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   ១.ភេ�ចក់ី�ថ្លែ�ែងអ្នំណរគុុណ

 របាយការណ៍ភេ�ះគឺុជាថ្លែ�នក់ម្ពុយួរប�់ ហាា យណិ�អ្ន���1(Finance Inc) គុឺជាគុភេស្រមាងមា�រយៈភេពិលប�ឆ្នាំន  ំ
(២០១៨-២០២០) មា�ភេគ្នាលបំណងភេដូ�ម្ពុប ��ារភាា បសុ់ាប�័�ិរញ្ចូញ វិតិុ�ថ្លែដូលភេផីាតិភេល�ការអ្ន�វិិឌ្ឈឈអ្ន�ីរជាតិិ ក់ដ៏ូ�ចជាវិ�័ិយ
ឯក់ជំ�ក់ន�ងតិំប�អ់ា���បាា ����ាិច ភេដូ�ម្ពុប �ដាក់ប់ញូ្ចូ� ល�ិទ្បាិិ ក់ងាល់ �ិង�កីា��ពិលរប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន កា�ថ់្លែតិ
ភេស្រច��។  ភេស្រ�ពិ�ការស្រសាវិស្រជាវិភេ�ះ មា��ក់ម្ពុមភាពិភេ�សងភេទ្បាៀតិរប�់គុភេស្រមាងដូ�ចជា ការថ្លែ�ាងរក់ការគ្នាសំ្រទ្បា ការក់សាងភាពិជា
នៃដូគុ� �ិងការក់សាង�ម្ពុតិុភាពិ ថ្លែដូលអ្ន��វិតិី�ភ៍េដាយ ភេអ្នបខម្ពុ (Apcom) �ិងអ្នងគការនៃដូគុ�ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា 
ឥណូ� ភេណ��� ទ្បាាវិ �ិង�ា�ល�ពិ��។ របាយការណ៍ភេ�ះស្រតិូវិបា�ភេរៀបចំជាថ្លែ�នក់ម្ពុយួនៃ�របាយការណ៍ប�ួថ្លែដូលមា�ចំណងភេជំ�ង
ថា  “ការដាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ក់ន�ងវិ�័ិយភេ�ដូឋកិ់ចូ”។   របាយការណ៍ភេ�ះភេផីាតិភេល� បទ្បាពិិភេសាធី�រ៍ប�់
�មាជំិក់��គុម្ពុ�អ៍្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ក់ន�ងការដាក់ប់ញូ្ចូ� លក់ន�ងវិ�័ិយភេ�ដូឋក់ិចូ �ិង�ងគម្ពុ៖ ការភេពិញ់ចិតិីរប�់
ពិួក់ភេគុអ្នំពិ��ិទ្បាិិការងារ ការទ្បាទ្បាួលភេ�វា �ិងធី�ធា��ិរញ្ចូញ វិតិុ� ការអ្នបរ់ ំ �ិង��ខភាពិ។ របាយការណ៍ស្រតិូវិបា�ស្រសាវិស្រជាវិ
ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ចំ�ួ�៤ ភេ�អា���អាភេគុនយរ៍មួ្ពុមា� ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា ឥណូ� ភេណ��� ទ្បាាវិ �ិង�ា�ល�ពិ��។

 របាយការណ៍ភេ�ះភេរៀបចំភេដាយ ភេអ្នបខម្ពុ (Apcom2) ភេដាយ��ការជាម្ពុយួអ្នងគការនៃដូគុ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ទាំងំ៤ភេ�ះ។ 
របាយការណ៍ភេ�ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជាភេ�ះអ្ន��វិតិីភេដាយ ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF3) ចាបព់ិ�ថ្លែខក់ក់កដា ដូល់ តិ�លា 
ឆ្នាំន ២ំ០១៩។  ភេអ្នបខម្ពុ (Apcom) ��ម្ពុថ្លែ�ែងអ្នំណរគុ�ណ ល�កា� បាា អ្ន�ល� ប�រា�� (Lucas Paoli Itaborahy) ជា
អ្ននក់�ិពិ�ិ�ិង�ស្រម្ពុប�ស្រម្ពុួល ភេលាក់ គុង ់�ា រាា  �ិងក់ញ្ញាញ  ភេ�ឿង រចន្ទា ជាអ្ននក់�ស្រម្ពុប�ស្រម្ពុួល ស្រក់ុម្ពុពិិភាក់ា �ិង អ្ន��រ �� 
ភេផាវិលិ (Erin Power) ជាអ្ននក់ថ្លែក់�ស្រម្ពុួលពាក់យភេពិច�។៍ ភេយ�ង��ម្ពុថ្លែ�ែងអ្នំណរគុ�ណ�ា ងស្រជាលភេស្រ�ចំភេពាះអ្ននក់ច�លរមួ្ពុ
ពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុទាំងំ ៣២ន្ទាក់ ់ ថ្លែដូលបា�ចំណាយភេពិលភេវិលាថ្លែចក់រថំ្លែលក់��វិចំភេណះដូឹង �ិងបទ្បាពិិភេសាធី�។៍ ភេយ�ងអ្នរគុ�ណ
ជាខ្លាំែ ងំថ្លែដូលពិួក់គ្នាតិប់ា�ថ្លែចក់រថំ្លែលក់អ្នំពិ�ភេរឿងរាា វិ អារម្ពុមណ៍ បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុផាា ល់ខែួ� �ិងភាពិទ្បា�ភេ�នៃ�ការស្រប�ម្ពុម្ពុ�ខ�ឹង
ការមាក់ង់ាយ �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ងភេដាយសារថ្លែតិ�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ �ិងការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័។ ទាំងំអ្ន�់ភេ�ះភេ��យ
គុឺជាបទ្បាពិិភេសាធី�រ៍�់ភេ�ជាក់ថ់្លែ�ីង �ិង�ំភេទ្បាបងផាា ល់រប�់អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ ថ្លែដូលជាចំណ� ច�ន�លនៃ�របាយការណ៍ភេ�ះ 
ភេ��យ�ិងបា�ដាក់ភ់េចញ់��វិអ្ន��សា��ម៍្ពុយួចំ�ួ�ធីំ�ងថ្លែដូរ។ ការច�លរមួ្ពុរប�់ពិួក់គ្នាតិគ់ុឺមា�សារៈ�ំខ្លាំ�ខ់្លាំែ ងំបំ��តិ 
ភេ��យ�ងឹមឹ្ពុថា�ឹងច�លរមួ្ពុជាចំថ្លែណក់ក់ន�ងការភេធីា�ឱ្យយស្របភេ��រភេ��ង ��វិជំ�វិតិិអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ក់ម្ពុុ�ជាភេល��ពិ�អ្នា�ថ្លែដូល
មា�ក់ន�ងរបាយការណ៍ភេ�ះ។ 

 ភេអ្នបខម្ពុ (Apcom) ��ម្ពុថ្លែ�ែងអ្នំណរគុ�ណ�ងថ្លែដូរចំភេពាះមូា�់ជំំ�ួយ វិ ាយ (Voice4) ថ្លែដូលឧបតិុម្ពុភគុភេស្រមាងហាា យ
ណិ�អ្ន��� (Finance Inc. project5) ក់ន�ងកិ់ចូការស្រសាវិស្រជាវិភេ�ះ។ 

 ភេអ្នបខម្ពុ (Apcom) �ិងម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) មា�ការទ្បាទ្បាួលខ��ស្រតិូវិរ�ម្ពុចំភេពាះមាតិិកា រមួ្ពុទាំងំ
ក់ំ���ឆ្គគងភេដាយស្របការណាម្ពុយួ។ 

1APCOM (2018). Finance Inc: Developing an LGBTQI Inclusive Approach for the Asian Development Bank. At: https://
www.apcom.org/storage/2018/12/Compass-Series-Finance-Inc-rev-2-10122018.pdf
2APCOM: https://www.apcom.org/
3Micro Rainbow International Foundation: https://mrifoundation.global/
4 Voice, an initiative by the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, is an innovative grant facility that supports the most 
marginalised and discriminated people in ten countries in Africa and Asia. It aims to amplify and connect thus far un-
heard voices in efforts to leave no one behind. At: https://voice.global/
5 APCOM (2018). Finance Inc: Developing an LGBTQI Inclusive Approach for the Asian Development Bank. At: https://
www.apcom.org/storage/2018/12/Compass-Series-Finance-Inc-rev-2-10122018.pdf
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២. របាយការណ៍�ភេងេប
 
 
 របាយការណ៍ភេ�ះអ្ន��វិតិីចាបព់ិ�ថ្លែខក់ក់កដា ដូល់ថ្លែខតិ�លា ឆ្នាំន ២ំ០១៩។ ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិភេ�ក់ម្ពុុ�ជា
បា�ស្រសាវិស្រជាវិ ភេ��យវិភិាគុស្រប�ពិបន្ទាា បប់�ស ំ �ិងអ្ន��វិតិី���ជំភេស្រ�ភេល�ការពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុជាម្ពុយួ   អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ចំ�ួ� ៣២ន្ទាក់។់

 លទ្បាិ�លរបាយការណ៍ភេ�ះ មា�ភេគ្នាលបំណងបងាា ញ់ទ្បាិដូឋភាពិទ្បា�ភេ�អ្នំពិ��ិទ្បាិិម្ពុ���សនៃ�អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា ថ្លែដូលស្រតិូវិបា�ភេគុភេរៀបចំ �ិងភេល�ក់�ាួយភេ��ង ឧប�គុគបចូ�បប�ន �ិងឱ្យកា�នៃ�ការដាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ក់ន�ង�ងគម្ពុ ភេ�ដូឋកិ់ចូ �ិងវិ�័ិយ�ិរញ្ចូញ វិតិុ�។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុផាា ល់ទាំងំ ៣២ន្ទាក់ ់ថ្លែដូលរង�លបាះពាល់ភេដាយសារ
ភេគ្នាល�ភេ�បាយ ការអ្ន��វិតិី ឥរ�ិ ប� �ិងអាក់បបកិ់រ�ិ ពិួក់គ្នាតិប់ា��ីល់រ�បភាពិលម្ពុិតិិអ្នំពិ�បទ្បាពិិភេសាធី�រ៍�់ភេ� 
ឧប�គុគថ្លែដូលបា�ជំួបស្របទ្បាះ  ក់ដ៏ូ�ចជាការភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់ជំ�វិភាពិរប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងការភេល�ក់�ាួយ�កីា��ពិល
ភេពិញ់ភេលញ់ រមួ្ពុទាំងំការ�ីល់ភេ�បល់រប�់ពិួក់ភេគុ�ស្រមាបក់ារផីា�់បី�រសុា�ភាពិបចូ�បប�ន។

 ខណៈភេពិលថ្លែដូលភេយ�ងទ្បាទ្បាួលសាគ ល់វិសិាលភាពិនៃ�ការស្រសាវិស្រជាវិភេ�មា�ក់ំណតិ ់ �ិងចងប់ញ្ញាា ក់ឱ់្យយចា�់ថា
ការស្រសាវិស្រជាវិភេ�ះម្ពុ�ិបា�អ្នះអាងទ្បា�លំទ្បា�លាយ ភេ��យក់ម៏្ពុ�ិបងាា ញ់រ�បភាពិភេពិញ់ភេលញ់នៃ�សុា�ភាពិទាំងំស្រ�ុងរប�់អ្ននក់
ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ម្ពុុ�ជាថ្លែដូរ។ ភេយ�ងភេជំឿជាក់ថ់ារបាយការណ៍ភេ�ះគឺុមា���័ី�តាង�ំខ្លាំ�់ៗ នៃ�ឧ�គុគបចូ�បប�ន �ិង
ឱ្យកា��ស្រមាបភ់េល�ក់�ាួយការដាក់ប់ញូ្ចូ� លក់ន�ងវិ�័ិយភេ�ដូឋក់ិចូរប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា។ ភេ�ភេពិល
បញូ្ចូ� លលទ្បាិ�លការស្រសាវិស្រជាវិពិ�ម្ពុ�� រមួ្ពុទាំងំរបាយការណ៍ស្រសាវិស្រជាវិឆ្នាំន  ំ ២០១៨ “ការដាក់់បញូ្ចូ�លអ្ននក់ស្រ�ទ្បា�ញ់់ភេ�ទ្បា

ដូូចគ្នាន ក់ន�ងវិិ�័យភេ�ដូឋក់ិចភូេ�អា�ី�អាភេ�នយ៍៖ ការស្រ�វិស្រ�វិភេ�ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�� ឥណូ្ឌូ� ភេណ្ឌូ�ី� ទ្បា�វិ និិងហី្វី�ល�ពី�និ” 6 
ក់ដ៏ូ�ចជារបាយការណ៍ស្របភេទ្បា� ៣ បថ្លែ�ុម្ពុភេទ្បាៀតិនៃ�ស្របភេទ្បា�ឥណូ� ភេ���� ឡាវិ �ិង�ា�ល�ពិ�� លំន្ទាមំ្ពុយួភេលចភេចញ់ម្ពុក់ ថ្លែដូល
គុួរថ្លែតិស្រតិូវិបា�រក់ភេ��ញ់�ា ងលិិតិលិ�ជ់ាងម្ពុ�� ភេដាយភេធីា�ការបភេងក�តិទិ្បា�នយ័ ក់ដ៏ូ�ចជាការស្រសាវិស្រជាវិថ្លែបបគុ�ណភាពិ �ិងថ្លែបប
បរមិាណឱ្យយកា�ថ់្លែតិ���ជំភេស្រ�។

ស្ថាា�នភាព�ិទិិម្ពុនុ��ស�ស្រមាប់អ្ននក់ស្រ�ទ�បាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�ភេ�ក់ម្ពុុ�ជាមានភាពស្របភេ�ើរភេទ��ើង ថ្លែតិឧប�គុគជាភេស្រចើនភេ�ថ្លែតិមាន 

