲយ
ោក់ កយ‖។ ប៉ាុបនត ពុាំានវធីិតាមោនឡមើលការោក់ កយសុាំរហូត្ដល់ដាំឡណើ រការឡរជើសឡរ ើស 
ឬថ្នឡត្ើការពិចរណាទាំងឡនេះរត្ូវបានឡគឡធវើតាមឬយា៉ាងណា។ មូលឡហតុ្មួយបដលឡគបត្ង
ផតល់ចាំឡ េះការមិនជួល MSM និងមនុសសបតូរឡភទ គឺថ្ន ―ពួកឡគ (MSM និងមនុសសបតូរឡភទ) 
ឡៅបត្ានែវេះខាត្សមត្ថភាព‖។  

 
                                                        
111 សមព័នធភាពកមពុជាឡដើមបីរបយុទធនឹងឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ (CACHA) និងអាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍, (២០០៩) 
របាយការណ៍ស្សាវរជាវ, ―បរយិាកាសឡគ្នលនឡយាបាយទក់ទងនឹងការទទួលបានជាសកល និងសិទធិទទួលបានការងារ
របស់អនកបឡរមើឡសវាកមានតឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា‖។ ទាំព៏រ ៦៥–៦៧. 
112 ការរបាស្ស័យទក់ទងបុគគលពីបណាត ញអនកសម័រគចិត្ត MSM និងមនុសសបតូរ ឡភទ និងអនកអប់រ ាំមិត្តមនុសសបតូរឡភទននអងគការ
ឡរៅរោឋ ភិបាល 
113 Salas V. (2012) របាយការណ៍សតីពីការវាយត្នមលបណាត ញ MSM និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា (ឡធវើឡឡើង
សរាប់បណាត ញចតុ្មុែ និង UNAIDS Cambodia), ឯកសារនផទកនុង 



| 71  

 

ករណីសិកាទី ៣៖ គ្នម នការងារសរាប់អនក 

―ឡៅកនុងបែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ ែញុាំបានោក់ កយឡធវើការជារគូបឡរងៀនភាសានៃនិងអង់ឡគលស ជារគូ
បឡរងៀនឯកជនឡៅផទេះសិសស។ ែញុាំបានចប់ឡផតើមបឡរងៀនឡៅករមិត្ ―អនកចប់ឡផតើមដាំបូង‖ ឡោយាន
របាក់បែ ៤០ដុលាល រកនុងមួយបែ បឡរងៀនមួយនៃងមួយឡា៉ាង របាាំនៃងកនុងមួយសបាត ហ៍។ កនុងអាំឡុងឡពល
ឡរជើសឡរ ើស អនកទទួលបនទុកានលកេណៈឡបើកចាំហឡៅឡពលគ្នត់្និយាយជាមួយែញុាំ ឡហើយសុាំឡទសជា
មុន ឡោយនិយាយថ្ន សិសសានសិទធិបដិឡសធរគូ របសិនឡបើពួកឡគមិនចូលចិត្តចរតិ្ស្សីរបស់ែញុាំ។ ែញុាំ
បានបឡរងៀនពីរបីដងបដរ ប៉ាុបនតមួយសបាត ហ៍ឡរកាយមក អនកឡរជើសឡរ ើសែញុាំ បានរបាប់ែញុាំថ្ន៖ ―ែញុាំសុាំឡទស 
វទិាសាថ នរបស់ឡយើងែវេះរគូ ឡហើយឡយើងរត្ូវការមនុសសបដលានជាំនាញដូចអនក ប៉ាុបនតឡៅផទេះសិសស
ឡនាេះ គ្នត់្និយាយថ្នគ្នត់្មិនចង់បានបុរសបដលឡធវើដូចស្សីជារគូរបស់គ្នត់្ឡទ‖។ អនកឡរជើសឡរ ើសបាន
ទូរស័ពទឡៅែញុាំ ឡដើមបីសុាំឡទស ឡហើយនិយាយថ្ន ពួកឡគនឹងរបាប់ែញុាំរបសិនឡបើានថ្នន ក់ឡផសងឡទៀត្
បដលរត្ូវការរគូ ប៉ាុបនតពួកឡគមិនបដលឡៅែញុាំមតងឡទៀត្ឡឡើយ។ បនាទ ប់ពីបទពិឡសាធន៍ឡនេះមក ែញុាំបាន
ោក់របវត្តិរូបរបស់ែញុាំឡៅកបនលងឡផសងៗឡទៀត្ជាឡរចើន ប៉ាុបនតានបត្ពីរកបនលងឡទបដលឡៅែញុាំ។ កបនលង
មួយបានបដិឡសធមិនទទួលែញុាំភាល មៗ បនាទ ប់ពីសាភ សន៍តាមទូរស័ពទ ឡហើយកបនលងមួយឡទៀត្បាន
ឡរជើសឡរ ើសែញុាំជារគូបឡរងៀនអង់ឡគលសសរាប់ថ្នន ក់ដាំបូងឡៅសាលាភាសាជិនគវ អនតរជាតិ្  ប៉ាុបនតែញុាំបាន
បឡរងៀនទីឡនាេះបានបត្មួយសបាត ហ៍ ឡោយសារានសិសសបត្ពីរបីនាក់។ អនកទទួលឡភញៀវរបាប់ែញុាំថ្ន 
―ឡលាករគូ ឡយើងានសិសសបត្បីនាក់កនុងថ្នន ក់ ដូឡចនេះឡយើងសូមឡផទរសិសសទាំងឡនេះឡៅថ្នន ក់មួយឡទៀត្ 
ឡហើយឡយើងនឹងពាយាមរកថ្នន ក់របស់ឡលាករគូឡពលឡរកាយ‖។ ែញុាំានការែកចិត្ត ឡហើយឡៅបត្
សងឃឹមនឹងពួកឡគនឹងឡៅែញុាំ ប៉ាុបនតរហូត្មកដល់ឡពលឡនេះ ពួកឡគមិនបានឡៅឡទ។  
 
ឡសឡនលីន បូរដឹម (ឡ ម្ េះសិបបនិមមិត្) 
 
មុែរបរ និងការងារ  

សរាប់សហគមន៍ LGBT កមពុជា អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាជាតិ្ បានផតល់អនុសាសន៍ថ្ន 
ឡគគួរែិត្ែាំអភិវឌឍសមត្ថភាពបុគគលនិងសហគមន៍ - ជាលកេណៈបុគគលាន ក់ៗ ឬរមួគ្នន  - 
តាមរយៈការសិកាជាកូនជាង និងការបណតុ េះបណាត លកនុងរបព័នធ។ ការបណតុ េះបណាត លគួរ
រមួបញ្ចូ លជាំនាញវជិាជ ជីវៈ ភាពជាអនកដឹកនាាំ សិទធិមនុសស និងទាំនាក់ទាំនង។  
 
អនុសាសន៍សរាប់រោឋ ភិបាល រកសួង អងគការឡៅសហគមន៍ និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល៖  

 រោឋ ភិបាល និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល គួរបឡងេើត្មជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជី
វៈបបនថមឡទៀត្ បដលឡបើកចាំហសរាប់ទាំងអស់គ្នន  រមួទាំងបុគគល LGBT និងផតល់
ជាំនួយដល់បុគគល LGBT ឡដើមបីបសវងរកការងារ។   

 រកសួង ក់ព័នធ និងសាថ ប័នចាប់ ដូចជារកសួងការងារ រកសួងមគនផទ ទីសតីការគ
ណៈរដឋមន្តនតី រដឋសភាជាតិ្ និងរពឹទធសភា គួរបឡងេើត្ឡគ្នលនឡយាបាយរបឆ្ាំងការ
ឡរ ើសឡអើងឡៅកបនលងឡធវើការ និងបកទរមង់ចាប់ការងារ ឡដើមបោីក់បញ្ចូ លបទបបញ្ដត្តិ
ការងារពីការឡរ ើសឡអើងបដលទក់ទងនឹង SOGI។   
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 រកសួងការងារគួរពនយល់អាំពីសិទធិរបស់ LGBT ឡៅកបនលងឡធវើការ អប់រ ាំអនករគប់រគង 
និងបុគគលិកថ្នន ក់ែពស់ ឡៅតាមអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល រគឹេះសាថ នសាធារណៈ និងឯក
ជន។ល។ ឡដើមបឲីយដល់ពីសិទធិឡសមើគ្នន ចាំឡ េះការងារ និងបញ្ា  SOGI បញ្ឈប់ការ
ឡរ ើសឡអើងឡៅកបនលងឡធវើការ និងបឡងេើត្ឡគ្នលនឡយាបាយរបឆ្ាំងការឡរ ើសឡអើង បដល
ានលកេណៈស្សឡដៀងគ្នន នឹងឡគ្នលនឡយាបាយបដលបានបឡងេើត្ឡឡើងឡរកាមចាប់
ជាំងឺឡអដស៍ ដូឡចន េះបដរ។  

 អងគការឡៅសហគមន៍ និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលបដលឡធវើការឡលើបញ្ា  LGBT គួរផត
ល់អាទិភាពដល់ការឡរជើសឡរ ើសបុគគល LGBT ជាបុគគលិក។  

 អងគការឡៅសហគមន៍គួរអាំ វនាវដល់និយាយជក ឲយឡគ្នរពសិទធិរបស់រកុមភាគចិត្ត
បផនកផលូវឡភទ ឡោយរបកាន់ខាជ ប់ឡៅនឹងចាប់ការងារ និងចាប់ ក់ព័នធដនទឡទៀត្ 
បដលការ រ និងឡលើកកមពស់សិទធិរបស់បុគគល LGBT ចាំឡ េះការងារ បឡងេើត្ឡគ្នល
ការណ៍ SOGI ឡៅកនុងសកមមភាពកាន់បត្ទូលាំទូលាយ និងសាគមនិយាយជកនិង
និឡយាជិត្ ឡោយរមួបញ្ចូ លទាំងសកមមភាពអាជីវកមម និងអាំ វនាវដល់សហជីព
ទាំងអស់ ឲយការ រសិទធិរបស់កមមករបដលជា LGBT ។ 

សហគមន៍ និងសងគម  

បញ្ា  និងកតីកងវល់  

បុគគលLGBT ជាពិឡសស យុវជន គឺងាយរងឡរគ្នេះចាំឡ េះការវាយរបគរឡោយសារការសែប់
មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងការរ ាំឡលាភបាំ នឡៅកនុងសហគមន៍បដលពួកឡគរស់ឡៅ
កនុងឡនាេះ ជាឡរឿយៗពីសាំណាក់រគួសារ សាច់ញាតិ្ និងអនកជិត្ខាង។ កងវេះខាត្ការយល់ដឹង
ពីរគួសារនិងសហគមន៍ រត្ូវបានឡរៀបរាប់ពីខាងឡលើរចួមកឡហើយ។ សាព ធវបបធម៌ សងគម 
និងឡសដឋកិចច និងការរ ាំពឹងទុក ានឥទធិពលឡៅឡលើបទោឋ នសហគមន៍។ កូនរបសុ និងកូន
ស្សី រត្ូវបានឡគបងេាំឲយឡរៀបការ និងានកូន។114 របាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១២របស់ CCHR កត់្
សាគ ល់ថ្ន ―ឧរកិដឋកមមឡោយការសែប់‖ បដលជាំរញុឡោយសារបត្ជនរងឡរគ្នេះជា SOGI គឺ
ឡកើត្ឡឡើងជាទូឡៅ។ ភាគឡរចើននករណីទាំងឡនេះអាចមិនានការរាយការណ៍ដល់អាជាញ ធរ។ 
ជនរងឡរគ្នេះដឹងថ្ន  កយបណតឹ ងរបស់ពួកឡគនឹងមិនរត្ូវបានឡគយកចិត្តទុកោក់ ឡហើយ
នគរបាលអាចរត្ូវបានឡគសូកបា៉ា ន់ឡោយងាយ។  

ពុាំានព័ត៌្ានបបបបរាិណអាំពីបទឧរកិដឋរបឡភទទាំងឡនេះឡនាេះឡទ។ ានរបាយការណ៍អាំពី
ជនទាំឡនើង និងនគរបាល វាយរបគរឡលើបុគគលLGBT បដលជួបជុាំគ្នន ឡៅតាមសួនឧទាន ក៏

                                                        
114CCHR. (2010) ―ឡចញជាជាំហឡៅកនុងរពេះរាជាណាចរក៖ មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  របសុស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ និងមនុសសបតូរឡភទ : CCHR, ទាំព័រ ១៤-១៥. 
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ដូចជារបាយការណ៍អាំពីការរមួឡភទឡោយបងេាំ។115 ឡៅកនុងទីកបនលងសាធារណៈ (សួនឧទាន 
ទីផារ កលឹប និងកបនលងកមានត) បុគគលLGBT បានរាយការណ៍អាំពីការឡរ ើសឡអើងនិងការ
បដិឡសធមិនទទួលសាគ ល់។ សកមមភាពទាំងឡនេះរត្វូបានបសតងឡចញជាការឡមើលងាយ ការ
ឡរបើភាសាមិនគបប ី មិនផតល់ឡសវាជូន និងឡធវើរពឡងើយកឡនតើយ មិនអនុញ្ដ ត្ឲយចូលរគឹេះសាថ ន 
ឬការសាំឡឹងឡមើល ឡោយការឡមើលងាយឡមើលឡថ្នកឡោយអនកដនទ។ កនុងចាំឡណាមអនកឡឆលើយ
ត្បនឹងសាភ ស៍បដលជា LGBT ចាំនួន ១៤៩នាក់ ឡៅកនុងរបាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពី
សងគម ៥៦ភាគរយបានរាយការណ៍ថ្នបានជួបរបទេះឧបបត្តិឡហតុ្បបបឡនេះ116 បុគគល LGBT 
បានរាយការណ៍ថ្ន ពួកឡគរត្ូវបានឡគទាល ក់កាំហុសោក់ និងបឡនាទ សថ្នជាអនកបដលឡធវើឲយ
ានសកមមភាពឧរកដិឋកាន់បត្ឡរចើន និងជារបភពននលុយបដលងាយស្សួលសរាប់មន្តនតីនិង
អាជាញ ធរមូលោឋ នបដលពុករលួយ ផងបដរ។   

ឡៅកនុងអាំឡុងឡពលកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្កនុងរាជធានីភនាំឡពញ អនកចូលរមួរត្ូវបានឡសនើឲយ
បងាា ញឬបឡងេើត្សារមួយបដលពួកឡគចង់បចងរ ាំបលកជាមួយអនកដនទឡទៀត្។ សារទាំងឡនាេះ
រមួានការអាំ វនាវឲយបញ្ឈប់ការឡរ ើសឡអើង បសវងយល់ឲយកាន់បត្ចាស់ ផតល់សិទធិឡសមើភាព
ដូចអនកដនទបដរ និងអនុញ្ដ ត្ឲយឡរៀបការ ក៏ដូចជា ការសាំបដងនូវបាំណងឲយឡគស្សឡាញ់ និង
ស្សឡាញ់ឡគ និងសងឃមឹទទួលបានអនាគត្កាន់បត្ភលឺថ្នល ។ សារែលេះបានសាំបដងពីកតីសងឃឹម
ថ្ននឹងានការឡរ ើសឡអើងតិ្ចជាងមុនឡៅកនុងចាំឡណាមបុគគលLGBTែលួនឯង និងសាមគគីជាមួយ
សាជិកដនទឡទៀត្ននសហគមន៍ LGBT ។  

ឡៅកនុងបរបិទឡនេះ និយមន័យនន ―សហគមន៍‖ ពីរបាយការណ៍របស់គណៈកមមការឡអដស៍
កនុងអាសីុ ានសារៈរបឡយាជន៍បដលរត្វូចងចាំទុកកនុងចិត្ត៖  

ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ឡគឡរចើនបត្សាំឡៅឡលើទីកបនលងជារបូវ ័ន៍ត ឡ លគឺ ត្ាំបន់ជិត្ខាង ឬភូមិ 
ឡៅឡពលនិយាយអាំពីទសសនទនននសហគមន៍។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី សរាប់បុគគល 
LGBT ជាឡរចើន (បដលបានចកឡចញពីផទេះ ឡោយបងេាំ ឬតាមការយល់រពមឡោយែលួនឯង) 
សហគមន៍គឺជាឡលើសពីទីកបនលងមួយឡៅឡទៀត្។វាានន័យថ្នជាការសថិត្ឡៅជាមួយមនុសស 
ដនទឡទៀត្ដូចែលួនពួកឡគបដរ បដលានបាំណងរបាថ្នន  និងចាំណូលចិត្តដូចគ្នន  រមួទាំងចាំណូល
ចិត្តដល់បានឡសចកតីស្សឡាញ់ ភាពសនិទធសាន ល ការថ្នន ក់ៃនម និងសាមគគីភាពជាមួយអនកដនទ
ឡទៀត្ បដលអាចជាមនុសសឡភទឬឡយនឌ័រដូចគ្នន នឹងែលួនពួកឡគបដរ។ ឡៅកនុងពិភពអនឡាញ 
ឡនេះអាចសាំឡៅឡលើ ―សហគមន៍អីុឡធើណិត្‖ និងបណាត ញសងគមឡផសងៗ បដលមនុសសនានា
អាចជាឡធវើសាជិកកនុងឡនាេះ។  
 
  
                                                        
115 របាយការណ៍ CCHR, (ឆ្ន ាំ២០១២). ―ពីបុឡរនិចឆ័យឡៅឡាទនភាព‖, ទាំព័រ១៥ 
116 Salas V & Srun S., Ibid. ទាំព័រ ១៧ -១៨ 
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សហគមន៍ ឡៅកនុងវញិ្ដ ណទាំងពីរននពិភពឡលាក គឺជារបភពននការចិញ្ច ឹមបីបាច់ និងកមម
សិទធិ។ ឡៅកនុងអាំឡុងឡពលកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្សតីពីសហគមន៍ LGBT រកមុពិភាកាមួយ 
បដលភាគឡរចើនានសាជិកជាមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងបុគគលបតូរឡភទពីស្សីឡធវើ
ជារបុស បដលបានរស់ឡៅកនុងត្ាំបន់ជនបទជាឡរចើនឆ្ន ាំ បាននិយាយថ្ន៖  

―រកុមរបស់ឡយើងមិនបានកត់្សាគ ល់ឡឃើញបញ្ា អវីធាំដុាំឡទ - ឡយើងរកីរាយគ្នាំរទសហគមន៍ 
កាកបាទរកហម... ឡយើងានការគ្នាំរទបផនកជរមកសាន ក់ឡៅកនុងភូមិ។ រគប់គ្នន គក់ដូចជាគ្នាំ
រទ។ ឡបើសិនអនកចង់ឡរៀបការ ពួកឡគអាចជួយសរមួល ឡចញឲយអនកនូវប័ណណរកីរក និង
ឡសៀវឡៅរគួសារ។ សាររបស់ឡយើងគឺចង់បានសិទធិឡរជើសឡរ ើសអនកបដលពួកឡគចូលចិត្ត ឬ
ស្សឡាញ់... ឡនេះគឺជាអវីបដលឡយើងានពីកាំឡណើ ត្ ឡហើយឡនេះគឺជាឡរឿងធមមជាតិ្សរាប់ឡយើ
ង។‖ 

ការបងាា ញែុសពីធមមតាអាំពីការទទួលយករបស់សហគមន៍ឡៅកនុងភូមិមួយកនុងឡែត្តកាំពង់ធាំ 
អាចឡោយសារបត្គូស្សករបានរស់ឡៅជាមួយគ្នន កនុងឃុាំឡនាេះអស់រយៈឡពលជាយូរមកឡហើយ 
និងរត្ូវបានឡគទទួលសាគ ល់កនុងសងគមថ្នជាបតីរបពនធ តាមរយៈពិធីមងគលការ។ ឡទេះបីជា
យា៉ាងណាកតី ដូចបដលបានកត់្សាគ ល់កនុងអាំឡុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ ក៏ដូចជាឡៅកនុង

អត្ថន័យនន ―សហគមន៍‖ 

ដូចជាឡកាសិកាសងគមជាឡរចើនបដរ  កយថ្ន ―សហគមន៍‖ មិនានលកេណៈឡៃរបត្មួយឡនាេះឡទ។  យា៉ាង
តិ្ចាននិយមន័យពីរ ឡៅកនុងបរបិទននការរកីរាលោលឡមឡរាគឡអដស៍។  

សហគមន៍កនុងន័យជាទីកបនលងមួយ 

សញ្ដ ណឡនេះគឺជាការបកស្សាយករមិត្មូលោឋ នបាំផុត្ននសហគមន៍។ ឡៅកនុងករណីឡនេះ សហគមន៍
សាំឡៅឡលើរកុមមនុសសបដលផារភាជ ប់គ្នន ឡៅកនុងទីកបនលងបត្មួយ។ ឡទេះបីជាកាលៈឡទសៈនិងត្រមូវការ
ផ្ទទ ល់របស់ពួកឡគអាចែុសគ្នន  សាជិកសហគមន៍ានចរតិ្លកេណៈែលេះដូចគ្នន  ដូចជាទាំឡនៀមទាល ប់
និងគុណត្នមលដូចគ្នន  ជាឡដើម។ ជាធមមតា ពួកឡគានភាសាបត្មួយ ឬជាំឡនឿសាសនាដូចគ្នន ។ សាជិក
ភាពគឺអាចផតល់និយមន័យឡោយងាយស្សួល ឡោយសារវាបផែកឡលើទីតាាំងរបូវន័តជាក់បសតង។   

សហគមន៍កនុងនាមជាទរមង់មួយននអត្តសញ្ដ ណ និងសាជិកភាព 
ឡៅទីឡនេះ សញ្ដ ណននសហគមន៍សាំឡៅឡលើមនុសសមួយរកុម បដលផារភាជ ប់គ្នន តាមរយៈកាលៈឡទសៈ
និងបទពិឡសាធន៏រមួគ្នន  - ដូចជាអនករស់ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍ ឬអនកបដលានចរយិាសមបត្តិពីធមម
ជាតិ្ដូចគ្នន ែលេះ។ ន័យរបស់សហគមន៍រត្ូវបានពរងឹងឡោយការយល់ដឹងពីបទពិឡសាធន៍រមួ ជាឡរឿយៗ 
អត្ថន័យឡនេះឡកើត្ឡឡើងបនតិចមតងៗ ប៉ាុបនតអាចរត្ូវបានជាំរុញ និងគ្នាំរទឡោយកតាត ខាងឡរៅ។ សញ្ដ ណ
ននសហគមន៍ឡនេះគឺបផែកឡលើវញិ្ដ ណអត្តឡនាម័ត្ ននអត្តសញ្ដ ណ។ ឡគផតល់និយមន័យខាល ាំងឡៅតាមការ
យល់អាំពីអនកបដលមិនបមនជាកមមសិទធ ជាការយល់អាំពីអនកបដលជាកមមសិទធិ។  
 
ដកស្សង់ឡចញពី៖ គណៈកមមការសតីពីជាំងឺឡអដស៍កនុ ងត្ាំបន់អាសីុនិងបា៉ា សីុហវិក (ឆ្ន ាំ២០០៨) កាំណត់្និយមន័យឡឡើង
វញិននជាំងឺឡអដស៍ឡៅកនុងត្ាំបន់អាសីុ៖ ការបឡងេើត្ការឡឆលើយត្បរបកបឡោយរបសិទធភាព, ទាំព័រ១៥៣–១៥៤ 
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របាយការណ៍ដនទឡទៀត្បដរ 117 , ឡនេះគឺមិនសុទធបត្ឡកើត្ឡឡើងសរាប់នដគូឡភទដូចគ្នន បដល
អាចមិនរត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជា ―រគួសារ‖ ឡនាេះឡឡើយ។ អនកបដលគ្នម នផទេះសបមបង រស់ឡៅ
កនុងបនទប់មួយជាមួយឪពុកាត យ និងបងបែូន ឡធវើដាំឡណើ រមកកាន់ទីរកុងឡដើមបឡីដើមបីរកការងារ
ឡធវើ និងរកាភាពអនាមិក។ មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងស្តសតីបតូរឡភទជាឡរចើនកនុង
ចាំឡណាមអនកទាំងឡនេះ ធាល ក់ែលួនមករស់ឡៅកនុងត្ាំបន់ភាគតិ្ចរកីរកកនុងទីរកងុ  បដលឡៅទី
ឡនាេះ អនកជិត្ខាង - ឡ លគឺ ―សហគមន៍‖ - ានការភ័យខាល ច និងានអារមមណ៍មិនស្សួល
ចាំឡ េះវត្តានរបស់ពួកឡគ។ 118 

ឡៅកនុងរបាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគម 119 , ឡៅឡពលអនកឡឆលើយត្បនឹងសាភ សន៍
បដលជា LGBT រត្ូវសួរអាំពីអនកបដលពួកឡគអាចពឹងបផែកឡដើមបីគ្នាំរទឡៅឡពលានបញ្ា
ធងន់ធងរ, ៦៥ភាគរយបាននិយាយថ្ន ‗‖មិត្តភកតិជិត្សនិទធ‖ បនាទ ប់មក ាន ឪពុកាត យ (៤៨ 
ភាគរយ) បងបែូនបឡងេើត្ និងសាច់ញាតិ្ដនទឡទៀត្។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលរត្ូវបាន ាន 
៣១ភាគរយ ឡហើយ សាថ ប័នរោឋ ភិបាលាន ១២ភាគរយ។  

អនុសាសន៍សរាប់រោឋ ភិបាលកមពុជា៖ កាំបណទរមង់ចាប់និងឡគ្នលនឡយាបាយ  

 រោឋ ភិបាលគួរបត្បឡងេើត្ចាប់ឡដើមបីការ របុគគល LGBT ពីការឡរ ើសឡអើង ឬអាំឡពើ
ហិងា ទាំងផលូវកាយ ទាំងផលូវអារមមណ៍ យកចិត្តទុកោក់ដល់មនុសសរគប់របូឡសមើគ្នន
ចាំឡ េះមុែចាប់ និងោក់ឲយអនុវត្តចាប់របឆ្ាំងឧរកិដឋកមមឡោយសែប់ ។  

 រោឋ ភិបាលគួរបត្ឡធវើការពិនិត្យឡឡើងវញិជាលកេណៈរបព័នធ ឡលើឡគ្នលនឡយាបាយភូមិ
ឃុាំានសុវត្ថិភាព និងវធីិបដលឡគ្នលនឡយាបាយឡនេះរត្ូវបានឡគឡរបើរបាស់កនលងមក
ឡដើមបរីកុគួនបុគគល LGBT ឡោយសាំអាងឡលើឡហតុ្ផលបន្តងាេ បបទឧរកិដឋ។ ឡគ្នល
នឡយាបាយឡនេះមិនគួរសថិត្ឡៅជាចាប់ឡរៅផលូវការមួយឡនាេះឡឡើយ ប៉ាុបនតរត្វូបត្ឡធវើ
ការពិនិត្យឡឡើងវញិ ឡដើមបកុីាំឲយឡគឡរបើឡដើមបរី ាំឡលាភសិទធិរបស់LGBT - ឡហើយបនាទ ប់
មកឡទៀត្ អនុម័ត្ជាចាប់ពិត្របាកដ ឡោយានការបណនាាំដល់មន្តនតីអនុម័ត្ចាប់ 
និងសាធារណជន អាំពីការឡរបើចាប់ឡនេះឲយបានរតឹ្មរត្ូវ។  

 រកសួងបផនការ និងអាជាញ ធរមូលោឋ ន គួរបត្ពិនិត្យឡមើលការឡចញប័ណណរកីរក និង
អត្តសញ្ដ ណប័ណណ ឡោយសារវាទក់ឡៅនឹងបុគគល LGBT៖  

                                                        
117Salas & Srun, p.16. ការគ្នាំរទស្សឡដៀងគ្នន ពីមន្តនតីមូលោឋ នកនុងឡែត្តតាបកវ សាវ យឡរៀង និងនរពបវអ រត្ូវបានបចករ ាំបលកឡោយ
សកមមជន RoCK  
118http://sunnarin.wordpress.com/2010/11/13/cambodias-first-gay-town/ ទីរកុងមនុសសរបុសស្សលាញ់ឡភទដូចគ្នន ទីមួយ
ឡៅកមពុជា, ហលូបលប៉ាុសត,៏ ទញយក នៃងទី១០ បែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
119 Salas & Srun, ibid. 

http://sunnarin.wordpress.com/2010/11/13/cambodias-first-gay-town/
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o រកសួងបផនការគួរធានាថ្ន បុគគល LGBT មិនរត្វូបានផ្ទត់្ឡចញពីការទទួល
បានប័ណណរកីរក ឡោយសារបត្ការឡរ ើសឡអើង ឬការមិនទទួលសាគ ល់ភាពជា
នដគូឡភទដូចគ្នន ។120 

o អាជាញ ធរមូលោឋ ន គួរផតល់អត្តសញ្ដ ណប័ណណឡោយានឡភទ (ឡយនឌ័រ)
របស់បុគគលបដលបុគគលឡនាេះចង់បាន មិនសុទធបត្ឡយនឌ័រ បដលបានកាំណត់្
ពីកាំឡណើ ត្ឡនាេះឡឡើយ។ គួរានការឡសុើបអឡងេត្បបនថមឡទៀត្ឡដើមបឲីយដឹងថ្ន
ឡត្ើនរណាានសិទធិឡចញ និងផ្ទល ស់បតូរអត្តសញ្ដ ណប័ណណ។   

 រកសួងសងគមកិចចគួរអនុញ្ដ ត្ឲយបុគគល LGBT សមុាំកូនចិញ្ច ឹម។  
 
អនុសាសន៍សរាប់សហគមន៍ទូឡៅ៖ ផសពវផាយជាសាធារណៈអាំពីការាក់ងាយនិងការ
ឡរ ើសឡអើង និងការគ្នាំរទសរាប់អងគការឡៅសហគមន៍ 

 ភាគី ក់ព័នធទាំងអស់ គួរឡធវើការផសពវផាយដល់រគសួារ សាលាឡរៀន មនទីរឡពទយ និង
ទីកបនលងសាធារណៈអាំពីសិទធិមនុសស ទាំឡនារផលូវឡភទ និងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ តាមរ
យៈរបព័នធផសពវផាយ (ទូរទសសន៍ កមមវធីិសាភ សន៍តាមទូរទសសន៍ និងរបព័នធ
ផសពវផាយឡបាេះពុមព/ឌីជីៃល) សិលបៈ និងសកមមភាពវបបធម៌ ឡដើមបលុីបបាំបាត់្ការ
ឡរ ើសឡអើង។  

 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអងគការឡៅសហគមន៍ គួរបណតុ េះបណាត លសកមមជនអាំពី
សិទធិរបស់ LGBT បញ្ា  SOGI និងអាំពីការត្ស ូមតិ្និងការគ្នាំរទបផនកចាប់ ក៏ដូចជា
ផតល់ឡសវាចាប់និងដាំបូនាម នបដលសមស្សបចាំឡ េះសាថ នភាពរបស់បុគគល LGBT ។  

 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងអងគការឡៅសហគមន៍ គួរឡរបើនិងផសពវផាយបបនថមឡទៀត្
នូវធនធានបដលានស្សាប់អាំពីការរបឆ្ាំងការាក់ងាយដូចជាឯកសារជាំនួយសាម រតី្
របឆ្ាំងការាក់ងាយជាភាសាបែមរសរាប់ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ ឡោយអងគការ 
PACT និងរកុមរបឹកាអនតរជាតិ្សតីពីការស្សាវរជាវសរាប់ស្តសតី (ICFRW); ឡគ្នល
ការណ៍យ៉ាកយា៉ាក៍ាតា; គឡរាង ―រកាឥនទធនូ‖; កូនឡសៀវឡៅព័ត៌្ានសតីពី ―ការឡបើក
ជាចាំហពីឡភទរបស់ែលួន‖ និង ―សាំណួរបដលឡគបត្ងសួរញឹកញាប់អាំពីបុគគល LGBT‖ 
ផលិត្ឡោយ RoCK និងឯកសារសឡងេបអាំពី SOGI និងសិទធិមនុសស បដលផលិត្
ឡឡើងឡោយ  OHCHCR។  

 រោឋ ភិបាល និងសងគម គួរគ្នាំរទអងគការឡៅសហគមន៍បដលឡផ្ទត ត្ជាក់លាក់ឡលើ 
LGBT រកុមគ្នាំរទឡរៅផលូវការនានា ដូចជាសាគមមិត្តភកតិ ឪពុកាត យ វត្តអារា៉ាមនិង
រពេះសងឃ។ រកុមជួយែលួនឯង គួររត្ូវបានឡលើកទឹកចិត្តផងបដរ។   

                                                        
120 Salas V & Srun S. (2013). ―ការបសវងយល់ពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមននមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរគួសារនិងសហគមន៍ និងវធីិឡោេះស្សាយរបស់ពួកឡគ‖។ ―របាយការណ៍ស្សាវ
រជាវ។ បផនកសរមបសរមលួការគ្នាំ រសងគម រកុមរបឹកាសាត រនិងអភិវឌឍន៍កសិកមមជនបទ (SPCU-CARD) ភនាំឡពញ ទាំព័រ ១៥–
១៦ 
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 យនតការគ្នាំរទសហគមន៍មូលោឋ ន - ឧទហរណ៍សាគមសនសាំរបាក់ ជាំនួយបុណយ
សព បុណយសហគមន៍ និងការរបារឰពិធីអបអរសាទរបុណយជាតិ្នានា យនតការ
សឡរមចចិត្តថ្នន ក់ភូមិ - គួរោក់បញ្ចូ ល និងទទួលយកបុគគល LGBT ឲយបានកាន់បត្
ឡរចើនបៃមឡទៀត្។  

សុែភាព រមួបញ្ចូ លទាំងឡមឡរាគឡអដស៍ 

បញ្ា  និងកតីកងវល់ 

សូចនាករសុែភាពទូឡៅ ដូចជាអាយុកាលជាមធយម និងអរតាមរណភាពកុារឡរកាមមួយ
ឆ្ន ាំ ានភាពរបឡសើរឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ប៉ាុបនតឡៅបត្ានគាល ត្ធាំជាឡរចើនឡៅឡឡើយឡៅ
កនុងគុណភាព ភាពរគប់រជុងឡរជាយ និងការទទួលបានឡសវាសុែភាព។ ការចាំណាយឡលើ
ឡសវាបៃទាំសុែភាពរត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្ន ជាឧបសគគដ៏ធាំសរាប់អនករកីរកបាំផុត្។ លទធ
ភាពចូលឡៅរកឡសវា រមួទាំងចាង យនិងមឡធាបាយដឹកជញ្ជូ ន ចាំឡណេះដឹងអាំពីគឡរាង
ជាំនួយ ជាំឡនឿង និងការរបតិ្បត្តិសងគម-វបបធម៌ និងកងវេះខាត្ទាំនុកចិត្តឡៅកនុងមូលោឋ នសុខា
ភិបាលសាធារណៈ ក៏កាត់្បនថយផងបដរលទធភាពទទួលបានឡសវាផងបដរ។121 

កមពុជារត្ូវបានឡគឡលើកឡឡើងជាឧទហរណ៍ចាំឡ េះឡជាគជ័យរបស់ែលួនឡៅកនុងការកាត់្បនថយ
អរតាឆលងឡមឡរាគឡអដស៍ឡៅកនុងចាំឡណាមរបជាជនទូឡៅនិងឡៅកនុងការបឡងេើនការទទួលបាន
ការពាបាលឡោយឱសៃរបឆ្ាំងវរីសុ (ART)។ វឌឍនភាពជាឡរចើនរត្ូវបានឡធវើឡឡើងឡៅកនុង
ការកាត់្បនថយឡរបវា៉ាឡង់ឡមឡរាគឡអដស៍ពី៣ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៧ មករតឹ្ម ១,៩ភាគរយ
កនុងឆ្ន ាំ២០០៣ និង មកដល់ ០,៧ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ២០១០ (របាយការណ៍ UNGASS)។ កមពុជា
ក៏រត្ូវបានឡគឡលើកឡឡើងជាវជិជានផងបដរ ចាំឡ េះការផតល់ការទទួលបានឡសទើរបត្ជាសកល
នូវការពាបាលឡោយឱសៃរបឆ្ាំងវរីសុ តាមរយៈកមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍បដលគ្នាំរទឡោយ
ាច ស់ជាំនួយ។ 

បចចុបបននឡនេះ ការរកីរាលោលននឡមឡរាគឡអដស៍ឡៅកមពុជា គក់ដូចជារបមូលផតុាំកនុង
ចាំឡណាមរកមុរបឈមមុែបាំផុត្ (MARPs)។ ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា, រកុមរបឈមមុែបាំផុត្
គឺជា MSM និងមនុសសបតូរឡភទ អនកចក់ឡរគឿងឡញៀន និងអនកឡធវើការកនុងឡសវាកមានត បដល
ជានារបីឡរមើការកនុងគងា៉ាសា នារសួីរស្សាឡបៀរ និងខារា៉ា អូឡែ បដលអាចលក់ឡសវាឡភទ
មតងាេ លឬជារបចាំ។   

ការសិកាតាមោនឡមឡរាគឡអដស៍និងការរបពឹត្តិកនុងចាំឡណាម MSM និងមនុសសបតូរឡភទ មិន
ានលកេណៈឡទៀងទត់្។ ការសិកាឡលើកទីមួយរត្វូបានឡធវើឡឡើងកនុងឆ្ន ាំ២០០០ បដលាន

                                                        
121WHO និង MoH កមពុជា។ (២០១៣) ការផតល់ឡសវាសុែភាព កមពុជា ២០១២. ទាំព័រ ៥ 
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វសិាលភាពានករមិត្ (ឡចញផាយកនុងចុងឆ្ន ាំ២០០២) បនាទ ប់មកកនុងឆ្ន ាំ២០០៥ ឡហើយចុង
ឡរកាយគឺកនុងឆ្ន ាំ២០១០។ ការសិកាមិនឡទៀងទត់្បបបឡនេះ ទាំនងជាអាចនឹងបាត់្បង់ទាំឡនារ
បដលផ្ទល ស់បតូរឡៅកនុងការចមលង។ ឡៅកនុងការសិកាចុងឡរកាយបាំផុត្ពីឆ្ន ាំ២០១០ អរតាឡម
ឡរាគឡអដស៍កនុងចាំឡណាម MSM កនុងរាជធានីភនាំឡពញគឺ ៣,៤ភាគរយ បដលជាករមិត្មួយែពស់
ជាងបុរសដនទឡទៀត្ដល់ឡៅពីរដង និងជិត្របាាំដងននរបជាពលរដឋទូឡៅ (០,៧%)។ ភាព
ែុសគ្នន គឺឡឃើញានកាន់បត្ចាស់ឡៅកនុងឡែត្តឡសៀមរាប បដលកនុងឡនាេះ ៤,៩ភាគរយនន 
MSM ានផទុកឡមឡរាគឡអដស៍។ ឡៅកនុង MSM អាយុ ៣៥-៤៤ឆ្ន ាំ អរតាឡមឡរាគឡអដស៍ាន 
១៤ភាគរយ ឬរបាណ ១នាក់ កនុងចាំឡណាម ៧នាក់។ ឡៅកនុងរកមុវយ័ឡកមងជាងឡនេះ អរតា
ឡមឡរាគឡអដស៍គឺ ០,៨-១,៥ភាគរយ។ MSM សក់បវង បដលបានកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណែលួនឯង 
ានអរតាឡមឡរាគឡអដស៍ែពស់ជាង MSM សក់ែលី (៣.៦% ឡធៀបនឹង ៣.១%)។ ជិត្ ៣៣ភាគ
រយនន MSM និងមនុសសបតូរឡភទ ឡៅកនុងការសិកាឡនេះ បានរាយការណ៍ថ្នបានឡរបើឡរគឿ
ឡញៀន បដល របសិនឡបើឡរបើឡោយចក់ នឹងបឡងេើត្ជាកតាត របឈមបបនថមមួយឡទៀត្សរាប់
ការឆលងឡមឡរាគឡអដស៍។122 

ត្រមូវការបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍របស់រកុមឡគ្នលឡៅឡផសងៗ រត្ូវបត្ឡោេះស្សាយឲយបានរគប់
រជងុឡរជាយ បបនថមពីឡលើការឡធវើឡត្សតឡមឡរាគឡអដស៍ និងការឡរបើឡស្សាមអនាម័យ។ ការាន 
និងការទទួលបានឡសវាសុែភាពផលូវឡភទនិងសុែភាពបនតពូជ គឺឡៅបត្ានកងវេះខាត្ជា
ឡរចើនឡៅឡឡើយ ក៏ដូចជាឡៅកនុងឡសវាទូឡៅនិងសុែភាពបឋមបដរ។ ឡគចាំបាច់រត្ូវបត្ដឹងពី
ភាពែុសគ្នន ឡៅកនុងចាំឡណាមអនុរកុមនន MSM និងមនុសសបតូរឡភទ ទក់ទងឡៅនឹងអាយុ ការ
អប់រ ាំ ការរបរពឹត្តិផលូវឡភទ និងរកុមមិត្តភកតិ។   

ការបបងបចកភាពែុសគ្នន រវាង MSM និងមនុសសបតូ រ ឡភទ ឡៅកនុងកមមវធីិឡមឡរាគឡអដស៍ និង
សុែភាព 
 
កិចចែិត្ែាំរបឹងបរបងរបកបឡោយមនសិកាមួយរត្ូវបានឡធវើឡឡើងកនុងរយៈឡពលពីរបីឆ្ន ាំកនលងមកឡនេះ ឡដើមបីទទួលសាគ ល់ និងបបង
បចកភាពែុសគ្នន រវាង MSM និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងកមមវធីិបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍។ បចចុបបននឡនេះ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ រត្ូវ
បានឡគទទួលសាគ ល់ឡៅកនុងវស័ិយឡមឡរាគឡអដស៍ ថ្នជារកមុឡោយបឡកបដលានត្រមូវការនិងបញ្ា ឡោយបឡក។ បផនការ
យុទធសាស្តសតជាតិ្សរាប់ជាំងឺឡអដស៍ (២០១១-២០១៥) កាំណត់្ពីសូចនាករឡគ្នលឡៅឡផសងៗគ្នន សរាប់ MSM និងមនុសសបតូរ
ឡភទ។123 នីតិ្វធីិរបតិ្បត្តិសតង់ោររត្ូវបានឡធវើបចចុបបននកមមនិងបកសរមួល។124 ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតីកិចចែិត្ែាំរបឹងបរបងទាំងឡនេះ
គក់ដូចជារគ្នន់បត្ជាការសនានិងឡសើរៗបត្ប៉ាុឡណាណ េះ ឡោយកនុងឡនាេះ កយ ―មនុសសបតូរឡភទ‖ រត្ូវបានឡគបបនថមឡៅឡលើ MSM 
តាមឡរកាយបត្ប៉ាឡណាណ េះ។ បញ្ា សុែភាពបដលជាក់លាក់ឡៅនឹងមនុសសបតូរឡភទ - ដូចជាការឡរបើអ័រម៉ាូន ការោាំបញ្ចូ លសររីាងគ 
និងការវេះកាត់្ - មិនរត្ូវបានឡគយកចិត្តទុកោក់ឡឡើយ។ មនុសសបតូរឡភទរត្ូវបានឡគរាយការណ៍មកថ្នបានទទួលរកផលវបិាក 

                                                        
122Liu, Kai-Li និង Chorvann, C. (2010), ―ការអឡងេត្ការរបពឹត្តិរបកបឡោយការរបឈមកនុងចាំឡណាមបុរសកនុងទីរកុងបដល
របឈមមុែឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា (ការសិកាអាំពីរបុសបែមរ)‖ FHI 360. pp. 46-48 
123 អាជាញ ធរជាតិ្របយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍, (NAA). (២០១០). បផនការយុទធសាស្តសតជាតិ្សរាប់ឡឆលើយត្បរគប់រជុងឡរជាយនិងពហុ
វស័ិយចាំឡ េះជាំងឺឡអដស៍សរាប់ឆ្ន ាំ២០១១-២០១៥. ទាំព័រ ២៩ 
124 រកសួងសុខាភិបាល និង NCHADS, ឡមសា ២០១៣។ ―នីតិ្វធីិរបតិ្បត្តិសតង់ោរសរាប់យុទធវធីិជាំរញុខាល ាំងកាល ការបងាេ រ បៃទាំ 
និងពាបាល (CoCPT) សរាប់រកុមរបឈមមុែែពស់បាំផុត្ (MARPs) ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា‖. ទាំព័រ ២–៣. 
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ឬសូមបីបត្សាល ប់ផងបដរ ពីការឡរបើថ្នន ាំចក់និងឡរបងលាបបដលគ្នម នការរត្តួ្ពិនិត្យនិងគ្នម នព័ត៌្ានរគប់រគ្នន់ ជាបផនកមួយននការ
ផ្ទល ស់បតូរឡភទ។125 