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុទាំងំ ៣២ន្ទាក់ ់ បា�ទ្បាទ្បាួលសាគ ល់ថាសុា�ភាពិទ្បា�ភេ�នៃ�អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�
ក់ម្ពុុ�ជា មា�ភាពិស្របភេ��រភេទ្បាប �ងភេស្រច��ភេ�ក់ន�ងរយៈភេពិលបា�ន្ទាម �ឆ្នាំន ចំ�ងភេស្រកាយភេ�ះ។ រដាឋ �បិាលក់ម្ពុុ�ជាចាបភ់េ�ី�ម្ពុបងាា ញ់ការ
គ្នាសំ្រទ្បា �ិងមា��ញ្ញាញ វិជិំាមា�ភេល�ការអ្ន��វិតិី (UPR) ជំ�ំទ្បា�៣ ថ្លែដូលទាំក់ទ់្បាង�ឹងការស្រតិួតិពិិ�ិតិយបញ្ញាា �ិទ្បាិិម្ពុ���សស្រគុបរ់ដូឋ
�មាជំិក់នៃ�អ្នងគការ��ស្របជាជាតិិ រមួ្ពុមា�សុា�ភាពិ�ិទ្បាិិម្ពុ���សនៃ�ជំ�ជាតិិភាគុតិិច ថ្លែដូលក់ន�ងភេន្ទាះរមួ្ពុមា�អ្ននក់ស្រ�
ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន 7 ភេដាយរដាឋ �បិាលក់ម្ពុុ�ជាក់ន�ងឆ្នាំន  ំ ២០១៩ បា�ទ្បាទ្បាួលយក់អ្ន��សា��ច៍ំ�ួ� ៩ ថ្លែដូលទាំក់ទ់្បាង�ឹង
�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា �ិងអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ ឬការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័។8   បថ្លែ�ុម្ពុពិ�ភេ�ះភេទ្បាៀតិចំ�ួ�អ្នងគការ មូា�់ជំំ�ួយ �ិង�ម្ពុុ�័ិម្ពុតិិី
មា�ការភេក់��ភេទ្បាប �ង �ិងបចូ�បប�នមា�ពិត័ិម៌ា�វិជិំាមា�ភេស្រច��អ្នំពិ�បញ្ញាា អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  តាម្ពុរយៈស្របពិ�័ិ�សពិា�ាយ
�ងគម្ពុ �ិងមា�ម្ពុ���សកា�ថ់្លែតិភេស្រច��ភេ��ងៗហាក់ដ់ូ�ចជាក់ំពិ�ងភេចញ់ម្ពុ�ខជាអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ ទ្បា�ាឹម្ពុ�ឹងភេ�ះក់៏
ភេ�ថ្លែតិមា�អ្នំភេពិ��ឹងា �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ងជាភេស្រច��ភេក់�តិភេទ្បាប �ងជាភេរៀងរាល់នៃ�ៃចំភេពាះអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា �ិង
�ងគម្ពុថ្លែដូលភេផីាតិភេល�បទ្បាដាឋ �ភេយ�ឌ្ឈរ័ភេគ្នាលពិ�រ (ស្របុ� �ិងស្រ��) �ិងការស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន ថ្លែតិម្ពុា�ងក់ន�ងស្រគុួសារ ថ្លែដូល
រារាងំម្ពុ���សពិ�ការយល់ដូឹងភេអាយបា�កា�ថ់្លែតិចា�់អ្នំពិ�បញ្ញាា រប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។
6 https://nf3y0lqssvfx.cdn.shift8web.com/wp-content/uploads/2020/10/Report_Economic-Inclusive_v5.pdf
7 For more information on the outcome of the UPR, see letter dated 19 August 2019 from the UN High Commissioner 
for Human Rights, Michelle Bachelet, to the Cambodian Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, H.E. 
Mr. Prak  Sohkhonn. At:https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session32/KH/HC_letter_Cambodia_ENG.pdf
8 United Nations Human Rights Council. (2019). Universal Periodic Review (UPR) (Third Cycle), 2019: Cambodia. 
Matrix of recommendations (English). At https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHindex.aspx
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ទស្រម្ពុង់នៃនអ្នំភេពើហឹឹង�សា និងការភេរ��ភេអ្នើងទូភេ�ភាគុភេស្រចើនថ្លែដូលអ្ននក់ចូលរួម្ពុបានជួួបស្របទះមានដូូចជា៖

 - ការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ ��គុម្ពុ� ៍�ិងអ្នជាា ធីរម្ពុ�លដាឋ �ម្ពុយួចំ�ួ�
 - ខាះយ�ីការរាយការណ៍ពិ�អ្នំភេពិ��ិងា �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ង
  - ខាះការគ្នាសំ្រទ្បាពិ�អ្នជាា ធីរម្ពុ�លដាឋ �
  - ម្ពុ�ិទាំ�ម់ា�ចាបក់ារពារ�ិទ្បាិិអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
 - ការបក់ស្រសាយខ�� �ិងការយល់ស្រច�ំពិ�អ្នតិី�ញ្ញាញ ណអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេដាយ�ងគម្ពុជាទ្បា�ភេ�។   
   ដូ�ចថ្លែដូលបា�ភេល�ក់ភេ��ងពិ�អ្ននក់ច�លរមួ្ពុជាភេស្រច��ន្ទាក់ថ់ា៖ “ពួីក់ភេយើង �ឺ�ស្រ�យបិ�ចក់ន�ងផ្ននត់់�ំនិិត់ ស្រប�ជនិក់ម្ពុុ��”

 
 ��័ុ�តាងថ្លែដូលស្របម្ពុ�លបា�តាម្ពុរយៈចភេម្ពុែ�យរប�់អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំ ៣២ន្ទាក់ ់ គុឺទាំក់ទ់្បាងភេ��ឹងការស្រសាវិស្រជាវិ
ពិ�ម្ពុ�� ក់ដ៏ូ�ចជាបចូ�បប�ន �ិង�ងកតិធ់ីៃ�ភ់េ�ភេល�លំន្ទានំៃ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ងថ្លែដូលបា�ឆ្គែងកាតិភ់េដាយស្របជាជំ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ដូ�ចគ្នាន
ក់ម្ពុុ�ជា។

អ្ននក់ចូលរួម្ពុបានរាយការណ៍អ្នំព�ការរងទុក់េបុក់ម្ពុនិញ់ជាហឹូរថ្លែហឹដូូចជា៖  
 • ពិ�ស្រគុួសារ �ិង��គុម្ពុ�រ៍ប�់ពិួក់ភេគុ
 • ភេ�សាលាភេរៀ�
 • ភេ�ក់ន�ងក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ
 • ភេ�ឯម្ពុណូល��ខភាពិ
 • ពិ�សុាប�័�ិរញ្ចូញ វិតិី�

 ការភេរ ��ភេអ្ន�ងស្រគុបស់្រ�ទាំបទ់ាំងំអ្ន�់ភេ�ះ មា��លបាះពាល់�ា ងធីៃ�ធ់ីៃរម្ពុ�ិស្រតឹិម្ពុថ្លែតិចំភេពាះ��ខភាពិ�ែ�វិចិតិី �ិង
រាងកាយរប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន បា�ភេណាះ ះភេទ្បា ថ្លែតិក់ប៏ាះពាល់ដូល់ការអ្នបរ់ ំ�ិងជំំន្ទាញ់វិជិាា ជំ�វិៈ ភេ��យទាំងំភេ�ះគឺុភេធីា�ឱ្យយ
អ្ន�ីរាយដូល់ឱ្យកា�នៃ�ការភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់ជំ�វិភាពិ ការរចួ��តិពិ�ភាពិស្រក់�ស្រក់ �ិងការទ្បាទ្បាួលបា��កីា��ពិលភេពិញ់ភេលញ់រប�់
ពិួក់ភេគុ។
 
បទពិភេស្ថាធន៍រ�់ភេ�៖ ការផាតិ់ភេចញ់អ្ននក់ស្រ�ទ�បាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�ព�វិិ�័យភេ�ដូឋក់ិចូភេ�ក់ម្ពុុ�ជា
ការងារ �ហឹស្រគុិនភាព និងភេ�វាក់ម្ពុមហឹិរញ់វិតិុ�

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុបា�រាយការណ៍ជាឯក់ចឆ�ាថា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន រប�់ពិួក់ភេគុ ជាទ្បា�ភេ�បញ្ចូឈប់
ពិួក់ភេគុពិ�ការថ្លែ�ាងរក់ ឬរក់ាការងារ។ �ិភេ�ជំក់ �ិងអ្ននក់រមួ្ពុការងារហាក់ដ់ូ�ចជាម្ពុ�ិភេគ្នារពិ��វិទ្បាំភេន្ទារ�ែ�វិភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ 
ឬការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុភេទ្បា ភេ��យពិួក់ភេគុភេស្រច��ថ្លែតិរងភេស្រគ្នាះភេដាយសារការភេជំរស្របមា�ភេម្ពុ�លងាយ ការភេបៀតិភេបៀ�
រខំ្លាំ� �ិងការរភំេលា�បំពា�ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ។ ភេល��ពិ�ភេ�ះភេ�ភេទ្បាៀតិអ្ននក់ច�លរមួ្ពុជាភេស្រច��បា��ិ�យថា ការ�បព់ិ�
ការ�ិក់ាភេលឿ�រប�់ពិួក់ភេគុ បា�បញ្ចូឈបព់ិួក់ភេគុពិ�ការទ្បាទ្បាួលបា�ចំភេណះដូឹង �ិងជំំន្ទាញ់ចាបំាចភ់េដូ�ម្ពុប �ទ្បាទ្បាួលបា�ការងារ
លិស្របភេ��រ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំអ្ន�់បា�បងាា ញ់ពិ�បំណងចងភ់េប�ក់អាជំ�វិក់ម្ពុមខ្លាំន តិតិ�ចផាា ល់ខែួ� ថ្លែដូលជាម្ពុភេធី�បាយ
ម្ពុយួភេ�សងភេទ្បាៀតិក់ន�ងការរក់ស្របាក់ច់ំណ� ល បា�ថ្លែ�ីពិួក់ភេគុក់ស្រម្ពុមា�ធី�ធា��ិរញ្ចូញ វិតិុ�ភេដូ�ម្ពុប �ភេធីា�ថ្លែបប�នឹងណា�់។

 ភាពិលំបាក់ថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ� គុឺជាតិ�ភាពិទ្បា�ភេ��ស្រមាបអ់្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំអ្ន�់ ភេដាយសារថ្លែតិភាពិស្រក់�ស្រក់ �ិង
ការភេរ ��ភេអ្ន�ង។ អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) �ុិតិជាបភ់េ�ក់ន�ងវិដូីនៃ�ភាពិស្រក់�ស្រក់ ភេដាយសារថ្លែតិការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�
ស្រគុួសារ ភេ�ក់ន�ងសាលាភេរៀ� �ិងភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការរប�់ពិួក់ភេគុ ដូ�ភេចនះភេ��យម្ពុ�ិអាចបំភេពិញ់ការចំណាយក់ន�ងការរ�់ភេ�
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រប�់ពិួក់ភេគុបា�ភេទ្បា។ ភេល��ពិ�ភេ�ះភេទ្បាៀតិអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ម្ពុ�ិអាចទ្បាទ្បាួលបា�ភេ�វាក់ម្ពុមធីន្ទាគ្នារភេទ្បា 
ពិ�ភេស្រពាះពិួក់ភេគុម្ពុ�ិមា�ឯក់សារចាបំាចស់្រគុបស់្រគ្នា� ់ឬម្ពុ�ិមា�អ្ននក់ណាមាន ក់ធ់ាន្ទា។

ការអ្នប់រំ និង�ុខភាព

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំអ្ន�់បា�ទ្បាទ្បាួលរង��វិការ�ម្ពុែ�តិមាក់ង់ាយ គុំរាម្ពុក់ំថ្លែ�ង �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ងភេ�ក់ន�ងភេពិលខែះភេ�
ឯសាលាភេរៀ�ពិ��ំណាក់ស់្រគុូ ឬ�ិ�ស ឬទាំងំពិ�រ ភេដាយភេល�ក់ភេ��ងថាសាលាភេរៀ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជាម្ពុ�ិ�ីល់ក់ថ្លែ�ែងទ្បាំភេ�រ 
�ិងមា���វិតិុិភាពិ�ស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេទ្បា។ បរ�ិកា�អ្នរភិាពិជាញឹ់ក់ញាបភ់េ�ះ បា�បងេំម្ពុ���សទាំងំភេន្ទាះ
ឱ្យយភេបាះបងក់ារ�ិក់ា ថ្លែដូលបណីាលឱ្យយពិួក់ភេគុមា�ជំ�វិភាពិស្រក់�ស្រក់ �ិងការលំបាក់ថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ�។ ក់ន�ងក់រណ� ខែះការ
បដិូភេ�ធីរប�់ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារក់ន៏្ទាឱំ្យយខាះការគ្នាសំ្រទ្បាថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ� ថ្លែដូលជាលទ្បាិ�លបា�ភេធីា�ឱ្យយអ្ន�ីរាយដូល់ឱ្យកា�រប�់
យ�វិជំ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ក់ន�ងការទ្បាទ្បាួលបា�ការអ្នបរ់កំ់ស្រម្ពុតិិខុ�់�ងថ្លែដូរ។
 
 បទ្បាពិិភេសាធី�រ៍ប�់អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ ភេ�ក់ន�ងម្ពុ�លដាឋ ���ខ្លាំ�បិាលក់ម៏ា�បញ្ញាា  �ិងស្រប�ម្ពុ�ងថ្លែដូរ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ
ទាំងំអ្ន�់ ហាក់ដ់ូ�ចជាថ្លែចក់រថំ្លែលក់��វិអារម្ពុមណ៍នៃ�ការម្ពុ�ិទ្បា�ក់ចិតិីចំភេពាះអ្ននក់ជំំន្ទាញ់��ខភាពិសាធារណៈ ពិ�ភេស្រពាះពិួក់ភេគុ
ភេស្រច��ថ្លែតិម្ពុ�ិមា��ម្ពុតិុភាពិស្រគុបស់្រគ្នា� ់ ឬម្ពុ�ិមា��ម្ពុតិុភាពិភេសាះ ឬម្ពុ�ិទ្បាទ្បាួលបា�ការបណី� ះបណីាល ភេដូ�ម្ពុប ��ីល់ការ
ពិ�បាលជាក់ល់ាក់ច់ំភេពាះអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ ភេដាយសារថ្លែតិក់ស្រម្ពុតិិនៃ�ភាពិស្រក់�ស្រក់ គុឺវាម្ពុ�ិទ្បាំ�ងថ្លែដូលថាអ្ននក់
ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  អាចមា�លទ្បាិភាពិថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិពិ�ខ្លាំងភេ�វាឯក់ជំ�បា�ភេទ្បា។

អ្ននុស្ថា�ន៍

 ស្របភេទ្បា���ម្ពុយួៗបា�រាយការណ៍ �ិង�ីល់អ្ន��សា��ភ៍េ�រដាឋ �បិាល វិ�័ិយឯក់ជំ� �ិងអ្នងគការភេធីា�ភេល�បញ្ញាា អ្ននក់
ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ APCOM �ិង MRIF រមួ្ពុជាម្ពុយួនៃដូគុ�ន្ទាន្ទា�ឹងប�ីភេធីា�ការតិ�ូ�ម្ពុតិិ ភេដូ�ម្ពុប �ទ្បាទ្បាួលបា�ការអ្ន��វិតិី��វិ
អ្ន��សា��ទ៍ាំងំអ្ន�់ភេ�ះ ក់ន�ងភេគ្នាលបំណងភេដូ�ម្ពុប �ល�បភេចាល��វិរចន្ទា�ម្ពុុ�័ិ �ិងឧប�គុគភេ�សងៗភេទ្បាៀតិ�ស្រមាបក់ារ
ដាក់ប់ញូ្ចូ� លថ្លែ�នក់ភេ�ដូឋក់ិចូ ក់ដ៏ូ�ចជាថ្លែ�នក់�ងគម្ពុ �ិងទ្បាទ្បាួលបា�ការច�លរមួ្ពុ�ា ងភេពិញ់ភេលញ់�ស្រមាបស់្របជាជំ�អ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ភេ�ក់ន�ង�ងគម្ពុក់ម្ពុុ�ជា។