ឡៅកនុងឡសចកតីសឡងេបឡគ្នលនឡយាបាយមួយសតីពីការឡរ ើសឡអើងនឹងែលួនឯងកនុងចាំឡណាម 
MSM និងស្តសតីបតូរឡភទវយ័ឡកមង អនកចូលរមួមកពីកមពុជាាន ក់ឡៅកនុងការពិភាការកុមឡគ្នល
ឡៅមួយ បានកត់្សាគ ល់ថ្ន អនតរាគមន៍ឡផ្ទត ត្ឡលើឡមឡរាគឡអដស៍មិនសុទធបត្ ក់ព័នធ ឬសម
ស្សបឡនាេះឡឡើយ។ នាងបានបញ្ជ ក់ថ្ន៖ ―អនកចុេះអប់រ ាំឡៅមូលោឋ នបត្ងបត្នាាំែញុ ាំឡៅ VCT 
ឡដើមបពិីនិត្យជាំងឺកាមឡរាគ (STI) ប៉ាុបនតពួកឡគមិនបានយល់អាំពីបញ្ា ពិត្របស់ឡយើងឡឡើយ - 
ជួនកាល ែញុ ាំឈឺមុែរបស់ែញុ ាំឡោយសារបត្ការវេះកាត់្ោក់សីុលីកូន ែញុ ាំានផលរ ាំខានពីការ
ចក់អ័រម៉ាូន... ឡយើងពិត្ជារត្ូវការការរបឹកា ប៉ាុបនតគ្នម ននរណាអាចជួយឡយើងបានឡទ។‖126 

―ប័ណណរបាយការណ៍សតីពីការបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍កនុងចាំឡណាម MSM និងមនុសសបតូរឡភទឡៅ
កនុងរបឡទសកមពុជា‖ (២០១២) ានអនុសាសន៍សរាប់បកសរមួលចាប់និងឡគ្នលនឡយា
បាយ ការបឡងេើនលទធភាពទទួលបាន និងការានឡសវា និងការបឡងេើនការចូលរមួរបស់ 
MSM និងមនុសសបតូរឡភទ។127 

MSM និងមនុសសបតូរឡភទ បានរាយការណ៍ឲយដឹងអាំពីការាក់ងាយនិងការឡរ ើសឡអើងពី
បុគគលិកសុខាភិបាល និងបុគគលមូលោឋ នសុខាភិបាលដនទឡទៀត្។ ឡៅកនុងរបាយការណ៍សតី
ពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគម 128៧ភាគរយននអនកចូលរមួកនុងការស្សាវរជាវ (ប៉ាុបនត ១៨%ននស្តសតីបាំ
បលងឡភទ) បានរាយការណ៍ឲយដឹងពីការឡរ ើសឡអើងតាមទរមង់ឡផសងៗឡៅកនុងមូលោឋ នសុខាភិ
បាល។ វាមិនចាស់ថ្នឡត្ើបញ្ា ឡនេះឡកើត្ឡឡើងឡោយសារបត្ពួកឡគគ្នម នសមត្ថភាពបង់របាក់ 
ឬឡោយសារបត្ការបសតងឡចញនូវឡភទ របស់ពួកឡគ។ លទធភាពននការឡរ ើសឡអើងនឹងែលួនឯង 
និងការផ្ទត់្ឡចញែលួនឯងពីឡសវា មិនរត្វូបានឡគសិកាឡៅឡឡើយឡទ។ អនកផតល់ឡសវាសុែ
ភាពែលេះ យល់ថ្ន ការឡរ ើសឡអើងឡកើត្ឡចញពីខាងកនុង។ ពួកឡគនិយាយថ្ន ―...អនកផតល់ឡសវា
សុែភាពមិនឡរ ើសឡអើងឡទ ប៉ាុបនតពួកឡគ (MSM និងមនុសសបតូ រឡភទ) ឡគចឡចញពីឡសវាសុែភាព
ឡោយែលួនឯង។‖ 129  បុគគលបដលមិនបមនជាមនុសសLGBT ឡោយចាំហ អាចមិនយល់ពី
របឡភទការផ្ទត់្ឡចញឡោយែលួនឯងរបឡភទឡនេះឡទ។ ពួកឡគអាចមិនបានដឹងថ្ន អាកបប

                                                        
125 ប ុនៃន គង់ និងបណាត ញថ្នន ក់ជាតិ្នន MSM និងមនុសសបតូរឡភទ, ការរបាស្ស័យទក់ទងបុគគល ២០១៣។  
126Youth Voices Count (YVC). (2013). ―ែញុាំានអារមមណ៍ដូចជាែញុាំមិនសមនឹងទទួលបានការសបាយចិត្តឡសាេះឡឡើយ‖ ។ ឡស
ចកតីសឡងេបឡគ្នលនឡយាបាយ៖ ការឡរ ើសឡអើងនឹងែលួនឯងកនុងចាំឡណាម MSM និងស្តសតីបតូរឡភទវយ័ឡកមង និងទាំនាក់ទាំនងជាមួយឡម
ឡរាគឡអដស៍កនុងទវីបអាសីុ)។   
127IPPF, MSMGF, UNFPA & RHAC, (2011). ប័ណណរបាយការណ៍អាំពីការបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍សរាប់ MSM និងមនុសសបតូ
រឡភទឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។ ឯកសារព័ត៌្ានឡនេះបណនាាំឲយានសកមមភាពកមមវធីិ ឡគ្នលនឡយាបាយនិងៃវកិា ឡដើមបីឡលើក
កមពស់ការបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍សរាប់ MSM និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា។  
128 Salas, V & Srorn, S. ibid. 
129Salas V & Srorn S. (2013). Ibid,ទាំព័រ. ៤, ១៧-១៨; ការរបាស្ស័យទក់ទងបុគគលជាមួយ VS 
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កិរយិាឡរ ើសឡអើង គឺរត្វូបានបសតងឡចញមិនរតឹ្មបត្ជា កយសាំដីប៉ាុឡណាណ េះឡទ ប៉ាុបនតតាមរយៈ
ឥរយិាបៃជាកាយវកិារនិងការសាំបដងទឹកមុែផងបដរ។  

រោឋ ភិបាល និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល ផតល់ឡរាគវនិិចឆ័យជាំងឺកាមឡរាគនិងឡមឡរាគឡអដស៍ និង
ការពាបាលជាំងឺឡអដស៍។ គលីនិកសុែភាពរគួសារបានចប់ឡផតើមោក់បញ្ចូ លគ្នន នូវឡសវាជាំងឺ
កាមឡរាគនិងឡមឡរាគឡអដស៍។អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលជាឡរចើនបដលផតល់ឡសវាសុែភាពាតា
និងកុារ និងគលីនិកផតល់ឡសវាបផនការរគួសារនិងសុែភាពផលូវឡភទនិងបនតពូជ គ្នាំរទការផតល់
ឡសវាសរាប់ MSM និងមនុសសបតូរឡភទឡោយបឡក ឬោក់បញ្ចូ លឡសវាទាំងឡនេះឡៅកនុងឡស
វាគលីនិកបដលានស្សាប់របស់ពួកឡគ។ អងគការរា៉ា ក់ (RHAC) បានទក់ទង MSM និងមនុសស
បតូរឡភទឲយចូលរមួកនុងការវាយត្នមលគុណភាពរបស់ឡសវាគលីនិក តាមរយៈការឡរបើវធីិសាស្តសត
ៃមីៗដូចជា―អតិ្ៃិជនអាៃ៌កាំបាាំង‖។130 អនកផតល់ឡសវាសុែភាពរបស់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលែលេះ 
ដូចជា គលីនិករបស់អងគការា៉ា រសីតូប អនតរជាតិ្ (MSI) ឡរបើ សារ និងអីុនឡធើណិត្ ឡដើមបីផតល់
ព័ត៌្ានអាំពីឡសវាសុែភាពផលូវឡភទនិងសុែភាពបនតពូជឡោយអនាមិក។ ពួកឡគក៏ឡលើកទឹក
ចិត្តឲយអតិ្ៃិជនឡធវើការតាមោនបនតផងបដរ។  

ឡៅកនុងអាំឡុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ បញ្ា សុែភាពបដលបានកាំណត់្ឡោយអនកចូលរមួបដល
ជាមនុសសLGBT រមួាន ភាពមិនរគប់រគ្នន់និងកងវេះខាត្ភាពរគប់រជងុឡរជាយននឡសវា។ 
បញ្ា សុែភាពបដលជាក់លាក់សរាប់មនុសស LGBT បដលមិនទន់បានបាំឡពញ រមួាន
បញ្ា បដលទក់ទងនឹងការឡរបើអ័រម៉ាូន ថ្នន ាំរគ្នប់ការ រកាំឡណើ ត្ ដូចជា ថ្នន ាំរគ្នប់ ―OK‖ និងថ្នន ាំ
ឡធវើឲយបសបកស - ក៏ដូចជា ទរមង់ការឡវជជសាស្តសតឡដើមបឲីយកាន់បត្ានលកេណៈជាស្សី ឬជា
របុសឡរចើនបៃមឡទៀត្ ដូចជាការវេះកាត់្បកសមផសស រមួទាំងការោក់បញ្ចូ លសុដន់ និងឡធវើចងាេ
រ និងការចក់ផលិត្ផលឡរបងរកុេជាតិ្ ដូចជាឡរបងចន់ និងការឡរបើឱសៃបុរាណ។   

កងវេះព័ត៌្ានបដលជាក់លាក់ និងឡសវាសរាប់ មនុសសLGBT  

ឡគគិត្ថ្ន រគឡូពទយែលេះឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ានបទពិឡសាធន៍ទូលាំទូលាយនិងរគប់រជុង
ឡរជាយអាំពីបញ្ា សុែភាពរបស់មនុសស LGBT។ មនុសសជាឡរចើន ពឹងបផែកឡលើមិត្តភកតិកនុងការ
ទទួលព័ត៌្ានអាំពីទរមង់ការបញ្ជ ក់ឡយនឌ័រ។ អនកែលេះឡរបើការបៃទាំឡវជជសាស្តសតឡោយែលួនឯង
។ ជាលទធផល ានការរាយការណ៍ថ្ន ានផលវបិាកនិងផលរ ាំខានយា៉ាងធងន់ធងរ។131 ការវេះ
កាត់្បញ្ជ ក់ឡភទ  មិនានឡៅកនុងរបឡទសកមពុជាឡទ។ ឡគអាចឡធវើឡៅកនុងរបឡទសនៃ បដល
មនុសសបតូរឡភទែលេះានលទធភាពបផនកហិរញ្ដវត្ថុ ឡធវើដាំឡណើ រឡៅរកឡសវាវេះកាត់្បបបឡនេះ អម

                                                        
130Salas, V. របាយការណ៍វាយត្នមល, (2013). ―ការឡលើកកមពស់សុែភាពផលូវឡភទនិងសុែភាពបនតពូជរបស់ MSM កនុងរាជធានី
ភនាំឡពញ ឡែត្តកាំពង់ចម និងកាំពង់សពឺ‖។ សាគមសុែភាពរគួសារននកមពុជា (RHAC), ឯកសារនផទកនុង។  
131 ការរបាស្ស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ែលួនពីមន្តនតីសរមបសរមលួបណាត ញចតុ្មុែ (២០១៤) 
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ដាំឡណើ រឡោយឈមួញកណាត ល ឬជនដនទឡទៀត្។ 132  មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និង
មនុសសបតូរឡភទពីស្សីឡៅរបសុ បានរាយការណ៍របាប់អាំពីបញ្ា សុែភាពនានា ដូចជា ការឈឺ
ែលួនឡោយសារការឡរបើឧបករណ៍ចងរទងូឡដើមបបីរងមួទាំហាំសុដន់ ជាឡដើម។  

អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ ក៏បានកត់្សាគ ល់ផងបដរអាំពីកងវេះខាត្ការរបឹកា និង
ឡសវាសុែភាពផលូវចិត្តសរាប់បុគគល LGBT ។ អនកែលេះរត្ូវបានបងេាំឲយពាបាលជាំងឺវបិត្តិផលូវចិត្ត 
បដលឡគចត់្ទុកថ្នឆេួត្ និងរត្ូវបានឡគបងេាំឲយឡៅរករគូបែមរ ឡដើមប ី ―ពាបាល‖ ជាំងឺស្សឡាញ់
ឡភទដូចគ្នន ។ អនកែលេះបានប៉ាុនប៉ាងឡធវើអត្តឃាត្។ ជាឡរឿយៗ អនកផតល់ឡសវារបឹកាពុាំានការប
ណតុ េះបណាត ល ឬជាំនាញឡៅកនុងបញ្ា  LGBT និង SOGI។ ដាំបូនាម នទូឡៅមួយ ឡយាងតាមអនក
បដលបានទទួលរបឹកាកនលងមក (ឡោយសម័រគចិត្ត ឬបងេាំឡោយឪពុកាត យ) 133 គឺ ―រគ្នន់បត្
ពាយាមផ្ទល ស់បតូរ និងឡធវើតាមបាំណងរបស់ឪពុកាត យរបស់អនកឡៅ‖។  

ឡៅឯកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ អនកចូលរមួបានរាយការណ៍ថ្ន ពុាំានឡសវាសុែភាពបដលាន
ស្សាប់សរាប់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ឡទ៖ ―សរាប់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូច
គ្នន  គ្នម នអវីទាំងអស់... ឡបើឡទេះបីជាពួកឡគនិយាយថ្ន ឡសវាសុែភាពគឺសរាប់ទាំងអស់គ្នន ក៏
ឡោយ ប៉ាុបនតឡៅឡពលមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ែលេះឡៅ ពួកឡគពិបាករកឡសវាណាស់... 
អនកផតល់ឡសវាសុែភាពពាបាលពួកឡគមិនឡសមើគ្នន  ជាពិឡសស ស្តសតីបតូរឡភទ - ឡនេះគឺអាច
ឡោយសារបត្ឥរយិាបៃរបស់មនុសសបតូរឡភទែលួនផ្ទទ ល់, ឬ អាចថ្ន អនកផតល់ឡសវាមិនចូលចិត្ត
ពួកឡគ...‖ 134 

អនុសាសន៍អាំពីសុែភាព រមួទាំងឡមឡរាគឡអដស៍  
 

 ចាំបាច់រត្វូឡធវើការវាយត្នមលសុែភាពរបស់ LGBT រមួទាំងឥរយិាបៃ និងទាល ប់បសវង
រកការបៃទាំសុែភាពផងបដរ។   

 រកសួងសុខាភិបាល អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT និងអនកផតល់ឡសវា (រមួទាំងអនក
បដលឡធវើការជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍) គួរផតល់ព័ត៌្ាន និងការបណតុ េះបណាត លដល់អនក
ផតល់ឡសវាអាំពីបញ្ា  LGBT, SOGI និងការយល់ដឹងអាំពីឡយនឌ័រ ។  

 អនកានវជិាជ ជីវៈបផនកចិត្តសាស្តសត រត្ូវការការបណតុ េះបណាត ល និងជាំនាញជាក់លាក់
ឡដើមបផីតល់ឡសវាផតល់របឹកាសមស្សបដល់បុគគល LGBT ។  

 ការផតល់របឹកាគួរផតល់ដល់បុគគល LGBT បដលានបញ្ា ចិត្តសាស្តសតឬផលូវចិត្ត ក៏ដូច
ជាសរាប់សាជិករគួសាររបស់ពួកឡគ។  

                                                        
132 ការរបាស្ស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ែលូន, តាន់ អឹងសីុ (២០១២) 
133 ការរបាស្ស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ែលួនពីអនកសរមបសរមលួ RoCK និងសកមមជនសហគមន៍ 
134 ចាំណាប់អារមមណ៍ពីការពិភាការកមុតូ្ចកនុងអាំឡុងឡពលកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ 
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 អនកផតល់របឹកាសរាប់សុែភាពផលូវឡភទនិងសុែភាពបនតពូជ និងអនកផតល់ឡសវាសុែ
ភាពផលូវចិត្ត គួរបត្ផតល់ព័ត៌្ានបដលានតុ្លយភាពនិងលែិត្លែន់អាំពីបញ្ា និងកតី
កងវល់របស់ LGBT។ ពួកឡគមិនគួររគ្នន់បត្ផតល់ដាំបូនាម ន ―ឡធវើតាមឪពុកាត យរបស់
អនក‖ ប៉ាុឡណាណ េះឡទ ប៉ាុបនតរត្វូផតល់ជឡរមើសជាឡរចើនសមស្សបដល់អតិ្ៃិជន។  

 រត្ូវជាំរញុការឡរបើកាន់បត្ឡរចើនបៃមឡទៀត្នូវរបព័នធផសពវផាយសងគម និងឡសវាផតល់
របឹកាតាមអនឡាញ និងពរងីកទាំហាំនិងវសិាលភាពននគាំនិត្ផតួចឡផតើមទាំងឡនេះ។  

 អនកផតល់ឡសវាបៃទាំសុែភាពរត្ូវពិភាកាកនុងចាំឡណាមសហការរីបស់ែលួន និងជាមួយ
មនុសសបតូរឡភទអាំពីបញ្ា  និងផលរ ាំខានននការឡរបើឱសៃបដលទក់ទងនឹងការបតូរឡភទ
ឡផសងៗ។ ឱសៃទាំងឡនេះរមួាន ថ្នន ាំរគ្នប់ការ រកាំឡណើ ត្ និងសារធាតុ្បាំប៉ាននិងឱ
សៃឡផសងឡទៀត្ សារធាតុ្ឡធវើឲយស និងការចក់សីុលីកូន និងសារធាតុ្ដនទឡទៀត្ 
ដូចជាអ័រម៉ាូនបដលឡរបើសរាប់ឲយកាល យជាស្សី និង/ឬរបុសកាន់បត្ឡរចើន។ ការយល់
ដឹងអាំពីផលរ ាំខានននការពាបាលទាំងឡនេះ គួរផសពវផាយផ្ទទ ល់កនុងចាំឡណាមបុគគល
បដលឡរបើការពាបាលទាំងឡនេះ។ 

 អនកផតល់ឡសវាសុែភាពនិងសវាឡមឡរាគឡអដស៍ គួរពិចរណាអនុសាសន៍បបនថមខាង
ឡរកាមឡនេះ ពីប័ណណរបាយការណ៍បងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍សរាប់ MSM និងមនុសសបតូ
រឡភទឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា៖  
 បសវងរកវធីិបឡងេើនឡសវាកាន់បត្ឡរចើនឡៅតាមគលីនិកសុែភាពផលូវឡភទ និងសុែ

ភាពរគសួារ ឡដើមបោីក់បញ្ចូ លការពិនិត្យឡរាគស្តសតីនិងរនធគូៃ ការចក់ថ្នន ាំបងាេ រជាំងឺ
រលាកឡៃលើមរបឡភទឡប ឡសវាកាត់្បនថយឡរគ្នេះថ្នន ក់ និងបញ្ា សុែភាពដនទឡទៀត្
របស់បុគគល LGBT។  

 ពរងីកការផតល់ឡសវាសុែភាព រមួទាំងគលីនិកសរាប់ LGBT ការបងាេ រវជិជាន
សរាប់អនករស់ឡៅជាមួយឡមឡរាគឡអដស៍, គលីនិកចល័ត្, ការផតល់របឹកាអាំពីកតី
កងវល់ទក់ទងនឹង SOGI, និងការោក់បញ្ចូ លជាមួយឡសវាបដលានស្សាប់។  

 បណតុ េះបណាត លបុគគលិកគលីនិកទាំងអស់ (អនកផតល់ឡសវា អនកទទួលឡភញៀវ អនកយាម 
បុគគលិកមនទីរពិឡសាធន៍) អាំពីឡយនឌ័រ ការមិនឡរ ើសឡអើងជាមួយ LGBT និងទាំនាក់
ទាំនងអតិ្ៃិជន។  

 បណតុ េះបណាត លអនកផតល់ឡសវាបៃទាំសុែភាព (ឡវជជបណឌិ ត្ គិលានុបោឋ ក/យិកា 
រគូឡពទយមធយម) អាំពីបញ្ា សុែភាពរបស់ LGBT បឡងេើត្ភាពសនិត្សាន ល ការពិនិ
ត្យសុដន់ជារបចាំ ការពិនិត្យរបោប់ឡភទនិងរនធគូៃ និងការពិនិត្យសុែភាព
ទាំងមូល ។  

 ធានាឡរៀបចាំឡា៉ាងឡធវើការគលីនិកបដលងាយស្សួលសរាប់បុគគល LGBT ឡដើមបី
បឡងេើនលទធផលទទួលឡសវាសរាប់អនកបដលឡធវើការឡពលយប់ឡៅកនុងឧសាហ
កមមផលូវឡភទ។  

 ោក់បញ្ចូ លបុគគល LGBT ជាបុគគលធនធានឡៅឡពលបណតុ េះបណាត លអនកផតល់
ឡសវាបៃទាំសុែភាព។ 
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 ោក់បញ្ចូ ល MSM និងមនុសសបតូរឡភទ ឡៅកនុងការតាមោន HIV ជារបចាំ និង
បឡញ្ចញលទធផលទន់ឡពលឡវលាឡដើមបីឡរបើសរាប់តាក់បត្ងកមមវធីិ និងអនតរា
គមន៍។  

 បុគគល LGBT គួរ ក់ព័នធឡៅកនុងការវាយត្នមលឡសវាសុែភាព និងឡៅកនុងការប
ណតុ េះបណាត លបុគគលិកសុខាភិបាល ឡោយអនុវត្តតាមគាំរគូលីនិកនានា ដូចជាគលី
និករបស់អងគការរា៉ា ក់ (RHAC)។  