ក់ិចូពិិភាក់ាស្រកុ់ម្ពុភេ�រាជំធា���នំភេពិញ់
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 អ្ន��សា��ទ៍ាំងំភេ�ះអ្នំពាវិន្ទាវិឱ្យយមា�ការអ្ន��ម្ពុត័ិ �ិងការអ្ន��វិតិីភេ�ភេល�ភេគ្នាល�ភេ�បាយនៃ�ការដាក់ប់ញូ្ចូ� ល 
ការអ្ន��វិតិីជាក់ថ់្លែ�ីង �ិងក់ម្ពុមវិធិី�ភេ�សងៗ។ បទ្បាពិិភេសាធី�រ៍�់ភេ�ជាក់ថ់្លែ�ីង �ិងការថ្លែចក់រថំ្លែលក់ផាា ល់ភេចញ់ពិ�អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ដូក៏ាែ ហា�ទាំងំ ៣២រ�ប ថ្លែដូលហូា��ិ�យភេចញ់ម្ពុក់ �ិងបា��ម័ស្រគុចិតិីចំណាយភេពិលភេវិលា   ចំភេណះដូឹង        
�ិងបទ្បាពិិភេសាធី�រ៍ប�់ពិួក់ភេគុនៃ�ការផាតិភ់េចញ់ពិ�វិ�័ិយភេ�ដូឋក់ិចូភេ�ក់ម្ពុុ�ជា �ិងបា��ីល់��វិអ្ន��សា��ជ៍ាភេស្រច��។ 
ខ្លាំងភេស្រកាម្ពុភេ�ះគុឺជាអ្ន��សា��ម៍្ពុយួចំ�ួ� ភេដូ�ម្ពុប �ភេម្ពុ�លអ្ន��សា��ទ៍ាំងំស្រ�ុង ��ម្ពុច�លភេ�កា�ទ់្បាំពិរ័ ២៥-២៧។

  ១. រដាឋ �បិាលគុួរថ្លែតិអ្ន��វិតិី��វិអ្ន��សា��ច៍ំ�ួ� ៩ ទាំក់ទ់្បាង�ឹង�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា �ិងអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ ឬការបងាា ញ់
ភេយ�ឌ្ឈរ័ ភេ�ក់ន�ងការស្រតិួតិពិិ�ិតិយភេ��ងវិញិ់ជា�ក់លតាម្ពុកាលក់ំណតិជ់ំ�ំទ្បា�៣ (UPR- Third Cycle) ក់ន�ងឆ្នាំន  ំ២០១៩ រប�់
អ្នងគការ��ស្របជាជាតិិ។ ភេ�ះរមួ្ពុបញូ្ចូ� លទាំងំការដាក់ភ់េចញ់��វិចាបស់្របឆ្នាំងំ�ឹងការភេរ ��ភេអ្ន�ង ថ្លែដូលធាន្ទា��វិភាពិភេ�ម�គ្នាន  �ិង
ហាម្ពុឃាតិជ់ាក់ល់ាក់ច់ំភេពាះការភេរ ��ភេអ្ន�ងស្រគុបស់្របភេ�ទ្បា រាបប់ញូ្ចូ� លទាំងំម្ពុ�លដាឋ �សា�ន្ទា �ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ 
�ិងការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័ ឬលក់េណៈ�ែ�វិភេ�ទ្បា។ ភេ��យក់រ៏មួ្ពុបញូ្ចូ� លទាំងំការអ្ន��ម្ពុត័ិ��វិវិធិា�ការស្របក់បភេដាយស្រប�ិទ្បាិភាពិ
ភេដូ�ម្ពុប �ស្របឆ្នាំងំ�ឹងការភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងអ្នំភេពិ��ឹងាស្រគុបរ់�បភាពិចំភេពាះស្របជាពិលរដូឋភេដាយសារថ្លែតិ�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា ឬអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ
ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុ �ិងន្ទាខំែួ�ជំ�ភេលម��ភេដូ�ម្ពុប �ភាពិយ�តិីិធីម្ពុ។៌

 ២. ស្រគុូបភេស្រងៀ� អ្ននក់�ីល់ភេ�វាថ្លែ�នក់��ខ្លាំ�បិាល អាជាា ធីរម្ពុ�លដាឋ � �ិភេ�ជំក់ �ិងអ្ននក់�ីល់ភេ�វា�ិរញ្ចូញ វិតិុ�គុួរថ្លែតិ
ទ្បាទ្បាួលបា�ការបណី� ះបណីាល ភេដូ�ម្ពុប �ភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់ការយល់ដូឹងរប�់ពិួក់ភេគុ �ិងអាច�ីល់ជំ��ភេ�វាក់ម្ពុមថ្លែដូលមា�
ភេម្ពុស្រតិ�ភាពិ �ិងជាក់ល់ាក់�់ស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ ភេ�ះរមួ្ពុបញូ្ចូ� លទាំងំការបណី� ះបណីាលស្រគុូ អ្នំពិ�រភេបៀបភេដូ�ម្ពុប �
គ្នាសំ្រទ្បា�ិ�ស�ិ�សតិិថ្លែដូលម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�ជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន  �ិង�ីល់ការថ្លែណន្ទាដំូល់�ិភេ�ជំក់ វិ�័ិយឯក់ជំ� អ្នំពិ�
រភេបៀបភេគ្នារពិ ការពារ �ិងភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់�ិទ្បាិិរប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ។

 ៣. អ្នងគការក់ន�ងស្រ�ុក់ �ិងអ្នងគការអ្ន�ីរជាតិិគុួរថ្លែតិភេល�ក់ទឹ្បាក់ចិតិី �ិង�ីល់ឱ្យកា�ដូល់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេដូ�ម្ពុប �
បភេងក��ជំំន្ទាញ់វិជិាា ជំ�វិៈភេដូ�ម្ពុប �ចាបភ់េ�ី�ម្ពុម្ពុ�ខរបរ �ិងថ្លែ�ាងរក់ការងារភេធីា�។

 ៤. សុាប�័�ិរញ្ចូញ វិតិុ� �ិងធីន្ទាគ្នារខ្លាំន តិតិ�ច គុួរ�ីល់ស្របាក់ក់់ម្ពុូ�ភេដាយមា�លក់េខណូអាចបតិថ់្លែប�បា�ចំភេពាះអ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ថ្លែដូលមា�បំណងចាបភ់េ�ី�ម្ពុអាជំ�វិក់ម្ពុមខ្លាំន តិតិ�ច។
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៣. ភេ�ចក់ី�ភេ�ីើម្ពុ

 ម្ពុ�ល�ិធីិភេអ្នបខម្ពុ (Apcom) បភេងក�តិភេទ្បាប �ងក់ន�ង
ឆ្នាំន ២ំ០០៧ ភេ�ឯទ្បា�ស្រក់ុងបាងក់ក់ ជាអ្នងគការម្ពុ�ិថ្លែ�ាងរក់
ស្របាក់ច់ំភេណញ់ ថ្លែដូលជាតិំណាង �ិងភេធីា�ការងារជាម្ពុយួ
បណីាញ់ប�គុគល �ិងអ្នងគការ��គុម្ពុ�ភ៍េ�ទ្បា�ទាំងំតិំប�់
អា��� �ិងបាា ����ាិក់។ 

 ភេអ្នបខម្ពុ (Apcom) ភេធីា�ការភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់ថ្លែ�នក់
��ខភាពិ �ិង�ិទ្បាិិប�រ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ប�រ�រមួ្ពុភេ�ទ្បា
ជាម្ពុយួប�រ� រមួ្ពុទាំងំស្របជាជំ� ក់ដ៏ូ�ចជា��គុម្ពុ�ច៍ស្រម្ពុុះ
�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័ �ិងលក់េណៈភេ�ទ្បា 
(SOGIESC) ភេ�ក់ន�ងតិំប�អ់ា��� �ិងបាា ����ាិក់។ 
ភេអ្នបខម្ពុ ភេផីាតិចម្ពុបងភេល�ភេម្ពុភេរាគុភេអ្នដូ�៍ ភេស្រពាះវាគុឺជាបញ្ញាា
��ខភាពិដូ�ំ៏ខ្លាំ��់ស្រមាបប់�រ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិង
ប�រ�រមួ្ពុភេ�ទ្បាជាម្ពុួយប�រ�ភេ�សងភេទ្បាៀតិភេ�ក់ន�ងតិំប�់អា��� 
�ិងបាា ����ាិក់។ ភេអ្នបខម្ពុ មា�ភេគ្នាលបំណងច�លរមួ្ពុ
ចំថ្លែណក់ក់ន�ងការភេដាះស្រសាយបញ្ញាា ��ខភាពិថ្លែដូលពាក់់ពិ័�ិ
ភេ�សងភេទ្បាៀតិ�ស្រមាប់��គុម្ពុ�៍អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  
ដូ�ចជា��ខភាពិ�ែ�វិភេ�ទ្បា ��ខភាពិ�ែ�វិចិតិី �ិងការភេស្រប�ស្របា�់
ភេស្រគុឿងភេញ់ៀ�។ ភេអ្នបខម្ពុ ក់ភ៏េផីាតិភេល�ការភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់
�ិទ្បាិិម្ពុ���ស �ិងចាបថ់្លែដូលពាក់ព់ិ�័ិភេ�ទ្បា�ទាំងំថាន ក់ត់ិំប� ់
ដូ�ចជាការភេរ ��ភេអ្ន�ង ការមាក់ង់ាយ បទ្បាឧស្រកិ់ដូឋ �ិងការ
ផាតិភ់េចញ់ ថ្លែដូលមា��លបាះពាល់ភេល���ខភាពិរប�់
��គុម្ពុ�ថ៍្លែដូលភេយ�ងភេធីា�ការជាម្ពុយួ។

 ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) មា�
ទ្បា�ស�ៈ វិ �័ិយចង់ប ភេងក� តិ ពិិ�ពិភេលាក់ម្ពុួយថ្លែដូលអ្ននក់
ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTI)  រ�់ភេ�ភេដាយគ្នាម �ការភេរ ��ភេអ្ន�ង 
ការភេធីា�ទ្បា�ក់េប�ក់ម្ពុនញិ់ �ិងមា�ឱ្យកា�ភេ�ម�ភាពិគ្នាន ក់ន�ងជំ�វិតិិ 
រមួ្ពុមា�ការទ្បាទ្បាួលបា�ការងារ ការបណី� ះបណីាល ការអ្នបរ់ ំ
ភេ�វាក់ម្ពុម�ិរញ្ចូញ វិតិុ� ការថ្លែ�រក់ា��ខភាពិ លំភេ�ដាឋ � 
ទ្បា�ក់ថ្លែ�ែងជំំភេ�ឿ �ិងភេ�វាសាធារណៈ។ 

 ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) មា�
ភេប�ក់ក់ម្ពុមបភេងក�តិឧបក់រណ៍ ក់ម្ពុមវិធិី� �ីល់អ្ន��សា��ភ៍េល�

9  The World Bank: Sexual Orientation and Gender Identity. At: https://www.worldbank.org/en/topic/sexual-orienta-
tion-and-gender-identity
10 Ibid.

ភេគ្នាល�ភេ�បាយ ភេដូ�ម្ពុប �អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន អាចរមួ្ពុ
��តិពិ�ភាពិស្រក់�ស្រក់ភេ�ស្រគុបទ់្បា�ក់ថ្លែ�ែង។ ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��
អ្ន�ីរជាតិិ  (MRIF) ភេជំឿជាក់ថ់ាអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ជាភេស្រច��ភេ�ទ្បា�ទាំងំពិិ�ពិភេលាក់កា�ថ់្លែតិងាយរងភេស្រគ្នាះភេដាយ
ភាពិស្រក់�ស្រក់ ភេដាយសារថ្លែតិ�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា �ិង/ឬអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ ឬអ្ន�ីរភេ�ទ្បា។ ចាបត់ាងំពិ�ឆ្នាំន ២ំ០១២ ម្ពុ�ល�ិធី�
ម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) ចាបភ់េ�ី�ម្ពុអ្ន��វិតិីក់ម្ពុមវិធិី� 
ការកាតិប់�ុយភាពិស្រក់�ស្រក់ចំភេពាះអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។

ភេហឹតិុ�លនៃនរបាយការណ៍ និងជួំហានបន្ទាា�ប់

 ភេរឿងរាា វិនៃ�ការមាក់ង់ាយ �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ងភេដាយ
ថ្លែ�នក់ភេល��ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា �ិងអ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់អ្ននក់
ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន មា�ភេ�ទ្បា�ទាំងំពិិ�ពិភេលាក់។ ភេរឿងរាា វិ
ទាំងំភេ�ះភេពារភេពិញ់ភេ�ភេដាយបទ្បាពិិភេសាធី�ន៍ៃ�ឧប�គុគ �ិង
បញ្ញាា ន្ទាន្ទាក់ន� ងការទ្បាទ្បាួលបា�ម្ពុ�លដាឋ �ថ្លែ�នក់ភេ�ដូឋក់ិចូ 
�ងគម្ពុ �ិង�ិទ្បាិិវិបបធីម្ពុ ៌ រមួ្ពុបញូ្ចូ� លទាំងំ�ិទ្បាិិការងារ 
ការអ្នបរ់ ំ ការថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិ �ិងការច�លរមួ្ពុក់ន�ងវិ�័ិយ
ភេ�ដូឋក់ិចូ �ិងធី�ធា��ិរញ្ចូញ វិតិុ�។

 ធីន្ទាគ្នារពិិ�ពិភេលាក់បងាា ញ់ថា ភេ�ះប��មានិ

ភាពីភេជឿនិភេលឿនិផ្នែផ្ននក់ច�ប់ និិងផ្នែផ្ននក់�ងគម្ពុក់ន�ងរយៈភេពីល

�ងពី�រទ្បា�វិត់សរ៍ក់និលងម្ពុក់ភេនិះក់៏ភេដាយ អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់

ភេ�ទ្បា ដូូចគ្នាន (LGBTI) ភេ�ផ្នែត់បនិត ស្របឈម្ពុមី្ពុខនិឹ ង

ការភេរើ�ភេអ្នើង និិងអំ្នភេពីើហ្វីងឹាភេ�ក់ន�ងបណ្តាត ស្របភេទ្បា��ភេស្រចើនិ។ 

ការភេរើ�ភេអ្នើង និិងអ្នំភេពីើហ្វីឹងា�ំងភេនិះភេ�ីើភេអាយមានិការ

ផាត់់ភេចញ់ម្ពុិនិរាប់បញូ្ចូ�ល ភេហ្វីើយការម្ពុិនិរាប់បញូ្ចូ�លភេនិះ

មានិផ្នលបះះ�ល់អ្នវិិជជមានិដូល់ជ� វិិត់អ្ននក់ស្រ�ទ្បា�ញ់់ភេ�ទ្បា

ដូូចគ្នាន  ក់៏ដូូច�ក់ន�ង�ហ្វី�ម្ពុនិ៍ និិងផ្នែផ្ននក់ភេ�ដូឋក់ិចផូ្នែដូល

ពីួក់គ្នាត់់រ�់ភេ� 9។

 ធីន្ទាគ្នារពិិ�ពិភេលាក់ក់ប៏ា�បញ្ញាា ក់�់ងថ្លែដូរថា 
មានិការភេក់ើនិភេ�ើងនិូវិ�័�ត�តាងបង្ហាា ញ់ថាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់