 

របព័នធផសពវផាយ រមួទាំង បឡចចកវទិាព័ត៌្ាន និងទាំនាក់ទាំនង  

បញ្ា  និងកតីកងវល់ 

អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ បានកត់្សាគ ល់ថ្ន របព័នធផសពវផាយអាចរបឌិត្
ព័ត៌្ាន ឡរបើ កយកនុងន័យឡរ ើសឡអើង ឡហើយថ្ន អនករាយការណ៍មិនយល់ពីបញ្ា សិទធិមនុសស 
និង SOGI។ របព័នធជាភាសាបែមរកនុងស្សុក រត្ូវបានសកមមជន LGBT កនុងស្សុកភាគឡរចើន 
ចត់្ទុកថ្នានលកេណៈអវជិជានហួសឡហតុ្ចាំឡ េះការផាយព័ត៌្ានអាំពីបុគគលLGBT។ 
ព័ត៌្ានលាំឡអៀងនិងការសននិោឋ នជាទូឡៅអាំពីបុគគលLGBT ឡលចឡឡើងជាឡរឿយៗឡៅកនុងសារ
ព័ត៌្ានកនុងស្សុក។ ឧទហរណ៍  ឡៅឡពលស្តសតីបតូរឡភទាន ក់រត្ូវបានឡគតាមទន់កាំពុងលួចឡគ 
កាបសត្បែមរកនុងស្សុកផាយព័ត៌្ានឡោយសននិោឋ នជាទូឡៅអាំពីស្តសតីបតូរឡភទទាំងអស់ ថ្នឡរបើ
ឡរគឿងឡញៀន ឬឡធវើជាឡចរ។ ទសសនាវដតីកនុងស្សុកមួយបានបងាា ញរបូៃត្មួយអាំពីសាជិក
របស់ បណាត ញចតុ្មុែ(បណាត ញជាតិ្នន MSM និងមនុសសបតូរឡភទ) បដលយកពីអត្ថបទ
ដាំណឹងមិន ក់ព័នធគ្នន មួយឡហើយឡរបើ កយមិនសមរមយនិងឡមើលងាយ។135 របព័នធផសពវផាយ
ជាភាសាអង់ឡគលសកនុងស្សុក និងទីភាន ក់ងារសារព័ត៌្ាន ានលកេណៈវជិជាន និងាន
តុ្លយភាពជាងឡៅកនុងការផាយដាំណឹងអាំពីបុគគល LGBT និងបញ្ា របស់ពួកឡគ។136 

ជាឡរឿយៗ មនុសសបតូរឡភទរត្ូវបានឡគបងាា ញថ្ន ឆេួត្ ឡែាយ និងលងង់។ ករណីភាគឡរចើន 
បាំផុត្ ពួកឡគរត្ូវបានឡគរបគល់តួ្នាទីករមិត្ទប ជាតួ្ចិត្តអារកក់ និងបិសាច ឡៅឡពល
សាំបដងភាពយនតកនុងស្សុក។ ការផាយ ណិជជកមមទូរទសសន៍នាឡពលៃមីៗមួយសរាប់រកុម
ហ ុនទូរស័ពទចល័ត្មួយ ឡសើចចាំអកឲយមនុសសបតូរឡភទ។ វាបងាា ញពីរកុមហ ុនទូរស័ពទគូរបបជង
បដលានឡសវាមិនលែរអាក់រអួល បែសទូរស័ពទាន ―ភាពរចបូករចបល់‖ និងភាជ ប់អនកឡៅឡៅ
នឹងបុគគលបតូរឡភទ ជាជាងស្សីសាែ ត្។ អងគការ CCHR និងសកមមជន LGBT កនុងស្សុក បាន

                                                        
135 ការរបាស្ស័យទក់ទង់ផ្ទទ ល់ែលូន, គង់ ប ុនៃន និង អុង សាវន 
136Sreyneang C. and McIsaac V. , ―តារាបតូរឡភទឡលើកដាំបូងបាំផុត្របស់កមពុជា សុែចិត្តឡរជើសឡរ ើសយកសរមស់តាមធមមជាតិ្‖ 
៧ នៃង, ភនាំឡពញប៉ាុសត៏, នៃង១៣-១៩ បែតុ្លា ឆ្ន ាំ ២០១២, ទាំព័រ១២; Knox, C., ―ស្សីនឹងកាល យជារបសុ របសុនឹងកាល យជាស្សី: 
―សិលបៈបត្ងែលួនបតូរឡភទ‖ ភនាំឡពញប៉ាុសត៏, ៧ នៃង, នៃងទី១៤-២០ បែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១២, ទាំព័រ ៧ 
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ត្វា៉ាឡៅកនុងកាបសត្។ 137  ការផាយ ណិជជកមមឡនេះគក់ដូចជារត្ូវបានឡគផ្ទែ កឡហើយ។ 
របធានរកមុហ ុនឡនេះបានបញ្ជ ក់ថ្ន ពួកឡគ ―មិនបានរ ាំពឹងទុកថ្នានរបតិ្កមមបបបឡនេះឡទ‖។ 
ភាន ក់ងារផាយ ណិជជកមមបដលបានផលិត្សប៉ាត់្ឡនេះ មិនបានឡឆលើយត្បនឹងអត្ថបទកាបសត្
ឡនាេះឡទ។138  

ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ានការវវិត្តន៍ជាវជិជានឡៅកនុងវស័ិយភាពយនតនិងឡបាេះពុមពផាយ។ 
ភាពយនតមួយអាំពីគូឡសនហ៍ស្សីឡភទដូចគ្នន ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា គឺទក់ទញទសសនិកជន
យា៉ាងឡរចើនកុេះករឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៩ ―ឡត្ើែញុ ាំជានរណា?‖‘139 ភាពយនតឆ្ន ាំ២០១០ ឡរឿង ―ឡសនគ
ឡៅវទិាល័យ‖ បដលឡផ្ទត ត្ឡលើរបធានបទឡមឡរាគឡអដស៍ ការឡរ ើសឡអើង និង ―ការរមួឡភទ
របស់មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖។ 140  ឡរឿងរបឡលាមឡលាកដាំបូងបាំផុត្អាំពីបុរស
ស្សលាញ់ឡភទដូចគញនា ជាភាសាបែមរ ―មិត្តរបុស‖ រត្ូវបានឡចញផាយកនុងឆ្ន ាំ២០១០។141 
ភាពយនតឯករាជយជាឡរចើនអាំពីជីវតិ្របស់មនុសសបតូរឡភទ មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  រត្វូបានផលិត្ឡោយានការគ្នាំរទពី RoCK។  
ភាពយនតពីរកនុងចាំឡណាមភាពយនតទាំងឡនេះ គឺ ―ស្សីពីរនាក់របឆ្ាំងនឹងឡភលៀង‖ និង ―កូនស្សី 
និងផ្ទេ ឡតាន ត្‖, រត្ូវបានឡគទទួលយកមកបញ្ច ាំងឡៅឯមឡគស្សពភាពយនតឡរៅរបឡទស។142 
អងគការ RoCK ក៏បានឡបាេះពុមពឡសៀវឡៅរបូៃត្មួយអាំពីជីវតិ្ LGBT បដរ ឡោយវចិិរត្ករ វធុ 
លីណូ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៣។143 

របជាពលរដឋកមពុជាវយ័ឡកមងពឹងបផែកឡលើអីុឡធើណិត្, ការសរឡសរឡលើឡគហទាំព័រផ្ទទ ល់ែលួន, ប
ណាត ញរបព័នធផសពវផាយសងគម ដូចជា ឡហវសប ុក, និងសារតាមទូរស័ពទ សរាប់ ព័ត៌្ាន
អាំពីបញ្ា របចាំនៃង ឡោយសារពួកឡគឡមើលឡឃើញសារព័ត៌្ានថ្នជាានឥទធិពលបផនកនឡយា
បាយ។ របព័នធផសពវផាយឡបាេះពុមពជាភាសាបែមរកនុងស្សុក រត្ូវបានឡគឡមើលឡឃើញថ្នមិនឯក
រាជយពិត្របាកដ និងសថិត្ឡរកាមឥទធិលរបស់គណបកសនឡយាបាយបដលកាន់អាំណាច។ 
របព័នធផសពវផាយបដលឡៅថ្ន ―ឯករាជយ‖ មួយចាំនួនតូ្ច រត្វូបានឡគឡមើលឡឃើញថ្នលាំឡអៀង
ឡៅនឹងគណបកសរបឆ្ាំង។ ទាំព័របណាត ញសងគមដ៏ានរបជារបិយសរាប់យុវជនកមពុជា រមួ
ាន រកុមឡហវសប ុក ដូចជា RoCK, CamASEAN របឹកាចាប់ និង LGBT, និងឡគហទាំព័រ 
Rainbow Portal បដលរបតិ្បត្តិការឡោយអងគការ CCHR។ រកមុធាំជាងឡគបាំផុត្បចចុបបនន ាន
                                                        
137Kasztelan, Marta. នៃងទី ៣ មិនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ទញយកពី http://asiancorrespondent.com/120120/rights-group-
cambodia-cellcard-ad-discriminatory-against-lgbt-people/  
138 Morton, Eddie. ―ការផាយ ណិជជកមមរបស់ ឡសលខាត្ រត្ូវបានឡគសួរ‖ ភនាំឡពញប៉ាុសត៏, នៃងទី ៤ មិនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
139http://archive.indianexpress.com/news/first-cambodian-lesbian-film-is-a-hit/444976. Viewed 22 June 2014 
140 http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/new-film-raise-hivaids-awareness. ឡមើលនៃងទី ២២ បែ មិៃុនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
141http://khmerbird.com/writing/boyfriend-first-gay-novel-in-khmer-language.html. ឡមើល បែមិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
142Thiemann, J. , ―របាាំពីរសាំណួរជាមួយ ឡៅ សុភ័រក‖, ភនាំឡពញប៉ាុសត៏ ៧ នៃង, នៃងទី ១៥ បែកុមភេះ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ទយយកពី 
http://www.phnompenhpost.com/7days/7-questions-sao-sopheak 
143Knox, C. ―សិលបៈការឡចញជាចាំហឡៅកមពុជាបងាា ញពីការាក់ងាយ‖. ភនាំឡពញប៉ាុសត៏. នៃងទី ២៥ បែតុ្លា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ទញ
យកពី http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/coming-out-cambodia-art-series-captures-stigma 

file:///C:/Users/vlam/Downloads/Kasztelan
http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/new-film-raise-hivaids-awareness
http://khmerbird.com/writing/boyfriend-first-gay-novel-in-khmer-language.html
http://www.phnompenhpost.com/7days/7-questions-sao-sopheak
http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/coming-out-cambodia-art-series-captures-stigma
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សាជិកពី ៧០០ ឡៅ ៨០០នាក់ បដលឡគគិត្ថ្នជាភាគរយតូ្ចមួយននសហគមន៍បែមរអន
ឡាញ។  

អនុសាសន៍សរាប់របព័នធផសពវផាយ រមួទាំង បឡចចកវទិាព័ត៌្ាននិងទាំនាក់ទាំនង  

 រកសួងព័ត៌្ានគួរអនុម័ត្បទបញ្ជ ឡដើមបីការ របុគគល LGBT ពីការឡរ ើសឡអើង និង
ផនត់្គាំនិត្បុឡរនិចឆ័យឡៅកនុងរបព័នធផសពវផាយ។  

 របព័នធផសពវផាយគួរឡគ្នរពតាមរកមសីលធម៌ផ្ទទ ល់របស់ែលួន និងរត្ូវានលកេណៈ
សត្ានុម័ត្ និងតុ្លយភាពឡៅកនុងការផាយពីបុគគល LGBT។   

 ចាំបាច់រត្វូានវគគផសពវផាយជាមួយរបព័នធផសពវផាយអាំពីសិទធិមនុសស, SOGI និង 
LGBT ជាពិឡសស សរាប់អនកសារព័ត៌្ានបែមរកនុងស្សុក។ 

 បុគគល LGBT គួរចូលរមួបបនថមឡទៀត្ឡៅកនុងសកមមភាពរបព័នធផសពវផាយ ឡដើមបបីចក
រ ាំបលកបទពិឡសាធន៍កនុងជីវតិ្ និងឡជាគជ័យរបស់ពួកឡគ។ បុគគល LGBT គួរបងាា ញ
ែលួនជាមនុសសសមរមយ ឡដើមបឲីយសងគមានទសសនៈវជិជានអាំពីពួកឡគ LGBT។  

 ការបណតុ េះបណាត លគួររត្ូវបានផតល់ដល់បុគគល LGBT និងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល
អាំពីរឡបៀបឡោេះស្សាយការផាយតាមរបព័នធផសពវផាយបដលអវជិជាន និងមិនពិត្
អាំពីបុគគល LGBT ឡៅកមពុជា (ឡ លគឺ តាមរយៈលិែិត្ឡផញើជូនអនកឡរៀបឡរៀង ឯកសារ
ឡគ្នលជាំហរ ឬអត្ថបទឡគ្នលឡរឿង)។  

 អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល អងគការឡៅសហគមន៍ និងបុគគល LGBT គួរបឡងេើត្ឡគហទាំព័រ 
និងចូលរមួជាមួយរកមុបណាត ញសងគម បដលផតល់ព័ត៌្ានគួរឲយចប់អារមមណ៍ ាន
សារៈរបឡយាជន៍ និងានតុ្លយភាពអាំពីសកមមភាពផលូវឡភទ បាំណិត្ជីវតិ្ និងជីវតិ្ពិត្
របស់ LGBT ។  

 គឡរាងផតល់រងាវ ន់ និងការទទួលសាគ ល់ គួររត្ូវបានផតល់ដល់អងគការរបព័នធ
ផសពវផាយ និងបុគគលជាអនកសារព័ត៌្ាន ចាំឡ េះការងារលែកនុងការផសពវផាយអាំពី
បុគគល LGBT ជាមនុសសជាតិ្ ឬឡៅកនុងការកាត់្បនថយការឡរ ើសឡអើងឡៅកនុងអងគការ 
និងការឡបាេះពុមពផាយរបស់ពួកឡគ។  

បញ្ា  និងកតីកងវល់នដឡទៀត្ 

បផនកដនទឡទៀត្ជាឡរចើនននកតីកងវល់សរាប់បុគគល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា រត្វូបាន
ឡលើកឡឡើងឡៅឯកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឬរត្វូបានពិភាកាឡៅកនុងការពិនិត្យឡលើឯកសារបដល
ានស្សាប់ខាងឡរៅបផនកទាំងរបាាំមួយខាងឡលើ។ បផនកទាំងឡនេះរមួានអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារ
និងអាំឡពើហិងាផលូវឡភទ ការាក់ងាយែលួនឯង ការពរងឹងអងគការសងគមសីុវលិ និងការ
ស្សាវរជាវឡលើបញ្ា ។  
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អាំឡពើហិងាកនុងរគសួារ និងអាំឡពើហិងាផលូ វឡភទ  

បញ្ា ធាំមួយសរាប់បុគគល LGBT គឺអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារ ដូចបដលបានកត់្សាគ ល់ឡោយ
អនកចូលរមួែលេះឡៅកនុងកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ឡៅកនុងវគគពិភាការកុមតូ្ចរបស់ពួកឡគ។ របាយ
ការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមបានសួរជាក់លាក់អាំពីទរមង់ននអាំឡពើហិងាបដលសាជិក
រគួសារ និង/នដគូ បានជួបរបទេះ។ ភាគឡរចើនននអនកឡឆលើយត្បនឹងការសាភ ស៍បដលជាមនុសស
របុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  (៥៧ភាគរយ) បានរាយ
ការណ៍ឲយដឹងថ្នបានទទួលរងអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារ។ អរតាឡនេះគឺែពស់កនុងចាំឡណាមស្តសតីបតូ
រឡភទ (៦៦ភាគរយ)។ របឡភទឡផសងននអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារ (ផលូវកាយ ផលូវអារមមណ៍ ផលូវឡភទ) 
និងអនករបរពឹត្តឡផសងៗឡៅកនុងរគួសារ រត្វូបានឡគឡលើកឡឡើង - ឪពុកាត យ សាច់ញាតិ្ ឪពុក
ា ាត យមីង ជីដូនជីតា និងនដគូ។144 

សាារត្នន LGBT ឡៅកនុងរបាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគម ការរាយការណ៍អាំពី
អាំឡពើហិងាកនុងរគួសារគឺពី ៣ ឡៅ ១០ដងែពស់ជាងអរតាបដលបានរាយការណ៍ឡោយរបជា
ពលរដឋជាស្តសតីទូឡៅឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ឡបើឡរបៀបឡធៀបឡៅនឹងការសិកាបដលានចុង
ឡរកាយបាំផុត្ បដលរាយការណ៍អាំពីអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារ ឡ លគឺការអឡងេត្របជាសាស្តសត
និងសុែភាពកមពុជាឆ្ន ាំ២០០៥។ ការសិកាឆ្ន ាំ២០០៥ គឺជាសាំណាកករមងបដលឡរជើសឡរ ើស
ឡោយនចដនយពីជាំឡរឿនជាតិ្មួយ ឡលើស្តសតីចាំនួន ២០៣៧នាក់។   

ឡគសឡងេត្ឡឃើញភាពែុសគ្នន យា៉ាងចាស់ ពីសូចនាករឡផសងៗននអាំឡពើហិងាកនុងរគួសារនិង
ផលូវឡភទបដលបានយកឡចញពី CDHS ឆ្ន ាំ២០០៥ និងរបាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពី
សងគម ឆ្ន ាំ២០១២ (តារាងខាងឡរកាមឡនេះរត្ូវបានដកស្សង់ឡចញពីតារាងទី៦, ទាំព័រ ១២នន
របាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគម)៖  
 
ការឡរបៀបឡធៀបករណីអាំឡពើហិងាកនុងរគសួារនិងអាំឡពើ

ហិងាផលូវឡភទរបឡភទែលេះ 
(ារតាននរបឡភទជឡាល េះបកត្រមូវ បដលឡរបើសរាប់ការអឡងេត្

ទាំងពីរ) 

CDHS ២០០៥  
(ស្តសតី ២០៣៥
នាក់ ) 

 ២០១២ 
(LGBT ១៤៩
នាក់) 

បងេាំឲយរបរពឹត្តអាំឡពើផលូវឡភទ បដលែញុាំមិនចង់ឡធវើ (ឡលើក
បលងបត្ការរមួឡភទ) 

០,៥% ១៩% 

បងេាំឲយរមួឡភទ ឡទេះបីជាែញុាំមិនចង់ ២,៥% ១២% 

រញុ រគវ ីឬរគបវងអវីមួយោក់ែញុាំ ៧.៨% ៣២% 
ទេះែញុាំ ឬ មួលនដែញុាំ ៩.៥% ២៦% 
                                                        
144 Salas V. and Srorn, S. (2014). ការបសវងយល់ពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមននបុគគល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា និងវធីិ
ឡោេះស្សាយរបស់ពួកឡគ។ SPCU-CARD, ទាំព័រ ១១–១២ 
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វាយែញុាំជាមួយអាវធុ (កាាំបិត្ កាាំឡភលើង ឬវត្ថុដនទឡទៀត្) ១% ៩% 

ែណៈឡពលបដលអាចានភាពែុសគ្នន ឡៅកនុងការពិពណ៌នាអាំពី ―អាំឡពើផលូវឡភទ‖ រវាងការ
សិកាទាំងពីរ អរតាដ៏ែពស់ននអាំឡពើហិងាផលូវឡភទបដលបានរាយការណ៍ឲយដឹង145 បដលទទួល
រងឡោយអនកឡឆលើយនឹងសាភ សន៍បដលជា មនុសសLGBT គឺានលកេណៈគួរឲយរពួយបារមភ។ 
បុគគល LGBT ាន ក់ កនុងចាំឡណាម៥នាក់ បានរាយការណ៍ថ្នរត្ូវឡគបងេាំឲយរបរពឹត្តអាំឡពើផលូវឡភទ 
នានា ឡរៅពីការរមួឡភទ ឡរបៀបឡធៀបនឹងស្តសតីឡរៀបការាន ក់កនុងចាំឡណាម ២០០នាក់។   

ការសិកាឡៅកនុងរបឡទសជាឡរចើនកនុងឡពលបត្មួយនាឡពលៃមីៗឡនេះ ពីអងគការសហរបជា
ជាតិ្សតីពីអាំឡពើហិងាឡលើស្តសតី (ឆ្ន ាំ២០១៣) បានោក់បញ្ចូ លសាំណួរអាំពីអាំឡពើហិងាផលូវឡភទ
ោក់ស កបញ្ចូ លរបស់បុរស ក៏ដូចជាបទពិឡសាធន៍របស់បុរសបដលរត្ូវបានរ ាំឡលាភឡសពស
នថវៈឡោយបុរសឡផសងឡទៀត្។ 146  កនុងចាំឡណាមរបឡទសចាំនួន៦ឡៅកនុងការសិកាឡនេះ ានបត្
កមពុជាឡទបដលានសាំណាកត្ាំណាងទូទាំងរបឡទសបដលអាចឡជឿទុកចិត្តបាន។ កនុង
ចាំឡណាមអនកឡឆលើយនឹងសាភ សន៍ចាំនួនរបាណ ១៨០០នាក់ ៣,៣ភាគរយបានរាយការណ៍
របាប់ថ្នបានរបរពឹត្តអាំឡពើរ ាំឡលាភឡសពសនថវៈឡលើបុរសដនទឡទៀត្ ឬឡកមងរបុស។ ឡៅកនុងការ
សិកាដបដល ៣,៧ភាគរយននបុរសកមពុជាបានរាយការណ៍ថ្នបានទទួលរងអាំឡពើហិងាផលូវ
ឡភទ រមួទាំងការរ ាំឡលាភឡសពសនថវៈឡោយបុរសដនទឡទៀត្។ ការវភិាគឡលើរបកគាំឡហើញដាំបូង
ឡោយអនកនិពនធ បងាា ញថ្ន មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឬមនុសសរបុសចរកិស្សី 
ទាំនងជាកាល យជាជនរងឡរគ្នេះឡោយអាំឡពើរ ាំឡលាភឡសពសនថវៈ។ កតាត ែលេះបដល ក់ព័នធនឹងការ
រ ាំឡលាភបុរសដនទឡទៀត្ រមួានការឡសពឡរគឿងស្សវងឹ ការឡរបើឡរគឿងឡញៀន និងសាជិក
រកមុទាំឡនើង។   