ភេ� ទ្បា ដូូ ចគ្នាន ទ្បា ទ្បាួ លបានិកា រ អ្ន ប់ រំ � ប ភេដាយ�រ

ការភេរើ�ភេអ្នើង ការ�ម្ពុល�ត់មាក់់ង្ហាយ និិងអ្នំភេពីើហ្វីិងា។ 

មានិអ្នស្រតាគ្នាា និការង្ហារភេ�ីើខុ�់ និិងក់ងះីលទ្បាធភាពីទ្បាទ្បាួល

បានិលំភេ�ដាឋ និ ក់៏ដូូច�ភេ�វា�ីខភាពី និិងភេ�វាក់ម្ពុា

ហ្វីិរញ្ចូញវិតុ់�ស្រ�ប់ស្រគ្នានិ1់0 
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 របាយការណ៍ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា មា�ភេគ្នាលបំណង�ីល់
�� វិ ទិ្បាដូឋភាពិទ្បា� ភេ�អំ្នពិ� រ ភេបៀប ថ្លែដូល�ិទ្បាិិ ម្ពុ�� �ស នៃ�អ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា ស្រតិូវិបា�ភេរៀបចំ
ភេអាយមា�ភេ��ង �ិងបញ្ញាា ស្រប�ម្ពុ រមួ្ពុទាំងំឱ្យកា��ំខ្លាំ�់ៗ
ន្ទាភេពិលបចូ�បប�ន�ស្រមាបក់ាររមួ្ពុបញូ្ចូ� លក់ន�ង�ងគម្ពុ ថ្លែ�នក់
ភេ�ដូឋក់ិចូ �ិង�ិរញ្ចូញ វិតិុ�រប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។

 មា��័�ី�តាងជាភេស្រច��ចាំបាច់ស្រតូិវិស្របម្ពុ�លក់ន�ងការ
ដាក់ប់ញូ្ចូ� លក់ន�ងថ្លែ�នក់ភេ�ដូឋកិ់ច ូ �ិង�ិរញ្ចូញ វិតិី�នៃ�អ្ននក់  ស្រ�ទ្បាាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។  បថ្លែ�ុម្ពុភេល�ការយល់ដូឹងអ្នំពិ�របាយការណ៍ភេ�ះ 
�ិងរបាយការណ៍ចំ�ួ�៣ ភេ�សងភេទ្បាៀតិថ្លែដូល�ឹងបភេងក�តិជា
ម្ពុ�លដាឋ ��ស្រមាបក់ារភេរៀ���ស្រតិ �ងិយ�ទិ្បាសាស្រ្ត�ី�ម�ៗ  លទិ្បា�ល 
ការរក់ភេ��ញ់ភេ�ះក់៏�ឹង�ីល់ជាដំូណឹងអ្នំពិ��មា�ធាតិ�
គុភេស្រមាងបថ្លែ�ុម្ពុ រមួ្ពុមា�ការថ្លែ�ាងរក់ការគ្នាសំ្រទ្បាពិ�ខ្លាំងវិ�័ិយ
ឯក់ជំ� រដាឋ �បិាល �ិងអ្ននក់ពាក់ព់ិ�័ិដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិ�ងថ្លែដូរ។ 
ដូ�ចគ្នាន ភេ�ះថ្លែដូរគុំ�ិតិ�ួីចភេ�ី�ម្ពុភេ�ះ�ឹងមា�ភេគ្នាលភេ�ភេធីា�ឱ្យយ
ស្របភេ��រភេ��ងន្ទាភេពិលអ្នន្ទាគុតិ។

 ការស្រសាវិស្រជាវិ �ិង�ំភេទ្បាបងរប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន ថ្លែដូលបា�ច�លរួម្ពុក់ន� ងការ�ិក់ាភេ�ះ�ឹងច�លរួម្ពុ
ចំថ្លែណក់ �ិង�ីល់ជាដំូណឹងដូល់ការបភេងក�តិ�ក់ម្ពុមភាពិន្ទា
ភេពិលអ្នន្ទាគុតិក់ន�ងការច�លរមួ្ពុជាម្ពុយួសុាប�័�ិរញ្ចូញ វិតិុ� �ិង
វិ�័ិយឯក់ជំ�ទាំងំក់ន�ងស្របភេទ្បា� �ិងភេ�ទ្បា�ទាំងំស្របភេទ្បា�
ទាំងំ៤ ក់ន�ងភេគ្នាលបំណងភេឆុ្នាំះភេ�រក់ការដាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្ននក់
ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ន�ងលក់េខណូនៃ�ភេគ្នាល�ភេ�បាយ 
ការអ្ន��វិតិី �ិងក់ម្ពុមវិធិី�ន្ទាន្ទា។

វិិធ�ស្ថាស្រ្ត�ីនៃនការស្រស្ថាវិស្រជាវិ និងការពិភាក់�សាស្រក់ុម្ពុ

 ការ ស្រសាវិស្រជាវិមា�ទាំំងការពិិ�ិតិយ ភេល� អ្នតុិបទ្បា
ឯក់សារ �ិងការពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុថ្លែដូលភេធីា�ភេទ្បាប �ងក់ន�ងរវាងថ្លែខ 
ក់ក់កដា �ងិថ្លែខតិ�លា ឆ្នាំន ២ំ០១៩។ ថ្លែ�នក់នៃ�ការស្រសាវិស្រជាវិភេ�ះ
រមួ្ពុមា�ការស្រតិតួិពិ�ិតិិយទ្បាិ�នយ័ជាក់ល់ាក់រ់ប�់ស្របភេទ្បា� �ិង
ការស្រសាវិស្រជាវិភេ�សងៗក់�ែងម្ពុក់ថ្លែដូលពាក់់ពិ័�ិ �ឹងការ
ដាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។

 ការពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុចំ�ួ�ប� ស្រតិូវិបា�ភេធីា�ភេ��ងភេដាយ
ភេដូ�រតាម្ពុបញ្ចូា ��ំណួរថ្លែដូលបា�ភេរៀបចំទ្បា�ក់ជាម្ពុ��ពិ�ភេអ្នបខម្ពុ 
(Apcom)��ការណ៍ជាម្ពុួយម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ� ស្រកូ់ឥ�ាធី��
អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) ក់ន�ងភេគ្នាលបំណងភេដូ�ម្ពុប �ចាបយ់ក់ភាពិ

ពិិតិជាក់ថ់្លែ�ីងនៃ�ការរ�់ភេ�រប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា។ ស្រក់ុម្ពុពិិភាក់ាទ្បា�១ រមួ្ពុមា�ប�រ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  �ិងប�រ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា ស្រក់ុម្ពុពិិភាក់ាទ្បា�២ 
មា�ស្រ្ត�ី�បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�ជាប�រ� �ិងស្រ្ត�ី�ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  �ិងស្រក់ុម្ពុពិិភាក់ាទ្បា�៣ មា�ប�រ�បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�ជា
ស្រ្ត�ី�។ �មាជំិក់��គុម្ពុ�អ៍្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន �រ�ប
ចំ�ួ� ៣២ ន្ទាក់ប់ា�ច�លរមួ្ពុ៖ ថ្លែដូលមា�ស្រ្ត�ី�ស្រ�ទ្បាាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ៣ន្ទាក់ ់ប�រ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ៧ន្ទាក់ ់ប�
រ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា ៥ន្ទាក់ ់ ស្រ្ត�ី�បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�ជា
ប�រ�៤ន្ទាក់�់ិងប�រ�បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�ជាស្រ្ត�ី�ចំ�ួ� ១៣ន្ទាក់។់
 
 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ន�ងស្រកុ់ម្ពុពិិភាក់ាភាគុភេស្រច��មា�អាយ�ពិ� 
២២-៣០ឆ្នាំន  ំ (ចំ�ួ� ១០ន្ទាក់)់ �ិង ៣១-៤៥ឆ្នាំន  ំ (ចំ��� 
១៦ន្ទាក់)់។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលភេក់មងជាងភេគុជាស្រ្ត�ី�ស្រ�ទ្បាាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន មាន ក់ម់ា�អាយ� ២១ឆ្នាំន  ំ ភេ��យអ្ននក់ថ្លែដូលចា�់
ជាងភេគុគឺុជាស្រ្ត�ី�បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�ជាប�រ�មាន ក់អ់ាយ� ៧៤ឆ្នាំន ។ំ 
ភេប��ិ�យពិ�ម្ពុ�ខរបររប�់ពិួក់ភេគុវិញិ់ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុភាគុភេស្រច��
ភេធីា�ការភេ��ំអាងការ (១៦ន្ទាក់)់ ឬក់ជ៏ាជំ��ក់ម្ពុមថ្លែដូរ 
(១២ន្ទាក់)់។ ការងារវិជិាា ជំ�វិៈភេ�សងភេទ្បាៀតិដូ�ចជា ជំំ�ួយការ
ថ្លែ�នក់លក់ ់ (៣ន្ទាក់)់ �ិលបក់រ (២ន្ទាក់)់ ក់�ិក់រ (២ន្ទាក់)់ 
�ិ�ស�ិ�សតិិ (២ន្ទាក់)់ ប�គុគលិក់�ណាឋ គ្នារ ម្ពុស្រ្ត�ី�រាជំការ 
ក់ម្ពុមក់រភេរាងចស្រក់ ច�ងភេ� ជាងកាតិភ់េដូរ �ិងអ្ននក់ថ្លែ�ទាំ។ំ

 ការពិិភាក់ាស្រកុ់ម្ពុភេធីា� ភេទ្បាប �ង ភេ�ក់ថ្លែ�ែង�� វិ តិុិភាពិ
ថ្លែដូលមា�ការយល់ស្រពិម្ពុជាម្ពុ��ពិ�អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំំងអ្ន�់។ 
អ្ននក់ច�លរមួ្ពុខែះក់ប៏ា�ការយល់ស្រពិម្ពុឱ្យយ�តិរ�បពិួក់ភេគុ ភេដូ�ម្ពុប �
ភេស្រប�ស្របា�់ជា�មាភ រៈន្ទាភេពិលអ្នន្ទាគុតិ�ស្រមាប់��គុម្ពុ�៍
អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា។ ភាពិអ្នន្ទាម្ពុកិ់ស្រតិូវិ
បា�ភេគ្នារពិ�ស្រមាប់អ្ននក់ថ្លែដូលម្ពុិ�ចង់បភេញូ្ចូញ់ភេ�ម ះ។

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុស្រតិូវិបា��ួរ ភេដូ�ម្ពុប ��ីល់ម្ពុតិិភេ�បល់
សុាបន្ទាបន្ទាា បព់ិ�ពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុរចួ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុភាគុភេស្រច��
រ �ក់រាយក់ន�ងការថ្លែចក់រថំ្លែលក់បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុ �ិងការរ�់ភេ�
ជាក់ថ់្លែ�ីងរប�់ពិួក់ភេគុ ភេ��យរ �ក់រាយក់ន�ងការភេរៀ���ស្រតិពិ�គ្នាន
ភេ�វិញិ់ភេ�ម្ពុក់ ភេទាំះប�ជាស្របធា�បទ្បាខែះមា�លក់េណៈ
រភេ��បខ្លាំែ ងំក់ន�ងការពិិភាក់ាក់ភ៏េដាយ។ ពិួក់ភេគុក់ភ៏េកាតិ�រភេ��រ 
�ងថ្លែដូរចំភេពាះឱ្យកា�ភេដូ�ម្ពុប �បភេញូ្ចូញ់�ំភេទ្បាបងរប�់ពិួក់ភេគុ
ភេ�ក់ថ្លែ�ែងថ្លែដូលមា���វិតិុិភាពិ �ិងភេដូ�ម្ពុប ��ីល់ភេ�បល់
�ស្រមាប់ការភេធីា�ឱ្យយស្របភេ��រភេ��ង��វិជំ�វិតិិរប�់អ្ននក់ស្រ�លាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា។
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វិិស្ថាលភាព និងថ្លែដូនក់ំណតិ់នៃនរបាយការណ៍ភេនះ

 ខណៈភេពិលថ្លែដូលភេយ�ងទ្បាទួ្បាលសាគ ល់វិសិាលភាពិ
នៃ�ការស្រសាវិស្រជាវិភេ�មា�ក់ំណតិ ់ �ិងចងប់ញ្ញាា ក់ឱ់្យយចា�់
ថាការស្រសាវិស្រជាវិភេ�ះម្ពុ�ិបា�អ្នះអាងទ្បា�លំទ្បា�លាយ ភេ��យក់៏
ម្ពុិ�បងាា ញ់រ�បភាពិភេពិញ់ភេលញ់នៃ�សុា�ភាពិទាំំងស្រ�ុង
រប�់អ្ននក់ ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់មុ្ពុ� ជាថ្លែដូរ។ភេយ�ង
ភេជំឿជាក់ថ់ាវាមា���័ី�តាង�ំខ្លាំ�់ៗ នៃ�ឧ�គុគបចូ�បប�ន �ិង
ឱ្យកា��ស្រមាប់ភេល�ក់�ាួយការដាក់់បញូ្ចូ� លក់ន� ងវិ�័ិយ
ភេ�ដូឋក់ិ ចូ រប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់មុ្ពុ� ជា។ 
ភេ�ភេពិលបញូ្ចូ� លលទ្បាិ�លការស្រសាវិស្រជាវិពិ�ម្ពុ�� រមួ្ពុទាំងំ
របាយការណ៍ស្រសាវិស្រជាវិ ឆ្នាំន ២ំ០១៨ “ការដាក់់បញូ្ចូ�លអ្ននក់ស្រ�

ទ្បា�ញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន ក់ន�ងវិិ�័យភេ�ដូឋក់ិចភូេ�អា�ី�អាភេ�នយ៍៖ 

ការស្រ�វិស្រ�វិភេ�ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�� ឥណូ្ឌូ� ភេណ្ឌូ�ី� ទ្បា�វិ និិង

ហី្វី�ល�ពី�និ”11  ក់ដ៏ូ�ចជារបាយការណ៍ស្របភេទ្បា�៣ បថ្លែ�ុ
ភេទ្បាៀតិភេល�ស្របភេទ្បា�ឥណូ� ភេ���� ឡាវិ �ិង�ា�ល�ពិ�� លំន្ទាមំ្ពុយួ
ភេលចភេចញ់ម្ពុក់ថ្លែដូលគុួរថ្លែតិស្រតូិវិបា�រក់ភេ��ញ់�ា ងលិិតិលិ�់
ជាងម្ពុ�� ភេដាយភេធីា�ការបភេងក�តិទិ្បា�នយ័ រមួ្ពុទាំងំការស្រសាវិស្រជាវិ
ថ្លែបបគុ�ណភាពិ �ិងថ្លែបបបរមិាណការ�ាងម់្ពុតិិ ការបភេងក�តិ
ទ្បាិ�ន�យ័ �ិងការវិភិាគុឱ្យយកា�ថ់្លែតិ���ជំភេស្រ�។

 ចំភេពាះរបាយការណ៍ភេ�ះ ក់ព៏ាក់ព់ិ�័ិក់ន�ងការគុ�� 
បញ្ញាា ក់់អ្នំពិ�ការមា�ក់ំណតិ់នៃ�ការស្រសាវិស្រជាវិជាចម្ពុបងពិ�រ
�ងថ្លែដូរ៖ ទ្បា�១ ភេយ�ងទ្បាទ្បាួលសាគ ល់ថាអ្ននក់ច�លរមួ្ពុមា�ចំ�ួ�
តិិចថ្លែដូលភាគុភេស្រច��ម្ពុក់ពិ�ទ្បា�ស្រក់ុង �ិងទ្បា�ស្របជំ�ំជំ� ភេន្ទាះភេ��យ
ភេយ�ងម្ពុ�ិអាចអ្នះអាងថាការរ�់ភេ�ជាក់ថ់្លែ�ីងរប�់ពិួក់ភេគុ 
គុឺតិំណាងភេអាយអ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាទាំំងអ្ន�់ភេ�ក់មុ្ពុ�ជា
ភេន្ទាះភេទ្បា។ ភេយ�ងចងច់ងិ�លបងាា ញ់ថាម្ពុយួភេ�ក់ន�ងភេគ្នាលបំណង 
នៃ�ការស្រសាវិស្រជាវិភេ�ះ គុឺការអ្នំពាវិន្ទាវិភេដូ�ម្ពុប �ស្របម្ពុ�លទិ្បា�ន�យ័
បថ្លែ�ុម្ពុអំ្នពិ�បទ្បាពិិភេសាធី�៍នៃ�ការផាតិ់ភេចញ់ម្ពុិ�ដាក់់បញូ្ចូ� ល
អ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា ជាជាងបភេងក�តិការវិភិាគុ
�ុិតិិទ្បា�លាយម្ពុយួភេល�ស្របធា�បទ្បា។ ទ្បា�២ ម្ពុ�ិមា�ការច�លរមួ្ពុ
ពិ�ម្ពុ���សថ្លែដូលក់ណំតិអ់្នតីិ�ញ្ញាញ ណជាអ្ន�ីរភេ�ទ្បា ឬ ប�គុគលថ្លែដូល
ម្ពុ�ិកំ់ណតិខ់ែួ�ឯង ភេ�ក់ន�ងក់ចូិពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុភេទ្បា ភេដាយសារថ្លែតិ

11 https://nf3y0lqssvfx.cdn.shift8web.com/wp-content/uploads/2020/10/Report_Economic-Inclusive_v5.pdf 
12 European Bank for Reconstruction and Development. At: https://www.ebrd.com/what-we-do/projects-and-sectors/
economic-inclusion.html
13 Badgett, Lee, et al. (2014). The Relationship Between LGBT Inclusion and Economic Development: An Analysis of 
Emerging Economies. The Williams Institute, Los Angeles, USA. November 2014. At https://williamsinstitute.law.ucla.
edu/wp-content/uploads/lgbt-inclusion-and-development-november-2014.pdfhttps://williamsinstitute.law.ucla.edu/publi-
cations/lgbt-inclusion-economic-dev/

ស្រក់ុម្ពុអ្ននក់ស្រសាវិស្រជាវិម្ពុ�ិអាចថ្លែ�ាងរក់ពិួក់គ្នាតិប់ា�។  ប�គុគល
អ្ន�ីរភេ�ទ្បា ឬ ប�គុគលថ្លែដូលម្ពុ�ិក់ំណតិខ់ែួ�ឯង គុឺភេ�ថ្លែតិ
ម្ពុិ�ទាំ�់ភេម្ពុ�លភេ��ញ់ចា�់ភេ�ភេ��យក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់មុ្ពុ�ជា 
ភេ��យម្ពុ�ាងវិញិ់ភេទ្បាៀតិអ្នងគការនៃដូគុ�ម្ពុ�ិទាំ�ភ់េធីា�ការងារផាា ល់
ជាម្ពុយួស្រក់ុម្ពុភេ�ះភេ�ភេ��យភេទ្បា។

និយម្ពុន័យ និងពាក់�យ
ការដាក់់បញ្ចូូ�លក់ន�ងវិិ�័យភេ�ដូឋក់ិចូ

 ភេយ�ងភេស្រប��ិយម្ពុ�យ័ភេ�ះតាម្ពុធីន្ទាគ្នារអ្នឺរ ា�ប�ស្រមាប់
ការសុាបន្ទាភេ��ងវិញិ់�ិងការអ្ន�ិវិឌ្ឈឈ៖             “ដាក់់បញូ្ចូ� លក់ន�ង
វិ�័ិយភេ�ដូឋកិ់ចូ៖             ជាការភេប�ក់ឱ្យកា�ថ្លែ�នក់ភេ�ដូឋកិ់ចូដូល់
ស្រកុ់ម្ពុ�ងគម្ពុថ្លែដូលម្ពុិ�មា�ការទ្បាទ្បាួលខ��ស្រតិូវិគុឺជាក់តីាដូ៏
�ំខ្លាំ�ច់ំភេពាះ […] ភេ�ដូឋក់ិចូទ្បា��ារស្របក់ភេដាយច�រភាពិ។ 
ភេ�ដូឋកិ់ចូទ្បា��ារថ្លែដូលមា�ការដាក់់បញូ្ចូ� ល        ធាន្ទាភេអាយ
បា�ថា ប�គុគលស្រគុបរ់�បភេដាយម្ពុ�ិគិុតិពិ�ភេយ�ឌ្ឈរ័ ទ្បា�ក់ថ្លែ�ែង
ក់ំភេណ� តិ  ស្របវិតិីិស្រគុួសារ អាយ� ឬសុា�ភាពិដូនៃទ្បាៗភេទ្បាៀតិ ថ្លែដូល
ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិស្រតិូវិបា�ស្រគុបស់្រគុង មា��ិទ្បាិិភេពិញ់ភេលញ់ �ិង
យ�តិីិធីម្ពុក៌់ន�ងទ្បា��ារការងារ �ិរញ្ចូញ វិតិុ� �ិង��ស្រគុិ�ភាពិ
ភេ��យជាទ្បា�ភេ�នៃ�ឱ្យកា�ភេ�ដូឋក់ិចូ”។12

ការផាតិ់ភេចញ់ ឬការម្ពុិនដាក់់បញ្ចូូ�ល

 ក់ន�ងការក់ំណតិព់ាក់យការផាតិភ់េចញ់ ឬការម្ពុ�ិ
ដាក់ប់ញូ្ចូ� ល ភេយ�ងយក់ការបំ���គុំ�ិតិភេចញ់ពិ��ិយម្ពុ�យ័
ថ្លែដូលស្រតិូវិបា�ភេស្រប�ភេដាយសាស្រ្តសីាចារយ Prof. Lee Badgett 
មា��យ័ថា      “រចន្ទា�មុ្ពុ�ិ័នៃ�ការមាក់ង់ាយភេ�ក់ន�ងការភេរៀបច ំ
សុាប�័ ការកាតិប់�ុយការទ្បាទួ្បាលបា�ភេ�វា �ងិការច�លរមួ្ពុ
ភេ�ម�ភាពិគ្នាន រប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ន�ងសុាប័�
�ងគម្ពុជាភេស្រច��ថ្លែ�នក់ដូ�ចជាសាលាភេរៀ�  ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ ការថ្លែ�ទាំំ
��ខភាពិ ដូភំេណ� រការ�ភេ�បាយ  ស្របពិ�ិ័�រិញ្ចូញ វិតិុ� ស្របពិ�ិ័
យ�តិីិធីម្ពុ ៌ ស្រពិ�មទ្បាណូ ស្រក់មុ្ពុស្រគួុសារ ក់ម្ពុមវិធិី�រប�់រដាឋ �បិាល 
�ងិក់ន�ងចាប ់រមួ្ពុទាំងំភេគ្នាល�ភេ�បាយភេ�សងៗ”។13
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ការដាក់់បញ្ចូូ�លក់ន�ងថ្លែ�នក់ហឹិរញ្ចូញវិតិុ�

 ភេយ�ងភេស្រប�ស្របា�់�យិម្ពុ�យ័រប�់ ធីន្ទាគ្នារ ពិ�ិពិ ភេលាក់  
”ការដាក់ប់ញូ្ចូ� លក់ន�ងថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ� មា��យ័ថាស្រគុបប់�គុគល 
�ិងអាជំ�វិក់ម្ពុមទាំំងអ្ន�់មា�លទិ្បាភាពិទ្បាទួ្បាលបា��លិតិ 
�ល �ិងភេ�វាក់ម្ពុម�ិរញ្ចូញ វិតិុ�ថ្លែដូលមា�ស្របភេ�ជំ� ៍ �ងិតិនៃម្ពុែ
�ម្ពុរម្ពុយ ថ្លែដូលភេឆ្គែ�យតិប�ឹងតិស្រមូ្ពុវិការរប�់ពិ�ក់ភេគុដូ�ចជា៖ 
ស្របតិិបតិីិការ  ការទ្បា�ទាំតិស់្របាក់ ់ ការ��ស ំ ឥណទាំ� �ិង
ធាន្ទារាាបរ់ង�ីល់ជំ��ភេដាយការទ្បាទ្បាួលខ��ស្រតិូវិ �ិងស្របក់ប 
ភេដាយ �រិ�ីរភាពិ។”14

 អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន          (LGBTQI)ភេយ�ង
ភេស្រប�ស្របា�់អ្នក់សរកាតិ ់LGBTQI ជាពាក់យថា អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ំភេ�ភេ�ដូល់ស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ប�រ�
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា អ្ននក់បី�រ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ អ្ននក់ម្ពុ�ិក់ំណតិខ់ែួ�ឯងជាអ្ននក់ណា �ិងប�គុគលអ្ន�ីរ
ភេ�ទ្បា រមួ្ពុទាំងំ��គុម្ពុ�ភ៍េ�សងៗភេទ្បាៀតិ។    ភេអ្នបខម្ពុ   (Apcom) 
ទ្បាទ្បាួលសាគ ល់ថាមា�ភាពិចស្រម្ពុុះភេ�សងៗគ្នាន រវាងវិបបធីម្ពុ ៌ �ិង
បរបិទ្បានៃ�ស្របភេទ្បា�ក់ន�ងការភេស្រប�ស្របា�់ពាក់យទាំងំភេ�ះ �ិងពាក់យ
ថ្លែដូលពាក់ព់ិ�័ិ ភេ��យថ្លែដូលភាសាខែះម្ពុ�ិមា�ពាក់យជាក់់
លាក់ភ់េដូ�ម្ពុប �ពិពិិណ៌ន្ទាអំ្នពិ��និ្ទាន ការភេ�ទ្បា �ងិ/ឬអ្នតីិ�ញ្ញាញ ណ 
�ិងការបភេញូ្ចូញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័។

 ភេយ�ងភេស្រប�ស្របា�់វាក់យ�័ពិាភេដាយថ្លែ�ិលភេល�ភេគ្នាលការណ៍ 
យក់គុ��ា កាតា +១០ (Yogayakarta Principles +10) 
ភេ��យភេស្រប� អ្នក់សរកាតិ ់ SOGIESC (��ជំ�ភេអ្ន����) ភេដូ�ម្ពុប �
ពិិពិណ៌ន្ទាជារមួ្ពុអ្នំពិ��ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័ 
ការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័�ិងលក់េណៈភេ�ទ្បា។15

�ូជួ�ភេអ្ន��ុ� (SOGIESC)

និន្ទាា�ការ ភេ�ទ្បា    �ំភេ�ភេល�ម្ពុភេន្ទា�ភេញូ្ចូតិន្ទាស្រជាលភេស្រ� 
អារម្ពុមណ៍នៃ�ភេ�ចក់ី�ស្រ�ឡាញ់់ �ិងការទាំក់ទ់ាំញ់�ែ�វិភេ�ទ្បា  
ចំណង�់និទ្បាសាន ល �ិងទ្បាំន្ទាក់ទ់្បាំ�ង�ែ�វិភេ�ទ្បារប�់ប�គុគល
មាន ក់ ់ភេ�កា�ប់�គុគលភេ�សងភេទ្បាៀតិថ្លែដូលមា�ភេយ�ឌ្ឈរ័ខ��គ្នាន  
ឬដូ�ចគ្នាន  ឬភេស្រច��ជាងម្ពុយួភេយ�ឌ្ឈរ័។ 

14 The World Bank. Financial Inclusion. At: http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
15 Yogyakarta Principles Plus 10 (YP+10) (2017) is an authoritative statement of the human rights of persons of di-
verse sexual orientations and gender identities. At: https://yogyakartaprinciples.org/

អ្នតីិ�ញ្ញាា�ណភេយនឌ័័រ �ំភេ�ភេល�អារម្ពុមណ៍ខ្លាំងក់ន�ងផាា ល់ខែួ� 
�ិងបទ្បាពិិភេសាធី�៍រប�់ប�គុគលមាន ក់់ភេ�ភេល�ភេយ�ឌ្ឈ័ររប�់
ខែួ� ថ្លែដូលអាច ឬម្ពុ�ិអាច����ងាា ក់ភ់េ��ឹងភេ�ទ្បាពិ�ក់ំភេណ� តិ
រប�់ខែួ� រាបប់ញូ្ចូ� លទាំងំអារម្ពុមណ៍ផាា ល់ខែួ�នៃ�រាងកាយ 
(ថ្លែដូលអាចពាក់ព់ិ�័ិ�ឹងការភេស្រជំ��ភេរ ��រ�បរាង ឬម្ពុ�ខងារ
រាងកាយភេដាយភេស្រប�ភេវិជំាសាស្រ្ត�ី ការវិះកាតិ ់ ឬម្ពុភេធី�បាយ
ភេ�សងភេទ្បាៀតិ) �ិងការបងាា ញ់នៃ�ភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�សងភេទ្បាៀតិ រមួ្ពុមា�
ការភេ�ែៀក់ពាក់ ់ការ�ិ�យ �ិងលក់េណៈភេ�សងៗ។

ការបងាា�ញ់ភេយនឌ័័រ �ំភេ�ភេល�ការបងាា ញ់��វិភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់
ប�គុគលមាន ក់់ៗតាម្ពុរយៈរ�បរាងកាយខ្លាំងភេស្រ�រប�់ខែ� � 
រមួ្ពុមា��ភេម្ពុែៀក់បំពាក់ ់ �ា�លម្ពុា�ដូ�ក់ ់ ភេស្រគុឿងភេស្រប�ស្របា�់
ភេ�សងៗ ការតិ�បថ្លែតិងខែួ� �ិងចរតិិលក់េណៈភេ�សងៗ ការ
�ិ�យ ឥរ�ិបទ្បាអាក់បបកិ់រ�ិ ការដាក់ភ់េ�ម ះ �ិង
ឯក់សារភេ�ងផាា ល់ខែួ�ថ្លែដូលអាច ឬម្ពុ�ិស្រ�បតាម្ពុ
អ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ម្ពុ���សមាន ក់។់