ការសិការបស់អងគការសហរបជាជាតិ្ឡនេះ កត់្សាគ ល់ពីភាពសុាាំញុាាំ និងភាព ក់ព័នធគ្នន
ននកតាត ជាឡរចើនបដលរមួចាំបណកដល់អាំឡពើហិងាកនុងរគួសារនិងផលូវឡភទ។ ការសិកាឡនេះបាន
សននិោឋ នថ្ន អាំឡពើហិងាកនុងរគួសារនិងការរ ាំឡលាភឡសពសនថវៈ គឺទក់ទងយា៉ាងសាំខាន់ឡៅ
នឹងបទោឋ នឡយនឌ័រមិនឡសមើភាព វសិមភាពអាំណាច និងឧត្តមគតិ្រគបដណត ប់ននភាពជា
បុរស បដលគ្នាំរទអាំឡពើហិងានិងការរត្តួ្រតាឡលើស្តសតី។   

                                                        
145 Salas, V & Srorn, S. ibid.  
146Fulu E, Warner X, Miedma S, Jewkes R, Roselli T and Lang, J. (2013). ឡហតុ្អវីបុរសែលេះឡរបើអាំឡពើហិងារបឆ្ាំងស្តសតី 
ឡហើយឡត្ើឡយើងអាចទប់សាេ ត់្វាឡោយរឡបៀបណា? របកគាំឡហើញបបបបរាិណវស័ិយពីការសិកាកនុងរបឡទសជាឡរចើនរបស់អងគ
ការសហរបជាជាតិ្ឡៅឡលើបុរស និងអាំឡពើហិងាឡៅកនុងត្ាំបន់អាសីុនិងបា៉ា សីុហវិក។ បាងកក៖ UNDP, UNFPA, UN Women 
និង UNV. (ទាំព័រ ១៧, ៤៧, ៤៩, ៨៣–៨៤) 
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ការាក់ងាយែលួនឯងកនុងចាំឡណាម MSM និងមនុសសស្សីបតូ រឡភទវយ័ឡកមង 

ការាក់ងាយែលួនឯងគឺជាចាំណុចឡផ្ទត ត្សាំខាន់ននឡសចកតីសឡងេបឡគ្នលនឡយាបាយមួយ 
បដលបានឡបាេះពុមពឡោយអងគការសឡមលងយុវជនសាំខាន់កនុងឆ្ន ាំ២០១៣។ 147  ឡសចកតីសឡងេប
ឡគ្នលនឡយាបាយឡនេះកាំណត់្ពីបញ្ា របស់ែលួនឯង ថ្នជាចឡងាេ មននកតីកងវល់បដលានផល
ប៉ាេះ ល់ជាវជិជាន ឬអវជិជានមកឡលើការទទួលយកែលួនឯង, ការយល់ឡឃើញអាំពីែលួនឯង, 
របសិទធភាពែលួនឯង, ការផតល់ត្នមលដល់ែលួនឯង, និងទាំនុកចិត្តឡលើែលួនឯង។ ការាក់ងាយែលួន
ឯងឡកើត្ឡឡើង ឡៅឡពលបញ្ា របស់ែលួនឯង ានអនតរកមមជាមួយកតាត ខាងឡរៅនានា ដូចជា
ការឡរ ើសឡអើង និងអាំឡពើហិងាឡៅកនុងសាលា ឡៅផទេះ និងសហគមន៍ បដលឡធវើឲយានការបាក់
ទឹកចិត្ត ការមិនផតល់ត្នមលដល់ែលួនឯង និងការឡធវើឲយឈឺចប់ដល់ែលួនឯង។ របាយការណ៍ឡនេះ
ោក់បញ្ចូ លសកេីកមមពី MSM និងមនុសសស្សីបតូរឡភទវយ័ឡកមងឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ដូចជា៖   

―នដគូែលេះបានបងេាំែញុ ាំឲយឡរបើឡរគឿងឡញៀន និងឡរគឿងស្សវងឹ មុននឹងរមួឡភទ ឡហើយែញុ ាំមិនាន
ទាំនុកចិត្តឡលើែលួនឯងឡដើមបបីដិឡសធឡទ... ែញុ ាំបានទទួលរងអាំឡពើហិងានិងការរ ាំឡលាភបាំ នពី 
MSM ដនទឡទៀត្ និងរតឹ្បត្ឡធវើឲយអារមមណ៍ែញុ ាំអវជិជានអាំពីែលួនឯង។‖ 

បផនកបដលរត្វូឡធវើការស្សាវរជាវបបនថមឡទៀត្ និងកត់្រតាទុកជាឯកសារ  

របាយការណ៍សតីពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគម (២០១៣) ផតល់អនុសាសន៍ឲយឡធវើការស្សាវរជាវជា
ឡរចើនបផនកឡទៀត្ ឡដើមបផីតល់ជាមូលោឋ នសរាប់ការបឡងេើត្ឡគ្នលនឡយាបាយនាឡពលខាងមុ
ែ។ ឡគរត្វូការព័ត៌្ានបបនថមឡទៀត្អាំពីបុគគល LGBT វយ័ឡកមង (១២-១៨ឆ្ន ាំ) ឡោយឡហតុ្ថ្ន 
ឡនេះគឺជាជាឡពលបដលទាំឡនារផលូវឡភទនិងការសាំបដងផលូវឡភទចប់ឡផតើមឡលចឡចញមកឡរៅឲយ
ឡគសាគ ល់។ ឡៅអាយុទាំងឡនេះ មនុសសវយ័ឡកមងៗងាយរងឡរគ្នេះខាល ាំងបាំផុត្ឡៅនឹងបញ្ា នានា 
ដូចជាអាំឡពើហិងា ការបនាល ច និងការបឡណត ញឡចញពីផទេះ ឬសាលាឡរៀន។ អនុរកមុមួយឡទៀត្
ននរកុម LGBT បដលរត្វូឡធវើការសិកាស្សាវរជាវបបនថមពីបុគគលLGBT វយ័ចាំណាស់ (អាយុ 
៥០ឆ្ន ាំ ឡឡើងឡៅ) បដលអាចគ្នម នរគួសារ ឬកូន រស់ឡៅឯឡកា និងមិនទទួលបានការគ្នាំរទពីរ
ោឋ ភិបាល តាមរយៈយនតការគ្នាំ រសងគម។  

ឡគគួរឡធវើការកត់្រតាទុកជាឯកសារផងបដរនូវជីវតិ្របស់ LGBT និងយនតការឡោេះស្សាយ រមួ
ទាំងការគ្នាំរទពីរកមុសហគមន៍ឡផសងៗ រោឋ ភិបាល មន្តនតីមូលោឋ ន និងអនកដនទឡទៀត្។  

                                                        
147 ―ែញុាំានអារមមណ៏ថ្នែញុាំមិនសមននឹងទទួលបានសុភមងគលទល់បត្ឡសាេះl‖. ឡគ្នលនឡយាបាយែលីៗ: ការសែប់ឡែពើមែលួនឯង កនុង
ចាំឡនាម  MSM វយ័ឡកមង និងមនុសសស្សីបតូរឡភទ និងការ ក់ព័នធនិងជាំងឺឡអដស៏ឡៅរបឡទសអាសីុ. Youth Voices Count (YVC), 
2013 
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សមត្ថភាពរបស់អងគការ LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា 

សាវតារ 

របឡទសកមពុជាកនុងសម័យទាំឡនើប ឡរកាយឆ្ន ាំ១៩៧០ បានឆលងកាត់្របវត្តិឡសាកនាដកមម
ចលាចលអស់រយៈឡពលជាងពីរទសវត្សរន៍នសន្តងាគ មសីុវលិ អាំឡពើរបល័យពូជសាសន៍ ការ
ផ្ទល ស់បតូរទីលាំឡៅកនុងរទង់រទយធាំ ឡរគ្នេះទុរ ភកិស និងការបាំផ្ទល ញទាំងស្សុងនូវរចនាសមព័នធ
រគប់រគងរដឋ សងគម រគសួារ និងសហគមន៍ និងសាថ ប័នរដឋ។ របជាជនកមពុជាាន ក់កនុង
ចាំឡណាមបួននាក់បានសាល ប់ឡៅកនុងអាំឡុងឆ្ន ាំទាំងឡនេះ។ អស់រយៈឡពលឡទើបបត្ជាង ៣០ឆ្ន ាំ
ប៉ាុឡណាណ េះបដលអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ដាំបូងបាំផុត្ បានចប់ឡផតើមរបតិ្បត្តិការឡៅកនុង
របឡទសកមពុជាឡៅកនុងបរបិទននរយៈឡពលឡរកាយជឡាល េះ វបិត្តិមនុសសធម៌ និងជនឡភៀសែលួ
ន។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលកនុងដាំបូងបាំផុត្ រត្វូបានទទួលសាគ ល់ឡោយរោឋ ភិបាលឡទើបបត្
កនុងទសវត្សរ១៍៩៩០ ប៉ាុឡណាណ េះ។148 

របឡទសឡនេះានសថិរភាពលែគួរសមចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៨មក។ ានកាំឡណើ នា៉ា រកូឡសដឋកិចច
ដ៏ែពស់ (ជាធមយម ៦-៧ភាគរយកនុងមួយឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ២០១០ ដល់ ២០១១)។ ផលទុនជាតិ្កនុង
ស្សុកសរបុ (ផសស) កនុងមនុសសាន ក់  បានឡកើនឡឡើងចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥មក ពី ៤៧១
ដុលាល រអាឡមរកិ ដល់ ៨៩៧ដុលាល រអាឡមរកិ កនុងឆ្ន ាំ២០១១។149 ភាគរយននអនករស់ឡៅឡរកាម
បនាទ ត់្ភាពរកីរក បានធាល ក់ចុេះជិត្ដល់ ៥០ភាគរយកនុងរយៈឡពលបីឆ្ន ាំ។ ឡៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ 
អរតាអនករស់ឡៅឡរកាមបនាទ ត់្ភាពរកីរកគឺ ៣៨,៨ភាគរយ។ អរតាឡនេះបានធាល ក់ចុេះមកដល់ 
២០,៥ភាគរយកនុងឆ្ន ាំ២០១១ បដលជាឆ្ន ាំចុងឡរកាយបដលានតួ្ឡលែឡនេះ។ 150  ឡៅកនុងឆ្ន ាំ
២០១៣ គណបកសកាន់អាំណាចបានបាត់្បង់អសនៈយា៉ាងគាំហុកបដលមិនធាល ប់ានពីមុនមក 
ឡហើយគណបកសរបឆ្ាំងបានទទួលការគ្នាំរទពីរបជាពលរដឋយា៉ាងឡរចើន ជាពិឡសសកនុង
ចាំឡណាមមនុសសវយ័ឡកមង។ ចប់តាាំងពីឡពលឡនាេះមក ានឱកាសកាន់បត្ឡរចើនសរាប់អងគ
ការសងគមសីុវលិប៉ាុបនតក៏ានការរតឹ្បនតឹងធាំៗផងបដរបដលឡធវើឡឡើងឡោយគណបកសកាន់
អាំណាច មកឡលើបាតុ្កមម និងការរបមូលផតុាំ បដលរតឹ្ត្បតិ្សិទធិឡសរភីាពកនុងការរបមូលផតុាំ និង
ការសាំបដងមតិ្ឡោយសនតិវធីិ។    

បផនកនានាបដលរត្ូវបានរោឋ ភិបាលចត់្ទុកថ្ន ―ានលកេណៈរឡសើបខាល ាំង‖ គឺសិទធិមនុសស 
សិទធិដីធលី សមបទនឡសដឋកិចច ការរបឆ្ាំងអាំឡពើពុករលួយ និងភាពរចិរលិននបរសិាថ ន។ អងគការ
សងគមសីុវលិ ក៏របឈមុែនឹងការគាំរាមកាំបហងពីនិយ័ត្កមមរបស់រោឋ ភិបាលកាន់បត្ឡរចើន

                                                        
148Bennet, Jon and Benson, Charlotte. (1995). ―កមពុជា៖ សហរបតិ្បត្តិការអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលឡៅកនុងបរបិទជាំនួយបដល
ានការផ្ទល ស់បតូរ, ១៩៧៩-១៩៩៤។‘ ឡៅកនុង ‗ការអនុវត្តន៏ឡរៀបចាំអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល ទីរកុងឡុង, Earthscan publications. 
149http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Cambodia ទញយកនៃងទី ២ ឡមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
150http://data.worldbank.org/country/cambodia rទញយកនៃងទី ២ ឡមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Cambodia
http://data.worldbank.org/country/cambodia
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ឡឡើង តាមរយៈ ―ចាប់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល‖ បដលបានឆលងកាត់្ការបកសរមួលជាឡរចើន
ឡលើកឡរចើនសារកនុងរយៈឡពលដប់ឆ្ន ាំកនលងមកឡនេះ។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី ទរមង់ចុងឡរកាយ
ននចាប់ឡនេះមិនទន់រត្វូបានឡគបឡញ្ចញ ឬពិភាកាជាមួយត្ាំណាងអងគការសងគមសីុវលិឡៅ
ឡឡើយឡទ។  

ជាទូឡៅ ការងារទក់ទងនឹងសិទធរបស់ LGBT មិនរបឈមមុែនឹងការរត្តួ្ពិនិត្យតឹ្ងរងឹពី
អាជាញ ធរតាមរបូភាពដូចគ្នន ឡនេះឡទ ប៉ាុបនតក៏ឡគពុាំឡឃើញានការគ្នាំរទពីអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល 
និងអងគការសងគមសីុវលិដនទឡទៀត្បដរ។ ឡនេះរបបហលជាឡោយសារបត្ការពិត្បដលថ្ន វាគឺ
ជារបធានបទៃមីមួយបដរឡៅកនុងរបឡទសឡនេះ ឡហើយថ្ន បរយិាកាសឡគ្នលនឡយាបាយជាតិ្
សតីពីរកុមភាគតិ្ចផលូវឡភទមិនសូវតឹ្ងរងឹដូចឡៅកនុងរបឡទសដនទឡទៀត្ឡទ។ដូចបានពិពណ៌នា
ឡៅកនុងបផនកមុនសតីពីឡគ្នលនឡយាបាយមកឡហើយអងគការ RoCK គឺជាអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល
បដលបានចុេះបញ្ជ ីជាផលូវការដាំបូងបាំផុត្ (កនុងបែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤) បដលបានោក់បញ្ចូ លសិទធិ
និងបញ្ា របស់ LGBT យា៉ាងចាស់ឡៅកនុងធមមនុញ្ដរបស់ែលួន។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលមួយ
ចាំនួនតូ្ច បានចប់ឡផតើមឡធវើការជាមួយអនកទទួលផលបដលជា MSM និងស្តសតីបតូរឡភទកនុងឆ្ន ាំ
១៩៩៩។ អងគការែលេះឡៅបត្សកមមភាពឡៅឡឡើយកនុងឆ្ន ាំ២០១៤។  

ការអឡងេត្ឡៅឡលើអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល 

កនុងអាំឡុងឡពលកិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្ ត្ាំណាងរបស់អងគការនានារត្ូវបានឡសនើឲយឡឆលើយនឹង
សាំណួរសតីពី ―ធនធាននិងសមត្ថភាពរបស់អងគការ LGBT‖។ សាំណួរអឡងេត្រត្ូវបានបឡងេើត្
ឡឡើងឡោយមជឈមណឌ លថ្នន ក់ត្ាំបន់អាសីុបា៉ា សីុហវិកនន UNDP និងបចកចយដល់អនកចូលរមួ
កនុងអាំឡុងសិកាេ សាលា។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលែលេះ រត្ូវបានផតល់ជូននូវការអឡងេត្បនាទ ប់ពី
កិចចពិភាកាថ្នន ក់ជាតិ្។ រកមុែលេះបានបញ្ជូ នចឡមលើយរបស់ែលួនពីរបីនៃងឡរកាយមក។   

ឡៅកនុងករមងសាំណួរ ានបផនកបដលរត្ូវយកចិត្តទុកោក់ចាំនួនបួនធាំៗ៖ ធនធានហិរញ្ដវត្ថុ 
ធនធានមនុសស សមត្ថភាពអងគការ និងសហរបតិ្បត្តិការនិងសមព័នធភាព។ បផនកនីមួយៗាន
សាំណួរ ក់ព័នធ ដូចានឡរៀបរាប់ខាងឡរកាម៖  

 ធនធានហិរញ្ដវត្ថុ៖ ចាំនួនៃវកិា របភពៃវកិា (រោឋ ភិបាល អាជីវកមម អងគការឡរៅរោឋ ភិ
បាលអនតរជាតិ្ និងអងគការសហរបជាជាតិ្) សមត្ថភាពរករបាក់ចាំណូលនផទកនុង ការ
ានរបភពៃវកិារយៈឡពលបវងនិងអាចឡជឿទុកចិត្តបាន យនតការផតល់ៃវកិា និង
កាំហិត្ៃវកិាទក់ទងនឹងការត្ស ូមតិ្។  

 ធនធានមនុសស៖ ការទក់ទញ និងការបៃរការបធាន រដឋបាការ ី និងមន្តនតីហិរញ្ដវត្ថុ 
ការបៃទាំរកាបុគគលកមមវធីិបដលានគុណភាពែពស់ បដលានជាំនាញខាង
នឡយាបាយ អភិបាលកិចច និងឡគ្នលនឡយាបាយសាធារណៈ ចាំឡណេះដឹងអាំពីសតង់
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ោរនិងកមមវធីិអនតរជាតិ្ និងបទបបញ្ដត្តិសរាប់ការកសាងសមត្ថភាពជាលកេណៈ
របព័នធ។ 

 សមត្ថភាពអងគការ៖ វត្តានរបស់ថ្នន ក់ដឹកនាាំបដលខាល ាំង និងរបកបឡោយចកេុវស័ិយ, 
យុទធសាស្តសតចាស់លាស់និងសមស្សប, របព័នធរគប់រគងខាល ាំង និងរចនាសមព័នធ
រគប់រគង និងសមត្ថភាពកនុងការសិកា និងអនុវត្តឡមឡរៀនបដលបានទទួល។ 

 សហរបតិ្បត្តិការ និងសមព័នធភាព៖ ការឡធវើការរបកបឡោយរបសិទធភាពជាមួយ
ភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូរដនទឡទៀត្, ការឡធវើការជាបណាត ញរបកបឡោយរបសិទធភាព, យនត
ការសរមបសរមួលថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់ត្ាំបន់, ភាពងាយស្សួលននការឡធវើការជាបណាត
ញនិងការកសាងសមព័នធភាព ជាមួយភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូរដនទឡទៀត្ ឡដើមបឡីោេះស្សាយ
បញ្ា រមួ របសិទធភាពននការរគបដណត ប់របស់របព័នធផសពវផាយ, របសិទធភាពននអនតរ
កមមជាមួយរោឋ ភិបាលនិងអងគនីតិ្បញ្ដត្តិ និងសមត្ថភាព ឡដើមបឡីកៀងគរសហគមន៍
ឡោេះស្សាយបញ្ា ជាអាទិភាព។  

 
ឡដើមបបីាំឡពញបបនថមឡលើការអឡងេត្ឡនេះ ការពិនិត្យឡឡើងវញិឡលើឯកសារបដលានស្សាប់ឡៅ
ឡលើឡគហទាំព័ររបស់អងគការចាំនួន១២ និងព័ត៌្ានជាសាធារណៈ រត្ូវបានឡធវើឡឡើងឡដើមបី
របមូលព័ត៌្ានអាំពីចកចុវស័ិយ ឡគ្នលឡៅរមួ យុទធសាស្តសត និងសកមមភាពរបស់អងគការ និងទី
តាាំងភូមិសាស្តសតឡគ្នលឡៅ។ ព័ត៌្ានឡនេះរត្ូវបានផតល់ឡោយអងគការនានា ឡហើយមិនបានឡធវើ
ការឡផទៀងផ្ទទ ត់្ឡទ។ ឡគសនមត្ថ្នរតឹ្មរត្ូវឡៅឡពលសរឡសររបាយការណ៍ឡនេះ។  
 
របកគាំឡហើញ 
 
ការពិនិត្យឡឡើងវញិឡលើឯកសារបដលានស្សាប់ 

ការពិនិត្យឡឡើងវញិឡលើឯកសារបដលានស្សាប់ តាមរយៈឡគហទាំព័ររបស់អងគការឡរៅរោឋ ភិ
បាលចាំនួន១២ និងព័ត៌្ានជាសាធារណៈដនទឡទៀត្ បានបងាា ញឲយឡឃើញពីអងគការបត្មួយ
គត់្បដលឆលុេះបញ្ច ាំងបញ្ា របស់ LGBT ឡៅកនុងចកេុវស័ិយ និង/ឬឡបសកកមមរបស់ែលួន។ រកុម
មួយឡទៀត្ឡផ្ទត ត្ឡលើ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ។ អងគការមួយគឺជាអងគការសិទធិមនុសសទូឡៅ
បដលានគឡរាង LGBT មួយ។ អងគការមួយចាំនួនឡទៀត្បាននិងកាំពុងឡធវើការឡលើបញ្ា  HIV 
រមួទាំងរកមុ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ, ក៏ដូចជា រកមុរបឈមមុែដនទឡទៀត្ រមួទាំងកមមករ
កាត់្ឡដរ អនកឡធវើការកនុងឡសវាកមានត និងនិសសតិ្សកលវទិាល័យ។ អងគការដនទឡទៀត្ឡធវើការ
ជាចមបងឡលើបញ្ា របឆ្ាំងការជួញដូរកុារ កិចចការ រស្តសតីនិងកុារ ឬឡធវើការឡលើ ―ការផតល់
សិទធិអាំណាចដល់អងគការរបជាពលរដឋ‖. 