លក់េណៈភេ�ទ �ំភេ�ភេ�ភេល�លក់េណៈពិិភេ��នៃ�រាងកាយ
រប�់ម្ពុ���សមាន ក់់ៗ ទាំក់ទ់្បាង�ឹងភេ�ទ្បា រមួ្ពុមា��រ �រៈ
ស្របដាបប់�ីពិ�ជំ រមួ្ពុទាំងំកាយវិភិាគុសាស្រ្ត�ី�ែ�វិភេ�ទ្បា �ិងប�ី
ពិ�ជំដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិ ស្រក់ូម្ពុា���ម្ពុ អ្នរ័ម្ពុា�� �ិងលក់េណៈរ�បវិ�ី
បន្ទាា បប់�សភំេក់�តិភេ��ងពិ�ភាពិភេពិញ់វិយ័។ 

ការដាក់់បញ្ចូូ�ល(បរិយាបន) ភេ�ក់ន�ង�ងគម្ពុដំូភេណ� រការនៃ�
ក់ិចូខិតិខំស្របឹងថ្លែស្របងស្រតិូវិបា�ភេធីា�ភេ��ង ភេដូ�ម្ពុប �ធាន្ទាបា���វិ
ឱ្យកា�ភេ�ម�ភាពិគ្នាន  �ស្រមាបម់្ពុ���សស្រគុបរ់�បភេដាយម្ពុ�ិគិុតិពិ�
ស្របវិតិីិរប�់ពិួក់ភេគុ ភេអាយអាចទ្បាទ្បាួលបា��កីា��ពិល
ភេពិញ់ភេលញ់ភេ�ក់ន�ងជំ�វិតិិ។ ក់ិចូខិតិខំស្របឹងថ្លែស្របងទាំងំភេ�ះ
រមួ្ពុមា� ភេគ្នាល�ភេ�បាយ ការអ្ន��វិតិី �ិង�ក់ម្ពុមភាពិថ្លែដូល
ភេល�ក់ក់មុ្ពុ�់ការទ្បាទួ្បាលបា�ភេ�វាសាធារណៈភេ�ម�ភាពិគ្នាន  
ក់ដ៏ូ�ចជាភេធីា�ភេអាយស្របជាជំ� �ិងពិលរដូឋច�លរមួ្ពុក់ន�ងដំូភេណ� រ 
ការភេធីា�ភេ�ចក់ី��ភេស្រម្ពុចចិតិី ថ្លែដូលមា��លបាះពាល់ដូល់
ជំ�វិតិិរប�់ពិួក់ភេគុ។
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៤. បរិបទ�ិទិិម្ពុនុ��សបចូ�ប��នន និងការជួះ       
     ឥទិិពលភេលើអ្ននក់ស្រ�ទ�បាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�
    ភេ�ក់មុ្ពុ�ជា

 ស្របភេទ្បា�ក់មុ្ពុ�ជាជាស្របភេទ្បា�ស្រក់�ស្រក់ម្ពុួយក់ន�ងចំភេណាម្ពុ
ស្របភេទ្បា�ស្រក់�ស្រក់បំ��តិ ថ្លែដូលចាបភ់េ�ី�ម្ពុស្រគឹុះស្របជា  ធិីបភេតិយយន្ទា
ភេពិល�ម�ៗភេ�ះ។  បន្ទាា បព់ិ��ស្រ្តងាគ ម្ពុ���វិលិជាភេស្រច��ទ្បា�វិតិស 
ជំភេមាែ ះស្របដាបអ់ាវិ�ធី របបផីាចក់ារ ការ�ែ �ពា�ពិ�បរភេទ្បា� 
�ិងភាពិចលាចល ការភេបាះភេឆ្នាំន តិជាតិិភេល�ក់ដំូប�ងស្រតិូវិបា�
ភេធីា� ភេ��ង ភេ�ឆ្នាំន ំ១៩៩៣     ភេដាយសារស្របតិិបតីិិការ រក់ា
��ីភិាពិភេដាយអ្នងគការ��ស្របជាជាតិ។ិ16   ការភេបាះភេឆ្នាំន
 ��ំ�ងាក តិ ់ភេល�ក់ដំូប�ង17 ស្រតូិវិបា�ភេរៀបចភំេទ្បាប �ងក់ន�ងឆ្នាំន ២ំ០០
�ិ ង បា � ភេរៀ ប ចំ កា រ ភេបាះ ភេឆ្នាំន តិ ស្រពឹិ ទិ្បា � ភា ភេល� ក់ ដំូ ប� ង
ឆ្នាំន ២ំ០០៦។18      ចាបត់ាងំពិ�ភេពិលភេន្ទាះម្ពុក់�ងគម្ពុ���វិលិ �ិ
អ្នងគការភេស្រ�រដាឋ �ិបាលបា�បភេងក��ការច�លរមួ្ពុប�ីិចមី្ពុងៗ
ភេ�ក់ន�ងស្របពិ�័ិ�ភេ�បាយ �ិងការជំថ្លែជំក់ភេដូញ់ភេដាលអ្នំពិ�
បញ្ញាា �ិទ្បាិិម្ពុ���សរប�់ស្របភេទ្បា� ថ្លែដូលភេ�ថ្លែតិស្រតិូវិបា�
�មាគ ល់ភេដាយធាតិ��សភំេស្រកាយជំភេមាែ ះ �ិងធាតិ��សនំៃ�ការ
អ្ន�រិក់ស�ិយម្ពុ។

 ភេទាំះប� ស្រតូិ វិបា�ភេគុសាគ ល់ជាស្របវិ តិីិសាស្រ្ត�ីថាជា
ស្របភេទ្បា�អ្ន�រិក់សទាំក់ទ់្បាង�ឹង�ិទ្បាិមិ្ពុ���សក់ភ៏េដាយ ក់សុ៏ា�ភាពិ
ស្របជាធីិបភេតិយយភេ�ក់មុ្ពុ�ជាមា�ការផាែ �់បី� រជាបភេណី� រៗ 
ក់ន�ងរយៈភេពិលពិ�រទ្បា�វិតិសច�ងភេស្រកាយភេ�ះ ភេ��យការជំថ្លែជំក់
ថ្លែវិក់ថ្លែញ់ក់ជំ�ំវិញិ់�ិទ្បាិិរប�់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ទ្បាទ្បាួល
បា�ការយក់ចិតីិទ្បា�ក់ដាក់់កា�់ថ្លែតិភេស្រច��ភេ��ងពិ�រដាឋ �ិបាល 
�ិងវិ�័ិយទ្បានៃទ្បាភេ�សងភេទ្បាៀតិភេ�ក់ន�ង�ងគម្ពុ។ ម្ពុ�ាងវិញិ់ភេទ្បាៀតិក់៏
មា��ញ្ញាញ វិជិំាមា�ពិ�រដាឋ �បិាលភេល�ការទ្បាទួ្បាយក់លទិ្បា�ល
16 United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). At: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/
untac.htm 
17 Communes are the third-level administrative divisions in Cambodia (after District and Province). Communes consist 
of between 3 and 30 villages. 
18 The World Bank (2005). Country Assessment Strategy (CAS) for the Kingdom of Cambodia. At: http://documents1.
worldbank.org/curated/en/117651468212979440/pdf/32118.pdf 
19 For more information on the outcome of the UPR, see letter dated 19 August 2019 from the UN High Commissioner 
for Human Rights,  Michelle Bachelet,  to the Cambodian Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, 
H.E. Mr. Prak  Sohkhonn. At: https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session32/KH/HC_letter_Cambodia_
ENG.pdf
20 United Nations Human Rights Council: Universal Periodic Review (UPR) (Third Cycle) 2019: Cambodia; Matrix of 
recommendations (English). At:  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHindex.aspx
21 Cambodia: Law of 1989 on the Marriage and Family. At: https://www.refworld.org/docid/3ae6b55c0.html.
22 UNDP, USAID. (2014). Being LGBTI in Asia: Cambodia Country Report. Bangkok. At: https://www.undp.org/content/
dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf 
23 Constitution of the Kingdom of Cambodia. At: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh009en.pdf

នៃ�ការស្រតួិតិពិិ�តិិយជាសាក់លតាម្ពុកាលក់ណំតិរ់ប�់អ្នងគការ
��ស្របជាជាតិិ(UPR) ជំ�ំទ្បា�៣ ន្ទាភេពិល�ម�ៗភេ�ះ ថ្លែដូល
ពាក់ព់ិ�ិ័�ឹងការពិិ�ិតិយភេ��ងវិញិ់��វិកំ់ណតិស់្រតា�ិទ្បាិិម្ពុ���ស
រប�់រដូឋ�មាជំិក់ភាពិនៃ�អ្នងគការ��ស្របជាជាតិិទាំងំអ្ន�់ 
រមួ្ពុទាំងំសុា�ភាពិ�ិទ្បាិិរប�់ស្រក់ុម្ពុម្ពុ���សភាគុតិិច �ិងអ្ននក់
ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។19                រដាឋ �បិាលទ្បាទួ្បាលយក់អ្ន��សា�
ទាំងំ ៩ ចំណ� ចទាំក់ទ់្បាង�ឹង�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា �ិងអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ 
ឬការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័។20 ភេទាំះ�ា ងណាក់ភ៏េដាយ 
�ុិតិភេ�ក់ន�ងដូំណាក់់កាលថាភេតិ�អ្ន��សា��៍ទាំំងភេ�ះ�ឹង
ស្រតិូវិបា�យក់ម្ពុក់អ្ន��វិតិីថ្លែដូរឬភេទ្បា។

 �ា�យពិ�ស្របភេទ្បា�ជាភេស្រច�� ការស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ម្ពុិ�ថ្លែដូលខ��ចាប់ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់មុ្ពុ�ជាភេទ្បា។         ភេទាំះប�
�ា ងណា អាពា�៍ពិិពា�៍ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ស្រតិូវិបា�ហាម្ពុឃាតិ់
ភេដាយចាប�់ី�ពិ�អាពា�៍ពិិពា�៍ �ិងស្រគុួសារឆ្នាំន ១ំ៩៨៩ 
ថ្លែដូលបា�ថ្លែចងថា “អាពា�៍ពិិពា�៍ គុឺជាក់ិចូ���ដូ៏
ឧឡារកិ់រវាងប�រ�មាន ក់ ់�ិងស្រ្ត�ី�មាន ក់”់ (មាស្រតា ៣) ភេ��យថា
ម្ពុ�ិអាចភេរៀបអាពា�៍ពិិពា�៍បា�រវាង “ប�គុគលមា�ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន ” (មាស្រតា ៦) ។21   បទ្បាបបញ្ចូញ តីិថិ្លែបបភេ�ះស្រតូិវិបា� �ិរាក់
ភេដាយស្រក់ម្ពុរដូឋបបភេវិណ� ឆ្នាំន  ំ២០០៨ �ិងចាបឆ់្នាំន  ំ២០១១ �ី�
ពិ�ការអ្ន��វិតិីស្រក់ម្ពុរដូឋបបភេវិណ�  ភេទាំះប�ជា�ា ងណាក់ភ៏េដាយ 
ការផាែ �់បី�រភេ�ះម្ពុ�ិបា��សពិា�ាយភេអាយបា�ទ្បា�លំទ្បា�លាយ
ដូល់ស្របជាពិលរដូឋទ្បា�ភេ� រមួ្ពុទាំងំម្ពុស្រ្ត�ី�រដាឋ �បិាលក់ន�ងថាន ក់់
ម្ពុ�លដាឋ �ថ្លែដូលភេចញ់លិខិតិបញ្ញាា ក់អ់ាពា�៍ពិិពា�៍ភេទ្បា។22

 ភេទាំះប�ជាចាបរ់ដូឋធីម្ពុម��ញ្ចូញពិ�យល់ថាអាពា�៍ពិិពា�៍
គុ ឺ“តាម្ពុភេគ្នាលការណ៍�ម័ស្រគុចតីិិបី�ម្ពុយួស្របពិ�ិម្ពុយួ”23 ភ៏េដា
ក់ម៏ា�ភេ�ចក់ី�រាយការណ៍អ្នពំិ�គុ�សាា ម្ពុ��រ�ិភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ថ្លែដូល
អាចទ្បាទួ្បាលបា��ំប�ស្រតិអាពា�៍ពិិពា�៍ភេដាយច�ះភេ�ម ះ
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ជា“ បី�” �ងិ“ ស្របពិ�ិ”។24 តាម្ពុពិិតិភេ�យ�ទិ្បាសាស្រ្ត�ភីេ�ះស្រតិូ
បា�គ្នាសំ្រទ្បាភេដាយម្ពុស្រ្ត�ី�ស្រក់�ួងម្ពុហានៃ�ា ថ្លែដូលបា�អ្នះអាងថា
ស្របភេទ្បា�ក់មុ្ពុ�ជាម្ពុ�ិបា�ហាម្ពុឃាតិក់ារភេរៀបការភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេទ្បា 
�ិងបា�ភេ�ន�ថា “ភេ�ភេពិលមា�អាពាពិពិា�៍រវាងស្រ្ត�ី� �ងិស្រ្ត�ី� 
អ្ននក់អាចច�ះភេ�ម ះមាន ក់ជ់ាប�រ� �ងិមាន ក់ភ់េទ្បាៀតិជាស្រ្ត�ី�”25

ដូ� ភេចនះ ភេដូ�ម្ពុប �បថ្លែ�ុម្ពុភេ�តាម្ពុលំដាប់លំភេដាយនៃ��ីង់ដា
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន  ថ្លែដូលស្រគុបដូណីបភ់េ�ក់ន�ង�ងគម្ពុ
ក់ម្ពុុ�ជា។

 ការទ្បាទួ្បាលសាគ ល់�ែ�វិចាបន់ៃ�ទ្បានំ្ទាក់ទ់្បា�ំងភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ភេ�ះ �ា�យពិ�ការថ្លែដូលស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជាភេបាះបងភ់េចាលទាំក់ទ់្បាង
ភេ��ឹង�ិទ្បាិិ រប�់អ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។          ស្រក់�ួង
រដាឋ �បិាល ម្ពុ�ិទាំ�ម់ា�ក់ម្ពុមវិធិី� ឬភេគ្នាល�ភេ�បាយ ភេផីាតិ
ភេល�អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ភេទ្បាប �យភេទ្បា។                           ម្ពុ�ិមា�ចាប់
ស្របឆ្នាំំង�ឹងការភេរ ��ភេអ្ន�            ឬចាប់ភេ�សងភេទ្បាៀតិភេដូ�ម្ពុប �ការពារ
ស្របជាពិលរដូឋថ្លែដូលស្របឆ្នាំងំ�ងឹការភេរ ��ភេអ្ន�ងចភំេពាះអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ ឬការទ្បាទ្បាួលសាគ ល់�ិទ្បាិិ
�ំខ្លាំ�់ៗ �ស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ក់ម្ពុុ�ជា ដូ�ចជា
អាពា�៍ពិិពា�៍ ម្ពុរតិក់ ស្របាក់ភ់េសាធី��ិវិតិី� ៍ ការ�ម�ំ
ក់��ចិញឹូ្ចូម្ពុរមួ្ពុគ្នាន  ឬការចាតិត់ាងំភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ��ងវិញិ់ជាភេដូ�ម្ពុ។
 
 ភេប�គ្នាម �ការការពារថ្លែ�នក់ចាបភ់េទ្បា អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់
ដូ�ចគ្នាន ក់ម្ពុុ�ជាភេ�ថ្លែតិទ្បាទ្បាួលរងការមាក់ង់ាយ ការភេរ ��ភេអ្ន�ង 
ការរភំេលា�បំពា�ពិ�បា�ល�� អ្នំភេពិ��ិងាក់ន�ងស្រគុួសារ �ិង
�ែ�វិភេ�ទ្បា �ងិការម្ពុ�ិទ្បាទ្បាលួសាគ ល់ពិ�ស្រក់មុ្ពុស្រគួុសាររប�់ពិកួ់ភេគុ។ 
ភេ�ងតាម្ពុយ�អិ្ន�ឌ្ឈ��� (UNDP) �ិង USAID ឆ្នាំន ២ំ០១៤26 
អ្នងគការភេស្រ�រដាឋ �បិាលក់ន�ងស្រ�កុ់បា�រាយការណ៍ថាមា�ការ
ចាប់ខែួ�             �ិងការភេបៀតិភេបៀ�អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ជានៃចដូ�យភេដាយបា�ល� �ថ្លែដូលធីម្ពុមតាគុឺ ភេស្រប�ចាប់        �ិង
ភេគ្នាល�ភេ�បាយ ស្របឆ្នាំងំបទ្បាឧស្រកិ់ដូឋភេ�សងៗទ្បា�ភេ� ភេដូ�ម្ពុប �
ភេធីា�ទ្បា�ក់េប�ក់ភេម្ពុនញ់អ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងភាា បព់ិួក់ភេគុ
ជាម្ពុយួ�ឹងឧស្រកិ់ដូឋក់ម្ពុម ការស្របស្រពិឹតិីម្ពុ�ិស្រតឹិម្ពុស្រតិូវិ �ិងការភេស្រប�
ស្របា�់ភេស្រគុឿងភេញ់ៀ�។ ក់ម៏ា�ភេ�ចក់ី�រាយការណ៍�ងថ្លែដូរ 
អ្នំពិ�នៃដូគុ�ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ថ្លែដូលបា�រងភេស្រគ្នាះភេដាយការ

24 Kunthear, M and Drennan, J. (2013). Laws can’t stop lovers marrying. Phnom Penh Post, 20 May 2013. At: https://
www.phnompenhpost.com/national/laws-can%E2%80%99t-stop-lovers-marrying
25  Ibid.
26  UNDP, USAID (2014). Being LGBTI in Asia: Cambodia Country Report. Bangkok. At: https://www.undp.org/content/
dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
27 Cambodia Center for Human Rights (CCHR). (2010). Coming Out in the Kingdom: Lesbian, Gay, Bisexu-
al and Transgender People in Cambodia. p.16. At: https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/en-
glish/2010-12-09%20COMING%20OUT%20IN%20THE%20KINGDOM%20LESBIAN,%20GAY,%20BISEXUAL%20
AND%20TRANSGENDER%20PEOPLE%20IN%20CAMBODIA_EN%20.pdf

ចាបប់ំថ្លែបក់ពិ�អាជាា ធីរម្ពុ�លដាឋ � ក់ន�ងការភេឆ្គែ�យតិបចំភេពាះការ
ដាក់់�ំពាធីពិ��មាជំិក់ស្រកុ់ម្ពុស្រគួុសាររប�់ពិួក់ភេគុផាា ល់។
 
 ការភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងការស្របកា�ច់ំភេពាះអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ក់ម្ពុុ�ជា ហាក់ដ់ូ�ចជាស្រតិូវិបា�ជំំរ�ញ់ភេដាយការ
�ងកតិ់ធីៃ�់រប�់�ងគម្ពុភេ�ភេល�គុ�ណតិនៃម្ពុែស្រគួុសារតាម្ពុថ្លែបប
ស្របនៃពិណ�  �ិងម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�ភេដាយសារបញ្ញាា ជំំភេ�ឿសា�ន្ទាដូ�ច
�ឹងក់រណ� ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិថ្លែដូរ។ របាយការណ៍ឆ្នាំន  ំ
២០១០ ពិ�ម្ពុជំឈម្ពុណូល�ិទ្បាិិម្ពុ���សក់ម្ពុុ�ជា បា�អ្នះអាងថា 
“ភេដាយសារវិបបធីម្ពុភ៌េ�ះភាគុភេស្រច��ជាស្រពិះពិ�ទ្បាិសា�ន្ទា ការ
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ខណៈថ្លែដូលស្រតិូវិបា�ភេគុភេម្ពុ�លភេ��ញ់
ថាស្រគ្នា�ជ់ាភេរឿងចថ្លែម្ពុែក់ម្ពុយួ ម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�ទាំក់ទ់ាំញ់ស្របភេ�ទ្បានៃ�
ស្របតិិក់ម្ពុមស្របឆ្នាំងំតិបតិ ដូ�ចថ្លែដូលអាចភេ��ញ់ភេ�ក់ន�ងវិបបធីម្ពុ៌
រប�់សា�ន្ទាស្រគុ��ា ឬម្ពុ��ែ�ម្ពុភេន្ទាះភេទ្បា។“27

 ដូ�ភេចនះឧស្រកិ់ដូឋក់ម្ពុមនៃ�ការ�ិប់ស្របថ្លែ�លជាម្ពុិ�បា�
ភេក់�តិភេទ្បាប �ងទ្បា�ភេ�ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ពិ៏ិតិថ្លែម្ពុ� បា�ថ្លែ�ីមា�ការ
ដាក់�ំ់ពាធីភេ�រក់ចំណងអាពាពិិពា�៍ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន  �ិង
ការបភេងក�តិក់��ភេ�ថ្លែតិស្រតូិវិបា�ភេគុចាតិ់ទ្បា�ក់ថាជាភេគ្នាលភេ�
ជំ�វិតិិច�ងភេស្រកាយ ទាំងំភេចញ់ពិ�ទ្បា�ស�ៈខ្លាំង��លធីម្ពុ ៌ �ិង
ភេ�ដូឋក់ិចូ។ ប�គុគលស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ជាភេស្រច��ភេស្រជំ��ភេរ ��
ការរ�់ភេ�ភេដាយលាក់ប់ាងំ ភេដូ�ម្ពុប �ភេគុចពិ�ភាពិ�យ័ខ្លាំែ ចនៃ�
ការន្ទាឱំ្យយមា�ភាពិអាមាា �់ដូល់ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ �ិងបាតិប់ង់
ការគ្នាសំ្រទ្បាថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ�។ អ្ននក់ថ្លែដូល�ភេស្រម្ពុចចិតិីបងាា ញ់
អ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេ�ទ្បា ឬភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុភាគុភេស្រច��ស្រតិូវិ
បា�ស្រគុួសារបភេណីញ់ភេចញ់ ឬបងេំឱ្យយភេរៀបការជាម្ពុយួម្ពុ���ស
ភេ�ទ្បា�ា�យ  ភេ��យក់ន�ងក់រណ� ខែះ ធាែ បទ់្បាទ្បាួលការពិ�បាល
ភេរាគុវិកិ់លចរកិ់ ឬភេ�ថា“ ការពិ�បាលរភំេដាះភេស្រគ្នាះ” ភេដាយ
ស្រគុូថ្លែខមរពិ�បាលតាម្ពុថ្លែបបប�រាណ    ដូ�ចថ្លែដូលបា�គុ��បញ្ញាា ក់ ់
ភេ�ក់ន�ងរបាយការណ៍ UNDP �ិង USAID ឆ្នាំន ២ំ០១៤។ 
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ម្ពុជំឈម្ពុណូល�ិទ្បាិិម្ពុ���សក់ម្ពុុ�ជា ពិ�យល់បថ្លែ�មុ្ពុភេទ្បាៀតិភេ�ក់ន�ងរបាយការណ៍ឆ្នាំន  ំ ២០១០ ថា៖ 

“ការបនិតទ្បាំនាក់់ទ្បាំនិងស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន  �ឺ�ផ្នល�វិម្ពុួយផ្នែដូលបី�គលភា�ភេស្រចើនិម្ពុិនិអាច

មានិលទ្បាធភាពីទ្បាទ្បាួលបានិភាពី�ម្ពុរម្ពុយភេ�ក់ន�ង�ងគម្ពុ ឬភេ�ដូឋក់ិច។ូ ហានិិ�័យនៃនិការ

បភេណ្ឌូត ញ់ភេចញ់ពី�ស្រ�ួ�រ និិងការលំបាក់ផ្នែផ្ននក់ភេ�ដូឋក់ចិ ូបណ្តាត លម្ពុក់ពី�ការរ�់ភេ� ផ្នែត់មាន ក់់ឯង 

អាចមានិនិ័យថាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន ម្ពុិនិរ�់ភេ�ក់ន�ងជ�វិិត់ផ្នែដូលពីួក់ភេ�ចង់បានិ ឬ

ស្រត់�វិមានិទ្បានំាក់ទ់្បានំិង ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន ភេដាយលាក់់បំាង។ ដូភូេចនះការរ�់រានិផ្នែផ្ននក់

ភេ�ដូឋក់ិច ូនិិងភាពី�ក់់ផ្នែ�តងនិឹងផ្នែត់ងផ្នែត់ឈនះភេលើការបង្ហាា ញ់អ្នត់ត�ញ្ញាញ ណ្ឌូផាា ល់ខលួនិ 

និិងទ្បាំភេនារភេ�ទ្បា”28

 

28 Ibid.
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ភេ�ក់ន�ងការ�ាងម់្ពុតិិថ្លែដូលភេធីា�ភេ��ងឆ្នាំន ២ំ០១៦ ភេដាយ MRIF 
ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំ ១៥ន្ទាក់ ់ បា�រាយការណ៍ថា
បា�ទ្បាទ្បាួលរង��វិការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ រាបច់ាបព់ិ�
ការរភំេលា�បំពា�ភេដាយពាក់យ�ំដូ� ការ�ម្ពុែ�តិមាក់ង់ាយ 
�ិងការគុំរាម្ពុគុំថ្លែ�ងម្ពុ�ិ�ីល់អាហារ ការចាបប់ងំងំភេ�
ក់ន�ង�ាះ ឬបងេំឱ្យយចាក់ភេចញ់ពិ��ាះ ឬពិ�ការងារ។29 ការ�ិ
ស្រទ្បាង់ស្រទាំយធំីជាភេស្រច��ភេដាយម្ពុជំឈម្ពុណូល�ិទ្បាិិម្ពុ���ស
ក់ម្ពុុ�ជាក់ន�ងឆ្នាំន  ំ២០១០ �ិងក់ន�ងឆ្នាំន  ំ២០១៤ ភេដាយ UNDP 
ជាម្ពុយួទ្បា�ភាន ក់ង់ារ USAID ថ្លែដូលមា�អ្ននក់ច�លរមួ្ពុភេ�សងគ្នាន  
៦០ន្ទាក់ ់ �ិង ៥៩ន្ទាក់ ់ បញ្ញាា ក់ព់ិ�បទ្បាពិិភេសាធី�ទ៍្បា�ភេ�នៃ�អ្នំ
ភេពិ��ឹងាក់ន�ងស្រគុួសារភេដាយ�មាជំិក់ស្រគុួសារ រមួ្ពុមា�
ការរភំេលា�បំពា�ភេល�រាងកាយ �ិង�ែ�វិចិតិី ការបដិូភេ�ធី 
ការគុំរាម្ពុក់ំថ្លែ�ង ការបងំងំភេ�ក់ន�ង�ាះ ការបងេំឲ្យយថ្លែបក់គ្នាន
ពិ�នៃដូគុ� �ិងការបងេំឲ្យយភេរៀបការ។
 
 បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុធំីម្ពុួយភេទ្បាៀតិ�ស្រមាប់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា គុឺជាការពិិតិថ្លែដូលម្ពុ�ិមា�ពាក់យជា
ភាសាថ្លែខមរភេដូ�ម្ពុប �ពិិពិណ៌ន្ទាអ្នំពិ��ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា ម្ពុ�ិថាជាការ
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ឬភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន ។ ភេ�ងតាម្ពុ
របាយការណ៍ឆ្នាំន  ំ២០០៨ រប�់អ្នងគការយ�ភេណ�ក� “ទ្បា�ស�ៈ
នៃ�ភេយ�ឌ្ឈរ័ �ិងភេ�ទ្បា ហាក់ដ់ូ�ចជាម្ពុ�ិស្រតិូវិបា�ភេគុ�មាគ ល់
ថ្លែបងថ្លែចងភេអាយចា�់ភេទ្បា  ភេ��យអ្នតិ�ីញ្ញាញ ណរប�់ម្ពុ���ស
មាន ក់ ់�ងឹស្រតូិវិបា�ក់ណំតិភ់េដាយថ្លែ�កិ់ភេល�ភេ�ទ្បាពិ�ក់ភំេណ� តិរប�់
ពិួក់ភេគុ (ស្របុ� ឬស្រ��) ឬក់ភ៏េដាយការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់
ពិួក់ភេគុ (ភាពិជាស្រ្ត�ី� ឬជាប�រ�)”។30 ការម្ពុ�ិរាបប់ញូ្ចូ�
ភាសានៃ�ភេ�ទ្បាថ្លែបបភេ�ះ ហាក់ដ់ូ�ចជាមា��លបាះពាល់ធីៃ�ធ់ីៃរ
ដូល់ការយល់ដូឹងរប�់�ងគម្ពុអំ្នពិ�បញ្ញាា អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  ភេទាំះប�ជា�ក់ម្ពុមជំ�ក់ន�ងរយៈភេពិលជាងពិ�រទ្បា�វិតិស
ច�ងភេស្រកាយភេ�ះ បា�ភេធីា�ការស្រប�ម្ពុជាម្ពុយួ�ឹងបទ្បាដាឋ �
ក់ំណតិភ់េយ�ឌ្ឈរ័ភេគ្នាលពិ�រ (�ិងការស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន ) 
ភេ�ក់ន� ងការជំថ្លែជំក់ពិិភាក់ាអំ្នពិ��� ខភាពិ�ែ� វិ ភេ�ទ្បា         �ិង
�ិទ្បាិិម្ពុ���សក់ភ៏េដាយ។

29 Chhoeurng, Rachana; Kong, Yara; Power, Erin. (2016). Poverty of LGBT people in Cambodia, p. 17London, UK: 
Micro Rainbow International C.I.C. At: https://microrainbow.org/wp-content/uploads/2017/12/CambodiaReportEN.pdf
30 UNESCO (2008). HIV/AIDS Prevention Programme: Ethnography of Male to Male Sexuality in Cambodia. Phnom 
Penh. At: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001630/163077E.pdf
31 Rainbow Community Kampuchea (RoCK). At: http://www.rockcambodia.org/?page=de-
tail&menu1=224&menu2=273&ctype=article&id=273&lg=en
32 (RoCK), MRIF. (2019). Second National Dialogue on Legal and Public Policies to Protect LGBTIQ People in Cam-
bodia. Joint Press Release. 27 June 2019. Phnom Penh. At: https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/716_
fprpde_en.pdf?fbclid=IwAR1EXzAMx6-oofncSAus0xfkOMrbig8EkmYewNUBsLbpYefl-L_YQsAJRxc