សកមមភាព និងយុទធសាស្តសតគឺឡផ្ទត ត្ជាចមបងឡលើការបងាេ រឡមឡរាគឡអដស៍ ការផសពវផាយ ការ
អប់រ ាំ ការបណតុ េះបណាត ល សកមមភាពឡៅមូលោឋ ន និងការបញ្ជូ ន ការចត់្បចងមណឌ លអប់រ ាំ 
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ការផតល់របឹកា និងដាំបូនាម នបផនកចាប់។ អងគការមួយចាំនួនតូ្ច បានឡលើកឡឡើងអាំពីការងារ
សងគម ការស្សាវរជាវ និងការត្ស ូមតិ្។ អងគការែលេះបានឡធវើការជាមួយរបព័នធផសពវផាយ, 
ICT, និងសុែភាពបនតពូជ។ អងគការបត្ពីរប៉ាុឡណាណ េះ បានបញ្ជ ក់ជាក់លាក់អាំពីការចងរកង 
LGBT និងការឡរៀបចាំបណាត ញ LGBT ជាយុទធសាស្តសត និងសកមមភាពចមបង។ អនកទទួលផល
ែលេះរបស់អងគការទាំងឡនេះ រត្ូវបានឡគសនមត្ថ្នជាបុគគល LGBT ឡបើឡទេះបីជាមិនានការ
បញ្ជ ក់ចាស់កតី។ អងគការភាគឡរចើនកាំពុងបត្ឡធវើការជាមួយអនុរកុមនន ―សហគមន៍ LGBT‖ 
ជាពិឡសស - MSM និងស្តសតីបតូរឡភទ - និងមិនានយុទធសាស្តសត ឬសកមមភាពសរាប់មនុសស
ស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសរបុសបតូរឡភទឡទ។  

អងគការទាំងអស់ានមូលោឋ នឡៅកនុងទីរកុងភនាំឡពញ។ អងគការចាំនួនរបាាំ បាននិយាយថ្ន ពួក
ឡគានសកមមភាពឡៅកនុងឡែត្តកណាត ល បត្ពីរបីគីឡូបម៉ារត្ឡរៅទីរកុងភនាំឡពញ ប៉ាុឡណាណ េះ។ អងគ
ការែលេះក៏ានសកមមភាពឡៅកនុងឡែត្តដនទឡទៀត្មួយចាំនួនផងបដរ។   

ការអឡងេត្ឡោយឡរបើករមងសាំណួរ 

អងគការចាំនួន១២ បដលបានចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាជាតិ្ រត្ូវបានបញ្ជូ នឲយនូវសាំណួរអឡងេត្ 
ឡហើយ ៨អងគការបានឡឆលើយត្ប។ អងគការចាំនួន ៧ បានឡឆលើយនឹងករមងសាំណួរឡោយផ្ទទ ល់ រ ី
ឯមួយឡទៀត្បានឡឆលើយតាមរយៈការសាភ សន៍តាមទូរស័ពទ។ ជាការគួរឲយសាត យ ភាគឡរចើននន
អងគការទាំងឡនេះមិនបានផតល់ព័ត៌្ានលមែិត្ឡៅកនុងចឡមលើយរបស់ពួកឡគឡទ ឬពួកឡគអាចមិន
យល់ចាស់ពីសាំណួរ។ ភាគឡរចើនននសាំណួរ មិនបានទទួលចឡមលើយឡពញឡលញឡនាេះឡទ។  

ចឡមលើយចាំឡ េះការអឡងេត្ មិនត្ាំណាងឲយទសសនៈរគប់រជុងឡរជាយរបស់អងគការឡរៅរោឋ ភិបា
ល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសឡទ។ ឡគរត្ូវបត្របងុរបយ័ត្នឡៅកនុងការសននិោឋ ន ឬសននិោឋ នជារមួ 
អាំពីសមត្ថភាពរបស់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ពីការអងេត្ឡនេះ។ វារគ្នន់បត្ជាការពិនិ
ត្យឡមើលឡោយរត្ួសៗមួយបត្ប៉ាុឡណាណ េះ។ ឡៅទីណាបដលានការបញ្ជ ក់ថ្ន ―អងគការឡរៅរ
ោឋ ភិបាល LGBT ឬអងគការ LGBT‖ ឡនេះគឺរគ្នន់បត្ជាការសាំឡៅឡៅឡលើអងគការឡរៅរោឋ ភិបា
លបដលបានបញ្ជូ នចឡមលើយសរាប់ការអឡងេត្ឡនេះបត្ប៉ាុឡណាណ េះ។  

ក. ធនធានហិរញ្ដវត្ថុ  

គាំឡហើញទី១៖ ធនធានហិរញ្ដវត្ថុសរាប់អងគការ LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជារត្ូវបានចត់្
ទុកថ្នមិនរគប់រគ្នន់។ ឡសទើរបត្គ្នម នការគ្នាំរទឡសាេះពីរោឋ ភិបាល ានការគ្នាំរទែលេះពីវស័ិយ
ឯកជន ាច ស់ជាំនួយអនតរជាតិ្ និងរបព័នធសហរបជាជាតិ្។  

ភាគឡរចើនននអងគការទាំងឡនេះបដលបានឡធវើអឡងេត្ បានបញ្ជ ក់ថ្ន ពួកឡគមិនានធនធាន
ហិរញ្ដវត្ថុរគប់រគ្នន់សរាប់សកមមភាព LGBT ឡទ។ បរាិណៃវកិារបចាំឆ្ន ាំបដលបានរាយ
ការណ៍ឲយដឹង គឺចប់ពី ―គ្នម នៃវកិា រហូត្ដល់ ៤០.០០០ដុលាល រ‖។ ៃវកិាភាគឡរចើនរត្ូវករមិត្
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រតឹ្មបត្សកមមភាពមួយចាំនួន ដូចជាការស្សាវរជាវជាឡដើម។ រកមុៃមីមួយ គឺគាំនិត្ផតួចឡផតើម
សម័រគចិត្តសុទធសាធមួយ ខាន ត្តូ្ច បដលានអនកទទួលផលពីរឬបីនាក់។ ការបសវងរក
ធនធានហិរញ្ដវត្ថុមិនបមនជាអាទិភាពមួយសរាប់ពួកឡគឡៅឡពលឡនេះឡទ។  

អនកឡឆលើយនឹងសាភ សន៍ទាំងអស់ បាននិយាយថ្ន រោឋ ភិបាលមិនបានផតល់ៃវកិាសរាប់អងគ
ការឡរៅរោឋ ភិបាលLGBT ឡទ។ រកមុមួយបានឲយដឹងថ្ន រោឋ ភិបាលទទួលៃវកិាពីាច ស់
ជាំនួយ ប៉ាុបនតៃវកិាឡនេះរត្ូវបានឡរបើរបាស់ឡដើមបឡីរៀបចាំកិចចរបជុាំផ្ទទ ល់របស់ឡគ ឡដើមបីបចករ ាំបលក
ព័ត៌្ាន និងបញ្ា របឈមបដលជួបរបទេះឡោយ MSM និងមនុសសបតូ រឡភទ។ រោឋ ភិបាលបាន
ពាយាមបងាា ញពីអវីបដលកាំពង់ឡកើត្ឡឡើង ដល់ភាគីខាងឡរៅកនុងនាមរកុមឡនាេះ។  

ជាទូឡៅ វស័ិយឯកជនមិនបានផតល់ហិរញ្ដវត្ថុដល់សកមមភាពរបស់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល 
LGBT ឡឡើយ។ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលចាំនួនពីរ បានផតល់ការបា៉ា ន់សាម នៃវកិាបដលរត្វូបាន
ផតល់៖ ―ពីរបីរយដុលាល រ‖ ឡហើយអងគការមួយបានបញ្ជ ក់ថ្ន ―តិ្ចជាង ២០.០០០ដុលាល រ‖ កនុង
មួយឆ្ន ាំ។ ―ឡបើពួកឡគផតល់ គឺសរាប់បត្រពឹត្តិការណ៍ពិឡសសមតងៗប៉ាុឡណាណ េះ ជាពិឡសស
ទក់ទងនឹងការឡរៀបចាំពិធីសបាត ហ៍ឡាទនភាព‖។  

អនកឡឆលើយត្បនឹងការអឡងេត្ទាំងអស់ ឡលើកបលងបត្អងគការមួយ បដលបានឡឆលើយត្បថ្ន ាច ស់
ជាំនួយអនតរជាតិ្ ឬសកមមភាពអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT បដលហិរញ្ដបបទនឡោយអងគ
ការសហរបជាជាតិ្។ ភាគឡរចើនននអងគការបដលបានឡឆលើយត្ប បានបញ្ជ ក់ថ្នៃវកិាទាំងឡនេះ
គឺបានមកពីមូលនិធិសកលឡដើមបីរបយុទធនឹងជាំងឺឡអដស៍ រឡបង និងរគុនចញ់ (GFATM) ឬ
មូលនិធិសកល (Global Fund) និងសរាប់ការងារឡមឡរាគឡអដស៍។ ចាំនួនៃវកិាបដលបាន
រាយការណ៍ គឺពី ១០.០០០ដុលាល រ ដល់ ៤៥.០០០ដុលាល រកនុងមួយឆ្ន ាំ។ គក់ដូចជាានការ
សនមត់្មួយកនុងចាំឡណាមអងគការទាំងឡនេះ (ក៏ដូចជា អាជាញ ធរជាតិ្) ថ្ន ការងារឡមឡរាគឡអដស៍
ជាមួយ MSM និងស្តសតីបតូរឡភទ គឺឡសមើនឹង ឬអាចរាយការណ៍ជាសកមមភាព LGBT។ ឡទេះបីជា
យា៉ាងណាកតី ឡនេះមិនបមនជាករណីឡនាេះឡទ។ ការងារឡមឡរាគឡអដស៍បដលឡផ្ទត ត្ជាក់លាក់ឡៅ
ឡលើ MSM និងស្តសតីបតូរឡភទ មិនឡោេះស្សាយត្រមវូការរបស់មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ មនុសសរបុសបតូរឡភទ ឬបុគគលអនតរឡភទ។ 

ជាមួយនឹងការៃយចុេះនូវធនធានសរាប់ឡមឡរាគឡអស៍ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាជាឡរចើនគក់
ដូចជាចង់ឡធវើការកាន់បត្ឡរចើនឡលើបញ្ា  LGBT។ ពួកឡគអាចឡធវើការឡៅឡលើបញ្ា ឡមឡរាគឡអដ
ស៍រចួឡៅឡហើយសរាប់ MSM និងស្តសតីបតូរឡភទ កនលងមក ឬកាំពុងឡធវើការឡលើបញ្ា សិទធិមនុសស 
បញ្ា ស្តសតី ឬបញ្ា របជាធិបឡត្យយនិងអភិបាលកិចច។ អងគការែលេះអាចសាំបដងការឡសាម េះរត្ង់ រ ី
ឯអងគការែលេះឡទៀត្កាំពុងបសវងរកធនធានបបនថមឡទៀត្សរាប់សកមមភាពរបស់ពួកឡគ
ប៉ាុឡណាណ េះ។  
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មូលនិធិសកល (GFATM) ានយុទធសាស្តសត SOGI។ ប៉ាុបនត ពុាំានៃវកិាឡៅកនុងរបឡទសកមពុ
ជាសរាប់ការងារជាក់លាក់នន SOGI ឡនាេះឡទ។ ឡគមិនចាស់ថ្នឡត្ើអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល
បដលទទួលៃវកិាពីមូលនិធិសកល ដឹងថ្នានយុទធសាស្តសតបបបឡនេះឡទ។  

គាំឡហើញទី២៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ានសមត្ថភាពរកចាំណូលនផទកនុងែលេះ ឡដើមបគី្នាំ
រទសកមមភាព ប៉ាុបនតភាគឡរចើនមិនានរបភពៃវកិារយៈឡពលបវងបដលអាចឡជឿទុកចិត្តបាន
ឡទ។ របភពននៃវកិាសរាប់សកមមភាពត្ស ូមតិ្ ានករមិត្។  

អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលបីកនុងចាំឡណាមអងគការ ៨ បានរាយការណ៍ថ្នានសមត្ថភាពរករបាក់
ចាំណូលនផទកនុងែលេះ ឡដើមបីសកមមភាពរបស់ែលួន។ សកមមភាពទាំងឡនេះរមួាន ការលក់អាវយឺត្ 
និងផលិត្ផលដនទឡទៀត្ ការគ្នាំរទបផនកអាជីវកមមតូ្ចៗ និងការរបមូលវភិាគទនពីសាជិក
ឡដើមបជួីយសាជិកដនទឡទៀត្ ឡៅឡពលពួកឡគរត្ូវការសរាកឡពទយ។ ៃវកិាទាំងឡនេះគក់
ដូចជាមិនរគប់រគ្នន់ឡដើមបគី្នាំរទដល់ការចាំណាយរបស់អងគការឡនាេះឡទ។   

ានបត្អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលមួយប៉ាុឡណាណ េះកនុងចាំឡណាមអងគការ៨ បដលបានអឡងេត្ បាន
បញ្ជ ក់ថ្ន ពួកឡគានរបភពៃវកិារយៈឡពលបវងបដលអាចឡជឿទុកចិត្តបានពីាច ស់ជាំនួយ។ 
អងគការៃមីមួយបាននិយាយថ្ន ―ឡយើងមិនបដលោក់ កយសុាំៃវកិាឡទ‖។  

 ក់កណាត លននអនកឡឆលើយនឹងសាភ សន៍ បួនកនុងចាំឡណាម៨ គិត្ថ្ន ៃវកិារត្វូបានកាំណត់្
រតឹ្មបផនកឡរៅពីការត្ស ូមតិ្។ ៃវកិាភាគឡរចើនរត្ូវបានបបងបចកសរាប់សកមមភាពបងាេ រឡម
ឡរាគឡអដស៍និងសុែភាព។ អវីបដលគួរឲយចប់អារមមណ៍ ឡៅឡពលនិយាយអាំពី ―ការត្ស ូមតិ្‖ 
ឡៅកនុងបរបិទបែមរឬ ានទសសនៈឡផសងៗគ្នន អាំពីរបឡភទនន កយបដលរត្ូវឡរបើរបាស់ ឡហើយ
អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលគក់ដូចជាានការរបងុរបយ័ត្នអាំពីការបកបរបជាភាសាកនុងស្សុ
ក។151 អនកឡឆលើយនឹងការអឡងេត្មួយបានផតល់ឡយាបល់ថ្ន ―ភាគឡរចើនននៃវកិាគឺសរាប់សុែ
ភាព (ឡសវាសុែភាព)។ រាល់ឡពលបដលរបធានបទ ―ត្ស ូមតិ្‖ រត្ូវបានឡគឡលើកឡឡើង ឡគមិន
អនុញ្ដ ត្ឲយនិយាយឡទ ឡហើយរបធានបទរត្វូបានផ្ទល ស់បតូរ។  កយជាភាសាបែមរកនុងស្សុក
បដលឡរបើ រត្ូវបានផ្ទល ស់បតូរ ឡៅជាជា កយមួយបដលានន័យថ្ន ―បសវងរកការគ្នាំរទ‖។152 
អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល និងមន្តនតីសុែភាព និយមឡរបើ កយទីពីរឡនេះ ឡោយសារវាគក់ដូចជា
មិនសូវទមទរខាល ាំង ឬបងេឡហតុ្ខាល ាំងឡពក។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី បញ្ា ឡនេះប៉ាេះ ល់ដល់អវី
បដលអងគការអាចឡធវើបាន ឡលើការរបឆ្ាំងការឡរ ើសឡអើង‖។  

                                                        
151Salas, V. ―និយាយឡចញមកឡរៅ‖ - ឯកសារជាំនួយសាម រតី្សតីពីការត្ស ូមតិ្បដលដឹកនាាំឡោយ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ (ការ
សរមបតាមបរបិទកមពុជាាំ)។ (2014). ឡវទិកាសកលសតីពី MSM និងឡមឡរាគឡអដស៍ (MSMGF). ជិត្ឡចញផាយ. ឡរបើឡោយាន
ការអនុញ្ដ ត្  
152 Marston, J. ានគាំឡហើញស្សឡដៀងគ្នន មួយអាំពីការឡរបើភាសាបែមរសមស្សប បដលរត្ូវបានឡគឡរបើជាញឹកញាប់សរាប់ ―ត្ស ូ
មតិ្‖. ឡមើល: Marston, J (2000).‘ ផកប៉ាេះ ល់ននការត្ស ូមតិ្អាំពីសិទធិមនុសស‘ (របាយការណ៍ឡលែ. 37, SIDA/Forum Syd, 
កញ្ដ  ២០០០) -របាយការណ៍អាំពីការវាយត្នមលឡលើអងគការសិទធិមនុសសរបាាំមួយកនុ ងរបឡទសកមពុជា 
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ធនធានមនុសស 

គាំឡហើញទី ៣៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT មិនអាចទក់ទញ និងបៃរការបធាន/នាយក 
រដឋបាលការ ី និងមន្តនតីហិរញ្ដវត្ថុ  លែៗ  ក៏ដូចជាបុគគលិកកមមវធីិគុណភាព បដលានជាំនាញ
បដលរត្ូវការបផនកអភិបាលកិចច រគប់រគង និងឡគ្នលនឡយាបាយសាធារណៈ។  

 ក់កណាត លននអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលបដលបានឡឆលើយត្បគិត្ថ្ន ពួកឡគអាចបៃរកា
របធាន/នាយក រដឋបាលការ ី និងបុគគលិកហិរញ្ដវត្ថុលែៗ ។ អងគការមួយបានបងាា ញពីទាំនុក
ចិត្តថ្ន អងគការរបស់ែលួនានរចនាសមព័នធរងឹាាំ។ អងគការដនទឡទៀត្មិនសូវានទាំនុកចិត្តឡទ 
ឡោយពនយល់ថ្ន បុគគលិករត្ូវបានឡសនើឲយឈប់ពីការងារ ឡោយសារបត្ែវេះខាត្ៃវកិា ឡហើយ
អងគការែលេះឡទៀត្រត្ូវបត្ទទួលមុែងាររគប់រគងឡផសងៗកនុងឡពលបត្មួយ។ អងគការមួយបាន
បញ្ជ ក់ថ្ន ―ឡយើងធាល ប់ានបុគគលិក៧នាក់... ឡោយសារបត្ែវេះខាត្ៃវកិា ឥឡូវឡនេះរបធាន
អងគការរត្វូឡធវើការរដឋបាល និងហិរញ្ដវត្ថុផងបដរ‖។ អងគការដនទឡទៀត្រ ាំពឹងថ្ននឹងជួបរបទេះ
ការលាំបាកកនុងការបសវងរកបុគគលិកបដលានជាំនាញនិងអាកបបកិរយិារតឹ្មរត្វូ។ អងគការ
កនុងចាំនួនរបបហលគ្នន  (៥០%) ឡជឿថ្ន ពួកឡគអាចទក់ទញបុគគលិកបដលានសមត្ថភាព ែ
ណៈបដលអងគការែលេះឡទៀត្មិនរបាកដ។  

គាំឡហើញទី៤៖ វាមិនចាស់ថ្នឡត្ើអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ាន 
―ចាំឡណេះដឹងអាំពីសតង់ោរនិងកមមវធីិអនតរជាតិ្‖ បដល ក់ព័នធនឹងវស័ិយកាងាររបស់ពួកឡគឬ
ឡទ។  

ានចឡមលើយចរមុេះចាំឡ េះសាំណួរឡនេះ។ ៥០ភាគរយ (៤ កនុងចាំឡណាម ៨) ននអនកឡឆលើយត្បនឹង
ការអឡងេត្ យល់ថ្ន ពួកឡគាន ―ចាំឡណេះដឹងអាំពីសតង់ោរនិងកមមវធីិអនតរជាតិ្បដល ក់ព័នធ
នឹងវស័ិយការងាររបស់ពួកឡគ‖។ អងគការមួយបញ្ជ ក់ថ្ន ពួកឡគកាំពុងបនតែិត្ែាំពរងឹងសមត្ថ
ភាពរបស់អងគការរបស់ពួកឡគតាមរយៈឱកាសសិកាសមស្សប និងទាំនាក់ទាំនងជាមួយគ្នន ។  

គាំឡហើញទី៥៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ភាគឡរចើនឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា ានឡគ្នល
ការណ៍សរាប់កសាងសមត្ថភាពជាលកេណៈរបព័នធសរាប់បុគគលិករបស់ែលួន។  

អងគការរបាាំមួយកនុងចាំនួន៨ បានគិត្ថ្ន ពួកឡគានរបព័នធឡៅនឹងកបនលងសរាប់កសាង
សមត្ថភាពបុគគលិក។ អងគការមួយនិយាយថ្ន ពួកឡគានឡគ្នលនឡយាបាយអភិវឌឍន៍សមត្ថ
ភាពបុគគលិក ប៉ាុបនតថ្ន ាច ស់ជាំនួយមិនផតល់ការគ្នាំរទឡោយផ្ទទ ល់ឡទ ប៉ាុបនតផតល់ការបណតុ េះប
ណាត លដល់បុគគលិកឡោយផ្ទទ ល់ឡោយែលួនឯង។ អងគការមួយឡទៀត្បានបញ្ជ ក់ថ្ន ការ
អភិវឌឍសមត្ថភាពបុគគលិក ឡធវើឡឡើងមតងាេ ល និងមិនានលកេណៈជារបព័នធឡទ។  
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សមត្ថភាពអងគការ 

គាំឡហើញទី៦៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ភាគឡរចើនបាំផុត្ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា អេះអាង
ថ្នាន ―ថ្នន ក់ដឹងរងឹាាំនិងរបកបឡោយចកេុ វស័ិយ ឡោយានយុទធសាស្តសតចាស់លាស់និង
សមស្សប‖។  

អងគការឡសទើរបត្ទាំងអស់ (៧ កនុងចាំឡណាម ៨) បានឡឆលើយជាវជិជាន។ ពួកឡគបញ្ជ ក់ថ្ន ពួក
ឡគានយុទធសាស្តសតចាស់លាស់និងសមស្សប។  

គាំឡហើញទី ៧៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ភាគឡរចើន ែវេះខាត្របព័នធ និងរចនាសមព័នធ
រគប់រគងរងឹាាំ។ ពួកឡគក៏អេះអាងផងបដរថ្ន ានសមត្ថភាពតិ្ចតួ្ចកនុងការសិកា និងអនុវត្ត
ឡមឡរៀនបដលទទួលបាន។  

ចឡមលើយានលកេណៈចរមុេះ៖ អងគការរបាាំកនុងចាំឡណាមរបាាំបី យល់ថ្ន អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល
មិនានរបព័នធនិងរចនាសមព័នធរគប់រគងរងឹាាំ។  ក់កណាត លននអងគការយល់ថ្ន សមត្ថភាព
របស់ពួកឡគកនុងការសិកា និងអនុវត្តឡមឡរៀនជាបទពិឡសាធន៍ គឺានករមិត្។ អងគការមួយ
បានបញ្ជ ក់ថ្ន―វាគក់ដូចជាថ្ន អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលភាគឡរចើន ផតល់អាទិភាពសកមមភាព
របស់ែលួនឡៅតាមាច ស់ជាំនួយ ជាជាងានសកមមភាពនិងគុណត្នមលចាស់លាស់ផ្ទទ ល់ែលួន។‖ 
អងគការឡផសងឡទៀត្ បានកត់្សាគ ល់ថ្ន ការគ្នាំរទបុគគលិក ឬសាជិក ឲយសិការបធានបទ
នានា ដូចជាភាសាអង់ឡគលស គណឡនយយ កុាំពយូទ័រ នឹងឡធវើឲយពួកានលទធភាពឡធវើការត្ស ូមតិ្
កាន់បត្ឡរចើនបៃមឡទៀត្អាំពីសិទធិរបស់ LGBT‖ ។  

សហរបតិ្បត្តិការ និងសមព័នធភាព  

គាំឡហើញទី៨៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ភាគឡរចើនបាំផុត្យល់ថ្ន ពួកឡគឡធវើការឡោយ
របសិទធភាពជាមួយភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូ រដនទឡទៀត្។ពួកឡគអាចឡធវើការជាបណាត ញឡោយរបសិទធ
ភាព និងចូលជាសមព័នធភាព។  

ភាគឡរចើនននអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលទាំងឡនេះ យល់ថ្ន ពួកឡគបានឡធវើការឡោយរបសិទធភាព
ជាមួយភាន ក់ងារផ្ទល ស់បតូរដនទឡទៀត្និងបណាត ញនានា ដូចជាគណៈកាម ធិការសរមប
សរមួលឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍ (HACC)។ អងគការមួយបានសាំបដងនូវមនទិលសងស័យ 
ឡោយនិយាយថ្ន៖   

―ឡយើងមិនអាចផតល់ឡយាងល់ចាស់លាស់អាំពីបញ្ា ឡនេះបានឡទ។ វាគក់ដូចជាថ្ន អងគការ
ឡរៅរោឋ ភិបាលឡធវើការយា៉ាងជិត្សនិទធជាមួយអនកដនទឡទៀត្ បដលផតល់អត្ថរបឡយាជន៍ដល់ពួក
ឡគ ទក់ទងឡៅនឹងការសឡរមចបានឡគ្នលឡៅផ្ទទ ល់របស់ពួកឡគ។ ឡយើងមិនទន់ឡឃើញវធីិឡធវើ
ការរមួគ្នន ឡៅឡឡើយឡទ មិនរតឹ្មបត្ឡៅកនុងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ប៉ាុឡណាណ េះឡទ ប៉ាុបនត
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ឡៅកនុងអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលឡផសងឡទៀត្ទាំងអស់។ វាគក់ដូចជាថ្ន អងគការឡរៅរោឋ ភិបា
លជាឡរចើនកាំពុងការ រ សាថ នភាពនិងឡករ តិ៍ឡ ម្ េះផ្ទទ ល់ែលួនរបស់ពួកឡគ ដូឡចនេះវាានដាំឡណើ រ
ការរបឆ្ាំងនឹងវធីិសហរបតិ្បត្តិការរមួគ្នន ខាល ាំងកាល កនុងការឡធវើការងារ។ វាឡៅមិនចាស់ឡៅ
ឡពលអនកនិយាយថ្ន អងគការ LGBT - ឡត្ើឡនេះគឺជាអវី? ជាអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលមួយបដលឡធវើ
ការបត្ឡលើបញ្ា  LGBT ប៉ាុឡណាណ េះឬ? អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលមួយបដលានគឡរាងមួយអាំពី
បញ្ា របស់ LGBT? ែញុ ាំគិត្ថ្ន វាពិបាកបសវងរកចាំនួនអងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ឡៅកនុង
របឡទសកមពុជា ឡលើកបលងបត្របឡភទទីពីរ‖   

អងគការចាំនួនបួនយល់ថ្ន អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលរបស់ពួកឡគានដាំឡណើ រការឡៅឡោយ
របសិទធភាព ឡោយឡលើកឡឡើងពីបទពិឡសាធន៍របស់ពួកឡគជាបផនកមួយននបណាត ញឡមឡរាគ
ឡអដស៍ថ្នន ក់ជាតិ្។  ក់កណាត លននអនកឡឆលើយត្បនឹងការអឡងេត្ យល់ថ្ន អងគការឡរៅរោឋ ភិ
បាល LGBT អាចចូលកនុងសមព័នធភាព និងបណាត ញនានាយា៉ាងងាយ។ អងគការមួយបាន
បញ្ជ ក់ថ្ន ពួកឡគឡធវើការជាបណាត ញ របសិនឡបើសមព័នធភាពឡនេះទក់ទងឡៅនឹងការងាររបស់ 
LGBT។ អងគការមួយឡឆលើយត្បថ្ន អងគការឡរៅរោឋ ភិបាលជាឡរចើនអេះអាងថ្នឡធវើការជាបណាត
ញ ប៉ាុបនតពួកឡគករមនឹងឡោេះស្សាយបញ្ា បដលឡកើត្ឡឡើងជាទូឡៅ ណាស់។  

គាំឡហើញទី ៩៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT មិនានយនតការសរមបសរមលួថ្នន ក់ជាតិ្ ឬ
ថ្នន ក់ត្ាំបន់។ 

យនតការសរមបសរមួលបបបឡនេះសរាប់អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT មិនានឡទឡៅកនុង
របឡទសកមពុជា។ អងគការមួយបានកត់្សាគ ល់ថ្ន សមព័នធភាពែលេះឡធវើការរមួគ្នន ឡដើមបបីចក
រ ាំបលកព័ត៌្ាន ប៉ាុបនតមិនសុទធបត្អាំពីបញ្ា  LGBT ឡឡើយ។  

គាំឡហើញទី ១០៖ អងគការឡរៅរោឋ ភិបាល LGBT ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា យល់ថ្ន ពួកឡគាន
របសិទធភាពឡៅកនុងការផសពវផាយតាមរបព័នធផសពវផាយ ប៉ាុបនតពួកឡគមិនានទាំនាក់ទាំនង
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mailto:K.Trembath@unsw.edu.au
http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/T/Trembath/buddhismAndHomosexualityTrembath.html
http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/T/Trembath/buddhismAndHomosexualityTrembath.html
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ឡគហទាំព័របដលបានឡរជើសឡរ ើស 
 
របភពព័ត៌្ាន៖  

 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Cambodia Retrieved 2 April 2014 
 
http://data.worldbank.org/country/cambodia Retrieved 2 April 2014 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Cambodia Retrieved 28 March 2014 
 
http://www.religioustolerance.org/hom_budd0.htm Retrieved 28 March 2014 
 
LGBT News portal: 
 
Khmer Rainbow portal: http://sogi.sithi.org 
 

អត្ថបទកាបសត្៖ 

 
http://sochua.wordpress.com/2010/12/02/from-white-cloth-to-precious-gems-cambodian-
women-challenge-gender-stereotypes-and-defend-against-hiv/ 
 
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/03/dalai-lama-says-he-supports-gay-marriage/ 
Retrieved 28 March 2014 
 
http://sunnarin.wordpress.com/2010/11/13/cambodias-first-gay-town/ CAMBODIA’S FIRST 
GAY TOWN - Global Post, Retrieved 10 March 2014 
 
http://www.un.org.kh/index.php/newsroom/speach-and-statement/629-2013-prideweek, 

 
http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2012/6/op-ed-cambodia-
pride-week-12-to-20-may2012 

 
http://blueladyblog.com/article/high-schools-love-story-cambodias-gay-film.html Retrieved 
March 2014 
 
http://khmerbird.com/writing/boyfriend-first-gay-novel-in-khmer-language.htmlRetrieved 
March 2014. 
 
http://www.prnewswire.com/news-releases/cambodian-transgender-activist-sou-sotheavy-
wins-2014-david-kato-vision--voice-award-244929501.html & 

http://www.visionandvoiceaward.com.  

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Cambodia
http://data.worldbank.org/country/cambodia
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Cambodia
http://www.religioustolerance.org/hom_budd0.htm
http://sogi.sithi.org/
http://sochua.wordpress.com/2010/12/02/from-white-cloth-to-precious-gems-cambodian-women-challenge-gender-stereotypes-and-defend-against-hiv/
http://sochua.wordpress.com/2010/12/02/from-white-cloth-to-precious-gems-cambodian-women-challenge-gender-stereotypes-and-defend-against-hiv/
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/03/dalai-lama-says-he-supports-gay-marriage/
http://sunnarin.wordpress.com/2010/11/13/cambodias-first-gay-town/
http://www.un.org.kh/index.php/newsroom/speach-and-statement/629-2013-prideweek
http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2012/6/op-ed-cambodia-pride-week-12-to-20-may2012
http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2012/6/op-ed-cambodia-pride-week-12-to-20-may2012
http://blueladyblog.com/article/high-schools-love-story-cambodias-gay-film.html
http://khmerbird.com/writing/boyfriend-first-gay-novel-in-khmer-language.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/cambodian-transgender-activist-sou-sotheavy-wins-2014-david-kato-vision--voice-award-244929501.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/cambodian-transgender-activist-sou-sotheavy-wins-2014-david-kato-vision--voice-award-244929501.html
http://www.visionandvoiceaward.com/
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ឧបសមព័នធទី១៖ បញ្ជ អីងគការបដលចូលរមួ 
 

ឡ ម្ េះអងគការ 
ឡ ម្ េះបុគគលទាំនាក់

ទាំនង ក់ព័នធ ឡលែទូរស័ពទ អីុបមល អាសយោឋ នការងារ 

សហគមន៏ឥនទូកមពុជា (RoCK) Collette O' Regan 
 (+855) 17 559-
150 

colletteoregan@gmail.com 

ផទេះឡលែ 54i, ផលូវឡលែ 
103, សងាេ ត់្បឹងរត្បបក 
ែណឌ ចាំការមន ភនាំឡពញ កមពុ
ជា  

មជឈមណឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា 
(CCHR - SOGI project) 

សីុោរា៉ា  នួន 
 (+855) 92 805-
808 

sidara.nuon@cchrcambodia.org 

ផទេះឡលែ 798, ផលូវឡលែ 99, 
សងាេ ត់្បឹងរត្បបក ែណឌ ចាំ
ការមន ភនាំឡពញ កមពុជា 

បណាត ញអភិវឌឍន៍បុរសស្តសតកីមពុជា 
(CNMWD) 

សុធាវ ីស ូ (+855) 11999-271 cnmwd.khmer@gmail.com N/A 

បណាត ញចតុ្មុែ (BC) - បណាត
ញជាតិ្ននបុរសស្សឡាញ់បុរស
និងមនុសសបតឡូភទ 

ប ុនៃន គង់ 
 (+855) 92 445-
186 

bunthornkong@gmail.com 

#33, St. 71, សងាេ ត់្ទឡនល
បាសាក់, ែណឌ ចាំការមន, 
12301 ភនាំឡពញ កមពុជា 
(KHANA) 

បណាត ញស្តសតឡីដើមបរីបួរមួ (WNU)  ថ្ន បកវ 
 (+855) 12 471-
093 

wnu.cambodia@gmail.com 

#3-4, St. 339, សងាេ ត់់្បឹង
កក់ 1 ែណឌ ទួលឡគ្នក, PO 
Box 308, ភនាំឡពញ 

ឡែមអាសា ន (CamSEAN 
Youth's Future) 

យា៉ារា៉ា  គង់  
(+855) 70 740-
185 

camasean@gmail.com 

#228, St. 271, S/K ែណឌ
ទួលឡគ្នក ភនាំឡពញ កមពុជា 

បណាត ញអនករស់ឡៅជាមួយឡម
ឡរាគឡអដស៍កមពុជា (CPN+) 

ប ុនវរីៈ ហន 
(+855) 89 685-
686 

hornvirak@gmail.com 

# 84, Street 606 សងាេ ត់្
បឹងកក់ II , ែណឌ ទួល
ឡគ្នក , ភនាំឡពញ កមពុជា 

អងគការសុែភាពបុរសកមពុជា 
(MHC) 

គឹមរនុ ឡ ៉ា 
 (+855) 12 404-
669 

kimrunmao@hotmail.com 

#28B5, St. 75, សងាេ ត់្
ស្សេះចក ែណឌ ដូនឡពញ 
ភនាំឡពញ 

សហរបតិ្បត្តិការសរាប់ឡសវា
សងគមនិងអភិវឌឍន៍ (CSSD) 

ចន់ៃន ាស 
(+855) 17 373-
986 

chanthanmeas@yahoo.com 

#121, ផលូវ 32BT, សងាេ ត់្
បឹងទាំពន់ I, ែណឌ ានជ័យ 
ភនាំឡពញ 

KANHNHA វណាណ ឡរឿត្ ខា 
(+855) 92 610-
633 

khasovannaroeurt@yahoo.com 

ផលូវជាតិ្ឡលែ 1, ឃុាំគគី 
ស្សុកឡកៀនសាវ យ ឡែត្តក
ណាត ល 

សហរបតិ្បត្តិការស្តសតីបែមរឡដើមបកីារ
អភិវឌឍ (KWCD) 

សាទុម ស ុម 
(+855) 23 880-
629 

 info@kwcd.org  
#68A, St.138, សងាេ ត់្
ផារឡដរប៉ាូ II, ែណឌ ទួល
ឡគ្នក ភនាំឡពញ 

 

mailto:colletteoregan@gmail.com
mailto:sidara.nuon@cchrcambodia.org
mailto:bunthornkong@gmail.com
mailto:wnu.cambodia@gmail.com
mailto:camasean@gmail.com
mailto:hornvirak@gmail.com
mailto:kimrunmao@hotmail.com
mailto:chanthanmeas@yahoo.com
mailto:khasovannaroeurt@yahoo.com
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ឧបសមព័នធទី ២៖ សនាទ នុរកមនន កយបដលឡរបើជាទូឡៅ  
 

បផនកឡនេះននរបាយការណ៍ជាតិ្ រត្ូវដកស្សង់ឡចញពី៖ Salas, V. (២០១៤) ―និយាយឡចញមក
ឡរៅ‖ - ឯកសារជាំនួយសាម រតី្សតីពីការត្ស ូមតិ្បដលដឹកនាាំឡោយ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ 
(ការសរមបតាមបរបិទកមពុជាាំ)។ ឡវទិកាសកលសតីពី MSM និងឡមឡរាគឡអដស៍ (MSMGF). 
ជិត្ឡចញផាយ 
  
ឯកសារឡយាងសាំខាន់ៗ សាំរាប់ កយជាភាសាអង់ឡគលស, ឡលើកបលត្បត្រត្ូវបានបញ្ជ ក់៖ 
 

 អងគការ PACT និង អងគការ ICRW. (២០១០) ការយល់ដឹង និងភាពលាំបាកននការ
សែប់ឡែពើមចាំឡ េះ MSM: ឯកសារជាំនួយសាម រតី្សតីពីសកមមភាព. សរមបតាមបរបិទ
របឡទសកមពុជា. 

 
 International Commission of Jurists & International Service for Human Rights. 

(២០០៧). ឡគ្នលការណ៏យ៉ាកយា៉ាក៏ាតា – ឡគ្នលការណ៏កនុងការឡរបើរបាស់ចាប់សិទធិ
មនុសសអនតរជាតិ្  ក់ព័នធនឹង ទាំឡនារផលូវឡភទនិងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ 

 
 ទាំព័រពិត្និយាយពី សិទធិមនុសសននLGBT៖សាំណួរបដលឡគសួរជាញឹកញាប់. ដក់

ស្សង់ពី 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTFactSheets.aspx 
and https://www.unfe.org/en/fact-sheets 

 

 កយ ឬអកសរកាត់្ ការពនយល់ ឬនិយមន័យ 

មនុសសស្សឡាញ់ឡភទ
ទាំងពីរ (Bisexual) 

បុគគលបដលស្សឡាញ់របុសផង ស្សីផង ទាំងផលូវអារមមណ៍ ទាំងផលូវឡភទ 

មនុសសរបសុស្សឡាញ់
របសុដូចគ្នន   (Gay) 

ឡរបើឡដើមបីពិពណ៌នាទាំងរបុស ទាំងស្សី បដលត្រមង់ផលូវអារមមណ៍និងផលូវឡភទ 
ឡៅរកអនកបដលានឡភទដូចគ្នន ។  កយ ―Gay‖ រត្ូវបានឡគនិយមជាង 
―ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ‖ (homosexual) ឡោយសារ កយចុងឡរកាយឡនេះអាច
ានន័យអវជិជាន និងផារភាជ ប់ឡៅនឹងឡពលឡវលាបដលការស្សឡាញ់ឡភទ
ដូចគ្នន  រត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជាជាំងឺ ឬជាវបិត្តិផលូវចិត្តមួយ។ ឡៅកនុងរយៈឡពល
ប៉ាុនាម នឆ្ន ាំៃមីៗឡនេះ ការឡរបើ កយ ―Gay‖ អនុវត្តភាគឡរចើនចាំឡ េះមនុសសរបុស 
ឡោយសារមនុសសស្សី ឡគចូលចិត្តឡរបើ កយ ―Lesbian‖  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTFactSheets.aspx
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ការសាំបដងឡយនឌ័រ ឬ
ការបសតងឡចញនូវឡភទ 
(Gender Expression) 

វធីិបដលបុគគលាន ក់បងាា ញអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ ដូចបដលតាមធមមតាបសតង
ឡចញតាមរយៈចរតិ្លកេណៈនានា ដូចជារបូរាង សាំឡលៀកបាំ ក់ ចលនា 
ភាសាកាយវកិារ វធីិននការនិយាយនិងសឡមលង ទក់ទងឡៅនឹងអវីបដលអាច
ទទួលយកបានបផនកវបបធម៌ ជាបុរស ឬស្តសតី  

 
អត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ  
(Gender Identity) 

សាំឡៅឡលើបទពិឡសាធន៍បដលជាអារមមណ៍យា៉ាងឡរៅ ឡៅខាងកនុងនិងាន ក់ៗ
របស់បុគគលាន ក់ៗចាំឡ េះឡភទ បដលអាច ឬអាចមិនរត្ូវគ្នន ឡៅនឹងឡភទបដល
ផតល់ពីកាំឡណើ ត្ រមួទាំងវញិ្ដ ណផ្ទទ ល់ែលួនននរាងកាយ (បដលអាច ក់ព័នធ 
របសិនឡបើរត្ូវឡរជើសឡរ ើសឡោយឡសរ ីនូវការបកបរបរបូរាងននរាងកាយ ឬមុែ
ងារ ឡោយមឡធាបាយឡវជជសាស្តសត ឬវេះកាត់្ ឬវធីិឡផសងឡទៀត្) និងការសាំបដង
ឡចញនូវឡភទ (ឡយនឌ័រ) រមួទាំងសាំឡលៀកបាំ ក់  កយសាំដី និងអាការៈ។    

ស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន
(Heterosexual) 

បុគគលបដលស្សឡាញ់បុគគលាន ក់ឡទៀត្បដលានឡភទ ឬឡយនឌ័រផទុយពីគ្នត់្ 
ទាំងបផនកផលូវអារមមណ៍និងផលូវឡភទ 

ការសែប់មនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
(Homophobia) ការ
សែប់មនុសសបតូរឡភទ 
(Transphobia) 

ការសែប់មនុសសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  គឺជាការខាល ចឡោយមិនសមឡហតុ្ផល 
ការសែប់ ឬការមិនចូលចិត្តចាំឡ េះមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  របុស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឬមនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ។ ការសែប់មនុសសបតូ
រឡភទ ានន័យថ្នជា ការខាល ចឡោយមិនសមឡហតុ្ផល ការសែប់ ឬការមិន
ចូលចិត្តចាំឡ េះមនុសសបតូរឡភទ។ ឡោយសារបត្ កយថ្ន ការសែប់មនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  រត្ូវបានឡគយល់យា៉ាងទូលាំទូលាយ ជាឡរឿយៗឡគឡរបើ
ឡៅកនុងន័យរមួបញ្ចូ លទាំងអស់សាំឡៅឡលើការ ការខាល ច ការសែប់ ឬការមិន
ចូលចិត្តចាំឡ េះមនុសស LGBT ជាទូឡៅ។  

មនុសសស្សឡាញ់ឡភទ
ដូចគ្នន  (Homosexual) 

បុគគលបដលស្សឡាញ់បុគគលាន ក់ឡទៀត្បដលានឡភទឬឡយនឌ័រដូចគ្នន ទាំង
ផលូវអារមមណ៍ និងផលូវឡភទ។ ជា កយទូឡៅមួយ បុគគលបដលស្សឡាញ់ឡភទដូច
គ្នន  រមួបញ្ចូ លទាំងមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសស្សី
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។  

មនុសសឡភទពីរឬ
មនុសសអនតរឡភទ 
(Intersex) 

បុគគលបដលឡកើត្មកានលាយរមួគ្នន នូវរបោប់ឡភទរបុសនិងស្សី បដល
អភិវឌឍឡោយឡពញឡលញឬឡោយបផនក។ ពួកឡគអាចានសណាឋ នរកូម៉ាូសូម
បដលមិនរត្ូវនឹងនិយមន័យធមមតានន ―របុស‖ និង ―ស្សី‖ ។ ជាធមមតា មនុសស
បដលានឡភទពីរ រត្ូវបានឡគកាំណត់្ឡភទ(ឡយនឌ័រ)ពីកាំឡណើ ត្។ ជាញឹកញាប់ 
ដាំឡណើ រការឡនេះានលកេណៈបផែកឡលើបាំណងផ្ទទ ល់ែលួន ឡហើយមនុសសឡភទពីរ
ជាឡរចើនឡរជើសឡរ ើសអត្តសញ្ដ ណឡភទឡផសងៗមួយឡទៀត្កនុងជីវតិ្របស់ឡគ
ឡរកាយមកឡទៀត្ ឬឡរជើសឡរ ើសយកអត្តសញ្ដ ណឡភទរបស់ែលួនជាបុគគលឡភទ
ពីរ បដលជារបុសផងស្សីផង។ មនុសសឡភទពីរគឺជាកត្តបបរមបរមួលជីវសាស្តសត 
ឡហើយមិនបមនទាំឡនារផលូវឡភទ ឬមិនសាំឡៅឡលើឥរយិាបៃផលូវឡភទ ទាំឡនារផលូវឡភទ 
ឬអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ ឡនាេះឡទ។ មនុសសឡភទពីរឆលងកាត់្នូវទាំឡនារផលូវឡភទ 
និងអត្តសញ្ដ ណដូចគ្នន នឹងបុគគលមិនបមនឡភទពីរបដរ ។  
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មនុសសស្សីស្សឡាញ់
ឡភទដូចគ្នន  (Lesbian) 

ជា កយបដលឡគឡរបើសរាប់មនុសសស្សីបដលានអត្តសញ្ដ ណជាមនុសស
ស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។  កយ―Gay‖ ឡរចើនឡរបើជាមួយមនុសសរបុស ដូឡចនេះ
មនុសសស្សីជាឡរចើនចូលចិត្ត កយឡោយបឡកមួយបដលអនុវត្តជាក់លាក់
ចាំឡ េះទាំឡនារផលូវឡភទរបស់មនុសសស្សី។   

LGBT, or LGBTI ជាអកសរកាត់្រមួបញ្ចូ លគ្នន មួយបដលឡគឡរបើជាទូឡៅឡដើមបីនិយាយអាំពីរកុម
មនុសសទាំងមូលគឺមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់
ឡភទគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ មនុសសបតូរឡភទ និងមនុសសឡភទពីរ។ 
មនុសសបតូរឡភទនិងមនុសសឡភទពីរ ជាឡរឿយៗ ានទាំនាក់ទាំនងជាមួយ អត្ត
សញ្ដ ណមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  
មនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ ពីឡរ េះពួកឡគរបឈមមុែនឹងការត្ស ូស្ស
ឡដៀងគ្នន ឡៅឡពលានការរកុកួន ឬការឡរ ើសឡអើង ឡោយសារបត្ការសាំបដង
ឡចញនូវឡភទ(ឡយនឌ័រ)របស់ែលួន។ ឡទេះបីជាយា៉ាងណាកតី មនុសសបតូរឡភទនិង
មនុសសឡភទពីរ អាចជា មនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  មនុសសស្សឡាញ់
ឡភទផទុយគ្នន  ឬមនុសសស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ ផងបដរ។  

រកមុរបឈមមុែបាំផុត្ 
(MARP) 

អកសរកាត់្សរាប់រកុមមនុសសបដលរបឈមមុែបាំផុត្ សរាប់ឡមឡរាគឡអដស៍ 
ឡគឡរបើឡៅកនុងវស័ិយសុខាភិបាល។ ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា រកុមមនុសសទាំង
ឡនេះរមួាន MSM និងមនុសសស្សីបតូរឡភទបដលចក់ឡរគឿងឡញៀន និង ―អនកឡធវើ
ការកនុងឡសវាកមានត‖។ 

បុរសបដលរមួឡភទ
ជាមួយបុរស (MSM) 

ជាអកសរកាត់្មួយសរាប់ ―បុរសបដលរមួឡភទជាមួយបុរស‖។ MSM គឺជា
 កយឥរយិាបៃមួយបដលឡគឡរបើឡដើមបីសាំឡៅឡលើមនុសសរបុសតាមធមមជាតិ្ 
បដលរមួឡភទជាមួយមនុសសដនទឡទៀត្។  កយឡនេះមិនានន័យថ្ន MSM 
សុទធបត្ានអត្តសញ្ដ ណបផែកឡលើឡនេះឡទ ឡទេះបីជាពួកឡគជាឡរចើនានអត្ត
សញ្ដ ណបបបឡនេះកតី។ MSM ជាឡរចើនជាមនុសសឡរៀបការរចួ។ MSM ជា កយ
មួយ មិនរត្ូវបានឡគឡរបើទូលាំទូលាយឡៅខាងឡរៅឡមឡរាគឡអដស៍និងវស័ិយសុ
ខាភិបាលឡទ។ ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា អត្ថន័យនន កយ MSM ជាឡរឿយៗ រត្ូវ
បានឡគបកបរបជា របុសស្សឡាញ់របុស។  

ទាំឡនារផលូវឡភទ  ឬ ការ
របតិ្ព័ទធផលូវឡភទ 
(Sexual Orientation) 

សាំឡៅឡលើសមត្ថភាពរបស់បុគគលាន ក់ៗកនុងការស្សឡាញ់បផនកផលូវអារមមណ៍ 
និងផលូវឡភទយា៉ាងរជាលឡរៅចាំឡ េះ (និងទាំនាក់ទាំនងសនិទធសាន លគ្នន និងផលូវឡភទ
ជាមួយ) បុគគលបដលានឡភទឡផសងមួយឡទៀត្ ឬឡភទដូចគ្នន  ឬឡភទឡលើសពីមួ
យ។ រគប់គ្នន ានទាំឡនារផលូវឡភទមួយ បដលជាបផនកចាំបាច់ចាំឡ េះអត្ត
សញ្ដ ណរបស់បុគគលាន ក់។ ទាំឡនារផលូវឡភទបីរត្ូវបានឡគសាគ ល់ជាទូឡៅ៖ 
ស្សឡាញ់ឡភទទាំងពីរ ស្សឡាញ់ឡភទផទុយគ្នន  ឬស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន ។ ទាំ
ឡនារផលូវឡភទ មិនទក់ទងនឹងអត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័រ ឡទ។  

មនុសសបាំបលងឡភទឬ 
មនុសសបតូរឡភទ 

ឡគឡរបើឡដើមបីពិពណ៌នាមនុសសបដលកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណឡយនឌ័ររបស់ែលួន
ផទុយពីឡភទតាមធមមជាតិ្របស់ពួកឡគ ។ មនុសសបាំបលងឡភទជាឡរឿយៗាន
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(Transgender) អារមមណ៍ថ្ន ពួកឡគសថិត្ជាប់ឡៅកនុងរាងកាយែុស។ ានមនុសសបតូរឡភទទាំង
ពីរបុសឡៅស្សី ក៏ដូចជា ពីស្សីឡៅរបុស ។ 

វាគឺជា កយរមួមួយសរាប់មនុសសបដលអត្តសញ្ដ ណនិងការសាំបដងឡចញ
នូវឡភទរបស់ែលួនមិនអនុឡលាមតាមបទោឋ ន និងការរ ាំពឹងទុក បដលានទាំនាក់
ទាំនងពីបុរាណជាមួយឡភទរបស់ពួកឡគបដលកាំណត់្ពីកាំឡណើ ត្។ មនុសសបតូ
រឡភទអាចកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណឡោយែលួនឯង ជាឡភទចរមុេះ, របុស,ស្សី , ស្សី
បតូរឡភទ, បុរសបតូរឡភទ, មនុសសបតូរឡភទ, ឡែទើយ, ‗waria‘ ឬអត្តសញ្ដ ណវបបធម៌
ជាក់លាក់ដនទឡទៀត្ ឡហើយអាចសាំបដងឡចញឡភទរបស់ែលួនតាមរបូភាពឡផស
ងៗ ជារបុស, ស្សី, និង/ឬរបុសផងស្សីផង ។ (មជឈមណឌ លសរាប់ឧត្តម
ភាពមនុសសបតូរឡភទ) 

មនុសសបតូរឡភទ 
(Transsexual) 

មនុសសបដលានការបកឬបតូរឡោយវេះកាត់្ែលេះឡៅឡលើរបោប់ឡភទរបស់ពួកឡគ 
និង/ឬការពាបាលឡោយអ័រម៉ាូន ឡដើមបបីតូររបូរាងកាយរបស់ពួកឡគឡដើមបីឲយ
ស្សបតាមអត្តសញ្ដ ណ ឡយនឌ័ររបស់ពួកឡគ។  

 
 កយកនុងស្សុកែលេះបដលឡគឡរបើបចចុបបននឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា 
 
កាំណត់្សាគ ល់រហ័សអាំពីភាសា៖   

ភាសាបត្ងបត្វវិត្តន៍ជានិចច។  កយៃមីៗរត្ូវបានឡគបឡងេើត្ឡឡើង និងចប់ឡផតើមឡរបើរបាស់ដាំបូង
និងយល់ឡៅកនុងរកមុមិត្តភកតិតូ្ចមួយ មុននឹងរត្ូវបានឡគឡរបើរបាស់កាន់បត្ទូលាំទូលាយ។ 
ឡៅកនុងឡពលឡនេះ អត្ថន័យអាចរត្ូវបានឡគរកាដបដល ឬអាចរត្វូបានឡគផ្ទល ស់បតូរ។  កយែលេះ
រត្ូវយកឡោយរត្ង់ៗឡចញពីរបភពរបឡទស  កយែលេះឡទៀត្រត្ូវបានឡគបកត្រមូវជាភាសាបែមរ 
ឡហើយ កយែលេះឡទៀត្រត្វូបានឡគបឡងេើត្ៃមីសុទធសាធ ដូចជា សីុមពីរ។ 153 (បដលសាំឡៅឡលើការ
ានសីុមកាត្ពីរឡៅកនុងទូរស័ពទបត្មួយនិងរត្ូវបានឡរបើរបាស់ឡោយមនុសសវយ័ឡកមងជាឡរចើន
បដលជារកុមមនុសសរបុសស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  និងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន  ឡដើមបី
ានន័យថ្ន បុគគលាន ក់បដលចូលចិត្តរមួឡភទជាមួយមនុសសរបុសផងស្សីផង។ ឡនេះគឺជា
 កយមួយបដលនឹងមិនរត្ូវបានឡគយកឡរបើឡទ របសិនឡបើគ្នម នទូរស័ពទសីុមពីរឡនាេះ។  

 កយែលេះានរបជារបិយខាល ាំងឡៅកនុងវស័ិយែលេះ (ឡ លគឺ ការឡរបើ កយ MSM ជាទូរឡៅរត្ូវ
បានឡគកាំណត់្រតឹ្មសុែភាពសាធារណៈ និងវស័ិយឡមឡរាគឡអដស៍។ ជាការគួរឲយចប់
អារមមណ៍ ឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា MSM រត្ូវបានឡគបកបរបថ្ន របុសស្សឡាញ់របុស (បុរស
ស្សឡាញ់បុរស) បដលមិនរតឹ្មរត្វូានន័យថ្នជាការរមួឡភទរវាងមនុសសពីរនាក់ប៉ាុឡណាណ េះឡទ 
ប៉ាុបនតវាបបនថមន័យឡផសងៗឡទៀត្ ដូចជា ចាំណង់ អារមមណ៍ ឡសចកតីស្សឡាញ់ ថ្នន ក់ៃនម សមព័នធ

                                                        
153 ―SIM‖ is an abbreviation for ―Subscriber Identity Module‖ – or your mobile phone card where information is stored. 
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ឡមរតី្ និងឡសនគ។  កយែលេះអាចរត្ូវបានឡគនិយមឡរបើឡរចើនឡៅតាមឡែត្តដនទឡទៀត្ ឬបលង
រត្ូវបានឡគឡរបើ ឬបាំឡភលចឡចល។ របភពនន កយជាក់លាក់មិនរត្ូវបានឡគដឹង ប៉ាុបនតជាការពិត្ 
 កយជាឡរចើនរត្ូវបានឡគបឡងេើត្ៃមី ឡដើមបឡីធវើការរបាស្ស័យទក់ទងយា៉ាងជិត្សនិទធរវាងមិត្តភកតិ
សាង ត់្ៗ ឡោយមិនចង់ឲយអនកដនទឡទៀត្ឡៅបកបរឡនាេះយល់ពីអវីបដលពួកឡគនិយាយ - របឡភទ
ននភាសា ―សាង ត់្”។  កយែលេះសាំឡៅឡៅឡលើ កយបដលឡរបើឡោយរាជវងស និងរកមុអនកាន
កនុងចាំឡណាមពួកឡគែលួនឯង។ មនុសសចស់ៗែលេះបានអេះអាងថ្ន “សូមបីបត្ឡៅកនុងរបបបែមរ
រកហម ឡយើងានភាសាបបបឡនេះបដរ បដលានបត្ឡយើងឡទបដលយល់”។ បាតុ្ភូត្ឡនេះ 
ឡកើត្ានឡៅកនុងរបឡទស សហគមន៍ និងវបបធម៌ឡផសងៗ។ មនុសសបឡងេើត្វធីិឡផសងៗឡដើមបី
របាស្ស័យទក់ទងជាមួយគ្នន  របសិនឡបើានការាក់ងាយឬឡរ ើសឡអើង ដូឡចនេះឡគរត្ូវការភាព
សាង ត់្ និងរត្ូវានភាសាឬ កយរមួគ្នន  របសិនឡបើឡគឡគជាសាជិកសហគមន៍មួយឡនាេះ”
។ 

 កយបដលឡរបើ មិនគួរានលកេណៈឡមើលងាយឡទ ឡហើយរត្ូវបត្អាចទទួលយកចាំឡ េះ
បុគគលទាំងឡនាេះ។ រកមុដនទែលេះឡទៀត្ ជាំទស់ឡៅនឹងការឡរបើ កយឡោយអនកបដលឡគចត់្ទុក
ថ្នជា“អនកឡរៅ” ឡហើយពួកឡគអាចឡរបើ កយែលេះសរាប់ែលួនឯងផ្ទទ ល់។ ឧទហរណ៍ ឡែទើយ 
ានអត្ថន័យឡមើលងាយ និងរត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្នជាការាក់ងាយឡៅឡពលឡរបើទូឡៅ ប៉ាុបនត
ឡៅឡពលឡរបើឡោយមិត្តភកតិឡៅកនុងបណាត ញMSM និងមនុសសបតូរឡភទ ឡគចត់្ទុកថ្នអាច
ទទួលយកបាន ឬអាចរត្ូវបានឡរបើសរាប់ជាការកាំបបលងនិងចាំអកឡលង។ ដូឡចនេះ បរបិទ ទឹក
ដមសឡមលង បបបបទននការនិយាយ និងឡចត្នាពីឡរកាយការឡរបើ កយឡនេះ អាចានសារៈ
សាំខាន់ដូច កយឡនាេះផ្ទទ ល់អញ្ច ឹងបដរ។ ៃមីៗឡនេះអងគការឡរៅរោឋ ភិបាលែលេះអេះអាងថ្ន របព័នធ
ផសពវផាយកនុងស្សុកបានបកលមែការឡរបើ កយរបស់ែលួនសរាប់ LGBT - ឡភទទីបី រត្ូវឡរបើ
របាស់កាន់បត្ញឹកញាប់ និងរត្ូវបានឡគចត់្ទុកថ្ន ជា កយមួយបដលអាចទទួលយកបាន។  

 កយបដលឡគឡរ ើសយកមកឡរបើែលេះ (សរឡសរឡៅតាមសឡមលងភាសាអង់ឡគលស) ឡហើយការ
ពនយល់និងការឡរបើរបាស់ ានពិពណ៌នាកនុងតារាងខាងឡរកាម154៖ 
  

                                                        
154  កយកនុងស្សុកភាគឡរចើនបាំផុត្ឡៅកនុងតារាងឡនេះ គឺឡចញមកពី (១) តាន់ ផុង Tan, Phong. (២០០៨) ―ជាតិ្ពនទុសាស្តសតនន
ទាំនាក់ទាំនងផលូវឡភទបុរសនិងបុរសឡៅកនុងរបឡទសកមពុជា‖, UNESCO Cambodia; PACT Cambodia & ICRFW. (2010) (២) 
ការយល់ដឹង និងការរបឈមនឹងការាក់ងាយចាំឡ េះ MSM និងមនុសសបតូរឡភទ - ឯកសារជាំនួយសាម រតី្សរាប់សកមមភាព 
សរមបសរាប់បរបិទកមពុជា (៣) Catalla, TAP, Sovanara K និង Van Mourik, G. (2003). “ឡរៅស្សឡាល - ឥរយិាបៃផលូវ
ឡភទរវាងរបុសនិងរបុសកនុងរបឡទសកមពុជា”។សមព័នធភាពឡមឡរាគឡអដស៍/ជាំងឺឡអដស៍អនតរជាតិ្ និងអងគការខាណា និង (៤) 
Salas, Vicente និង Srun, S. (2013). “ការបសវងយល់អាំពីការផ្ទត់្ឡចញពីសងគមននមនុសសស្សីស្សឡាញ់ស្សីដូចគ្នន  មនុសស
របុសស្សឡាញ់របសុ និងមនុសសបតូរឡភទឡៅកនុងរគួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកឡគ និងវធីិឡោេះស្សាយ។ “របាយការណ៍ស្សាវ
រជាវ។ បផនកសរមបសរមលួគ្នាំ រសងគម រកុមរបឹកាសាត រនិងអភិវឌឍន៍កសិកមមជនបទ (SPCU-CARD) 
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 កយបែមរ ពិពណ៌នា/អត្ថន័យ 
របុសស្សឡាញ់របុស 
Bros slan bros  

មនុសសរបុសបដលស្សឡាញ់របុសដនទឡទៀត្ (ឡ លគឺ សមព័នធភាពផលូវឡភទ 
ចាំណង់) 

ឡែទើយ (Katoey) 
 

មនុសសជាតិ្បដលានរបោប់ឡភទ  ក់កណាត លរបុស  ក់កណាត លស្សី 
(វចនានុរកមវទិាសាថ នរពេះពុទធសាសនា ជួន ណាត្); “បុគគលបដលមិនរគប់
លកេណៈខាងផលូវឡភទ”, បុគគលបដលានរបោប់ឡភទននឡភទទាំងពីរ; បុរស
បដលឡសលៀក ក់ដូចស្សី ឬស្សីបដលឡសលៀក ក់ដូចរបុស។   

LG, LB, LT 
 

Lesbian Girl, Lesbian Boy, Lesbian Tom - ជាទូឡៅ ឡរបើឡោយមនុសសស្សី
ស្សឡាញ់ស្សីដូចគ្នន ឡៅទីរកុងបដលានវយ័ឡកមង ឡដើមបីបបងបចកភាពែុស
គ្នន រវាងមនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចគ្នន បដលានចរតិ្ស្សី (LG) ពីមនុសស
ស្សីស្សឡាញ់របុសដូចគ្នន បដលានចរតិ្របុស (LB) ពីអនកបដលបតូរឡភទ (LT 
ឬ Lesbian Tom) 

របុសលក់ែលួន (Pros 
Luk Kloun) 

មនុសសរបុសបដលលក់ែលួនសរាប់រមួឡភទ  

បុរសបដលរមួឡភទ
ជាមួយបុរស ានសក់
ែលី (MSM short hair) 
 

មនុសសរបុសាន ក់បដលរត្ូវបានឡគសាគ ល់ថ្ន ជា “របុស១០០%‖ ប៉ាុបនត
បដលរមួឡភទជាមួយបុរសដនទឡទៀត្ សក់បវង ឬសក់ែលី, ឡគសាគ ល់ផងបដរថ្ន
ជា រងឹបឹង) ឬ បុរសាន ក់បដលកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណជាបុរសាន ក់ និងឡសលៀក
 ក់សាំឡលៀកបាំ ក់របុស ប៉ាុបនតានចរតិ្ជាស្សីែលេះ និងជាអនកបដលរមួឡភទ
ជាមួយបុរសដនទឡទៀត្ សក់បវង ឬសក់ែលី។  

បុរសបដលរមួឡភទ
ជាមួយបុរស ានសក់
បវង (MSM long hair) 
 

មនុសសរបុសាន ក់បដលកាំណត់្អត្តសញ្ដ ណជាស្សី និងចង់បត្ងែលួនដូចជា
ស្សី។ សូមឡមើល ទន់ភលន់ 

រងឹបឹង (Reng Peng) 
 

មនុសសរបុសាន ក់បដលានចរតិ្របុស រងឹាាំ ខាល ាំង ឡ រឡពញឡោយ
ថ្នមពលសវិត្សាវ ញ ឡធវើការងារធងន់ធងរ; សូមឡមើលផងបដរ៖ MSM សក់ែលី 

Sbian អកសរកាត់្នន lesbian - ឡរបើជាចមបងឡោយអនកឯកឡទសខាងអប់រ ាំ និងអនក
រស់ឡៅទីរកុង 

សីុមពីរ 
(SIM Pi) 
 

ន័យរត្ង់ ―សីុមកាត្ពីរ” បដលសាំឡៅឡលើមនុសសបដលរមួឡភទជាមួយ ឬ
ានសមព័នធឡមរតី្សងាវ សជាមួយនដគូ បដលានឡភទផទុយគ្នន  និងឡភទដូច
នឹងែលួន (សីុមពីរ)  

ស្សីស្សឡាញ់ស្សី 
(Srey Slan Srey) 

មនុសសស្សីបដលស្សឡាញ់មនុសសស្សីឡផសងឡទៀត្ ។ ជា កយសរាប់ទាំង
មនុសសស្សីស្សឡាញ់ឡភទដូចកាន  និងមនុសសរបុសបតូរឡភទ  

ស្សីស្សស់ (Srey 
Sros) 

ន័យរត្ង់“ស្សីសាែ ត្”។  កយបដលនិយមឡរបើឡោយស្សីបាំបលងឡភទ ឡដើមបី
សាំឡៅឡលើែលួន ឯង។ 

ទន់ភលន់ (Toun 
Phloun) 

មនុសសរបុសបដលានបុគគលលកេណៈស្សឡដៀងស្សី ទន់ភលន់ និង
ស្សគត់្ស្សគាំ ឡរចើនបត្ឡគចឡចញពីអាំឡពើហិងា ឡជៀសវាងការងារធងន់ និង
ចូលចិត្តពនលឺ ការងារផទេះ; សូមឡមើលផងបដរ៖ ―MSM សក់បវង” 
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