 ការអ្នបអ្នរសាទ្បារទិ្បាវាភេមាទ្បា�ភាពិរប�់ស្របភេទ្បា�
ក់ម្ពុុ�ជា បា�ចាបភ់េ�ី�ម្ពុដំូប�ងក់ន�ងឆ្នាំន  ំ ២០០៣ ភេ��យ
�ក់ម្ពុមជំ�បា�ភេក់��ភេ��ងភេស្រច��ក់ន�ងការភេរៀបចំចាប់តាំងពិ�
ភេពិលភេន្ទាះម្ពុក់។ ភេទាំះប�ជាអ្នងគការ�ិទ្បាិិម្ពុ���សទ្បា�ភេ� �ិង
អ្នងគការអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ម្ពុ�ិ�ែ�វិការបា�  �ិង
ក់ំពិ�ងភេធីា�ការភេល�បញ្ញាា ទាំំងភេ�ះជាបភេណីាះអា��នក់៏ភេដាយ 
ដូល់ឆ្នាំន  ំ ២០១៤ មា�ការច�ះភេ�ម ះជា�ែ�វិការដូំប�ងនៃ�
អ្នងគការអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ជាអ្នងគការភេស្រ�រដាឋ �បិាល
ម្ពុយួភេ� ��គុម្ពុ�ឥ៍�ាធី��ក់ម្ពុុ�ជា (RoCK)31។ ភេ�ក់ន�
ឆ្នាំន ដំូថ្លែដូលស្របភេទ្បា�ភេ�ះបា�ភេធីា�ក់ិចូ��ាន្ទា��គុម្ពុ�៍អ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ថាន ក់ជ់ាតិិភេល�ក់ដំូប�ងរវាងរដាឋ �បិាល 
�ងិ�ងគម្ពុ���វិលិ ភេ��យភេល�ក់ទ្បា�២ ភេធីា�ភេ��ងភេ�ឆ្នាំន  ំ២០១៩ ។32

ក់ន�ងកិ់ចូពិិភាក់ាភេល�ក់ទ្បា�២ភេ�ះ រដូឋភេលខ្លាំធិីការ ឯ.ឧ ថ្លែក់វិ ភេរម្ពុ� 
បា�ភេបីជាា ចិតិីជាសាធារណៈភេដូ�ម្ពុប �ភេធីា�ឱ្យយស្របភេ�� រភេ��ង��វិ
សុា�ភាពិ�ិទ្បាិិម្ពុ���ស�ស្រមាប់អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ភេ�ក់មុ្ពុ�ជា         ភេដាយទ្បាទ្បាលួយក់��វិអ្ន��សា��ទ៍ាំងំ៩ ចំណ� ច
ទាំក់ទ់្បាង�ឹង�ិទ្បាិិអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  នៃ�ការស្រតិតួិពិិ�តិិយ
ភេ��ងវិញិ់ជា�ក់លតាម្ពុ កាល ក់ំណតិ់(UPR)ជំ�ំទ្បា�៣។ 
�ក់ម្ពុមជំ� អ្ននក់ភេធីា�យ�ទ្បាិន្ទាការ �ិងអ្ននក់តិ�ូ�ម្ពុតិិបចូ�បប�ន
ក់ំពិ�ងភេ�ន���ំ រដាឋ �ិបាលឱ្យយដាក់់បញូ្ចូ� លស្រកុ់ម្ពុអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ន�ងភេ�ចក់ី�ស្រពាងចាប់អ្នស្រតា��ក់�លដាឋ ��ម� 
ថ្លែដូល�ីល់ការច�ះបញ្ចូា ��ំប�ស្រតិក់ំភេណ� តិ �ំប�ស្រតិអាពា�៍
ពិពិា�៍ �ងិ�ំប�ស្រតិម្ពុរណភាពិ ភេ��យ�ងិ អ្ន��វិតីិថ្លែ��ការ
�ក់ម្ពុមភាពិភេឆ្គែ�យតិបភេ��ឹងតិស្រមូ្ពុវិការអាទ្បាិភាពិ�ស្រមាប់
ស្របជាជំ�អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ រដាឋ �បិាលបា�
បងាា ញ់ការគ្នាសំ្រទ្បា �ិងបងាា ញ់ឆ្គ�ាៈក់ន�ងការ��ការជាម្ពុយួ
�ងគម្ពុ���វិលិ បា�ថ្លែ�ីបា��ងកតិធ់ីៃ�ថ់ាវាអាចស្រតិូវិការភេពិល
ភេស្រពាះមា�កិ់ចូការចាំបាច់បថ្លែ�ុម្ពុភេស្រច��ភេទ្បាៀតិភេដូ�ម្ពុប �ភេធីា�ការ
ភេល� ក់ក់មុ្ពុ�់ការយល់ដូឹងអំ្នពិ��ិទ្បាិិអ្ននក់ ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន ក់ន�ងស្របភេទ្បា�។

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ន�ងស្រកុ់ម្ពុពិិភាក់ាបា�ទ្បាទួ្បាលសាគ ល់ថា 
សុា�ភាពិអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់មុ្ពុ�ជាមា�ភាពិ
ស្របភេ��រភេ��ងភេស្រច��ន្ទាភេពិលបចូ�បប�នភេ�ះ។  រដាឋ �បិាលក់ម្ពុុ�ជា
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បា�ចាបភ់េ�ី�ម្ពុបងាា ញ់ការគ្នាសំ្រទ្បាភេស្រច�� ចំភេពាះប�ពិាភេ�តិ� ភេ�ះ
ភេ��យចំ�ួ�អ្នងគការម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�រដាឋ �បិាល មូា�់ជំំ�ួយ �ិង
�ម្ពុុ�័ិម្ពុតិិីបា�ភេក់��ភេ��ង។ ដូ�ចគ្នាន ភេ�ះ�ងថ្លែដូរមា�ការ
ភេក់��ភេ��ង��វិពិ័តិ៌មា�វិជិំាមា�អ្នំពិ�បញ្ញាា អ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន តាម្ពុរយៈបណីាញ់�សពិា�ាយ�ងគម្ពុ ភេ��យមា�
ចំ�ួ�អ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ហាក់ដ់ូ�ចជាក់ំពិ�ងភេចញ់ម្ពុ�ខ
ជាចំ�ភេស្រច��ថ្លែដូរ។

 ភេទាំះ�ា ងណាទ្បា�ាឹម្ពុ�ឹងភេ�ះភេ�ថ្លែតិមា�ទ្បាស្រម្ពុង់នៃ�
អ្នំភេពិ��ឹងា �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ងជាភេស្រច��បា�ភេក់�តិភេ��ងជា
ភេរៀងរាល់នៃ�ៃចំភេពាះអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ស្របភេទ្បា�
ក់ម្ពុុ�ជា ភេ��យ�ងគម្ពុទាំងំម្ពុ�លភេដាយភេផីាតិភេល�បទ្បាដាឋ �
ក់ំណតិភ់េយ�ឌ្ឈរ័ពិ�រ �ិងស្រគុួសារភេផីាតិការស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា
�ា�យគ្នាន ថ្លែតិម្ពុា�ង រារាងំម្ពុ���សពិ�ការយល់ដូឹងកា�ថ់្លែតិចា�់
អ្នំពិ�បញ្ញាា អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។

ទស្រម្ពុង់អ្នំភេពើហឹឹង�សា និងការភេរ��ភេអ្នើងរួម្ពុភាគុភេស្រចើនថ្លែដូល
អ្ននក់ចូលរួម្ពុបានជួួបស្របទះគុឺ៖

 • ការភេរ ��ភេអ្ន�ងភេដាយស្រគុួសារ ��គុម្ពុ� ៍�ិងអ្នជាា
        ធីរម្ពុ�លដាឋ �ម្ពុយួចំ�ួ�
 • ក់ងាះ��វិយ�ីការភេដូ�ម្ពុប �រាយការណ៍ពិ�អ្នំភេពិ��ឹងា      
       �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ង
 • ខាះ��វិការគ្នាសំ្រទ្បាពិ�អាជាា ធីរម្ពុ�លដាឋ �
 • ម្ពុ�ិទាំ�ម់ា�ចាបក់ារពារ�ិទ្បាិិអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ 
    ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
 • ការបក់ស្រសាយខ�� �ិងការយល់ស្រច�ំនៃ�  
    អ្នតិី�ញ្ញាញ ណអ្ននក់ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេដាយ 
    �ងគម្ពុភាគុភេស្រច��។ ដូ�ចថ្លែដូលបា�ភេល�ក់ភេ��ង 
    ភេដាយអ្ននក់ច�លរមួ្ពុជាភេស្រច��ន្ទាក់ថ់ា “ភេយើង�  

  ភេ�ា ចស្រ�យបិ�ចអាស្រក់ក់់ភេ�ក់ន�ងផ្ននត់់�ំនិិត់  

  ស្រប�ពីលរដូឋក់ម្ពុុ��”។

 ភេយើង�ភេ�ា ចស្រ�យបិ�ច

អាស្រក់ក់់ភេ�ក់ន�ងផ្ននត់់�ំនិិត់

ស្រប�ពីលរដូឋក់ម្ពុុ��

“
”
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៥. បទពិភេស្ថាធន៍ជួ�វិិតិ៖ ការផាត់ិភេចញ់អ្ននក់
    ស្រ�ទ�បាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�  ក់ន�ងវិិ�័យភេ�ដូឋកិ់ចូ
    ភេ�ក់មុ្ពុ�ជា

ការងារ �ហឹស្រគុិនភាព និងភេ�វាក់ម្ពុមហឹិរញ្ចូញវិតិី� ការអ្នប់រំ និង
�ុខភាពការងារ 

 ម្ពុ�ិមា�ចាបស់្របឆ្នាំងំ�ឹងការភេរ ��ភេអ្ន�ង អ្ននក់ស្រ�លាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការភេន្ទាះភេទ្បា។ ស្របជាជំ�ក់មុ្ពុ�ជាថ្លែដូល
ម្ពុ�ិភេគ្នារពិតាម្ពុការបងាា ញ់ �ងិកំ់ណតិអ់្នតីិ�ញ្ញាញ ណ��វិបទ្បាដាឋ � 
នៃ�ការស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន  ស្រប�ម្ពុ�ឹងឧប�គុគជាភេស្រច��
ក់ន�ងទ្បា��ារការងារ៖ ពិ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងការបដិូភេ�ធីក់ន�ង
ដូំភេណ� រការដាក់ព់ាក់យ��ំការងារទាំងំការភេបៀតិភេបៀ� �ិងការ
�ម្ពុែ�តិភេធីា�បាប ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ។ អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ថ្លែដូលច�លរមួ្ពុក់ន�ងការ�ិក់ារប�់ ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��
អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) ឆ្នាំន  ំ២០១៦ បា�បងាា ញ់ថាពិួក់ភេគុស្រតិូវិ
បា�អ្ននក់ភេ�សងភេស្រប�ស្របា�់ពាក់យ�ំដូ�ម្ពុិ��ម្ពុរម្ពុយភេ�ក់ថ្លែ�ែង
ភេធីា�ការ ភេដាយប�គុគលិក់រមួ្ពុការងារបចូ�បប�ន �ិងពិ�ម្ពុ��ៗ 
ភេ��យស្រតិូវិបា�ស្របាបឱ់្យយផាែ �់បី�រអាក់បបក់ិរ�ិ �ិងការ
ភេ�ែៀក់ពាក់ភ់េចញ់។33 

 ទាំំងភេ�ះអាចពិ�យល់ពិ�ម្ពុ�លភេ�តិ� ថ្លែដូលអ្ននក់ស្រ�
ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ម្ពុ�ិមា�អារម្ពុមណ៍ក់ក់ភ់េ�ីក់ន�ងការបងាា ញ់
អ្នំពិ�ទ្បាំភេន្ទារភេ�ទ្បា ឬអ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់គ្នាតិ់
ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ ដូ�ចថ្លែដូលបា�បងាា ញ់ក់ន�ងរបាយការណ៍
រប�់ UNDP �ិង USAID ឆ្នាំន  ំ២០១៤។ របាយការណ៍
ភេ�ះបា�អ្នះអាងថា ភេដាយសារមា�ការភេរ ��ភេអ្ន�ងជាភេស្រច��
ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ �ិងក់ងាះ��វិភេគ្នាល�ភេ�បាយរប�់
រដាឋ �បិាល �ិងស្រក់ុម្ពុ�ូ��ថ្លែដូលភេដាះស្រសាយភាពិចស្រម្ពុុះ �ិង

33 Chhoeurng, Rachana; Kong, Yara; Power, Erin. (2016). Poverty of LGBT people in Cambodia. London, UK: Micro 
Rainbow International C.I.C. At: https://microrainbow.org/wp-content/uploads/2017/12/CambodiaReportEN.pdf

34 UNDP, USAID (2014). Being LGBTI in Asia: Cambodia Country Report. Bangkok. At: https://www.undp.org/content/
dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
35 Cambodia: Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation.2008. At: https://www.unodc.org/res/
cld/document/khm/2008/law_on_suppression_of_human_trafficking_and_sexual_exploitation_html/Cambodia_03_-_
Law-on-Suppression-of-Human-Trafficking-and-Sexual-Exploitation-15022008-Eng.pdf
36 Cambodian Alliance for Combatting HIV and AIDS (CACHA) & National AIDS Authority. (2009). Research Report: 
“Policies environment regarding universal access and the right to work of Entertainment Workers in Cambodia”. pp. 
65–67 At: http://www.hacccambodia.org/download_pub.php?file=CACHA%20Action%20Research%20final_En-
glish%20version.pdf
37 Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018). Global Multidimensional Poverty Index 2018: The Most 
Detailed Picture to Date of the World’s Poorest People, University of Oxford, UK. At: https://ophi.org.uk/multidimen-
sional-poverty-index/global-mpi-2018/

ការដាក់ប់ញូ្ចូ� ល មា�ឱ្យកា�ការងារតិិចតិួច�ស្រមាបអ់្ននក់
ស្រ�ទ្បាាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ជាពិិភេ��អ្ននក់មា�ក់ស្រម្ពុតិិការអ្នបរ់ ំ
ទាំបថ្លែដូលងាយងាក់ភេ�ស្របក់បរបររក់��� �ែ� វិ ភេ�ទ្បាភេដូ�ម្ពុប �
រក់ចំណ� ល។ ភេទាំះ�ា ងណាការស្របក់បរបររក់����ែ�វិភេ�ទ្បា 
គុឺជាទ្បាភេងា�ខ��ចាបភ់េ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា។

 ភេ�ះជាក់រណ� �ស្រមាប់អ្ននក់បី� រ ភេយ�ឌ្ឈ័រជាស្រ្ត�ី� ជា
ភេស្រច��ថ្លែដូលមា�ឱ្យកា�ការងារ�ែ�វិការ គុឺបា�ក់ំណតិម់្ពុក់
ស្រតិមឹ្ពុ ក់ន�ងវិ�័ិយ�ំអាង �ងិការក់ម្ពុា�ី។ ភេទាំះ�ា ងណា 
ក់ភ៏េដាយ ��ម្ពុប �ថ្លែតិអ្ននក់ថ្លែដូលភេធីា�ការជាអ្ននក់�ីល់ភេ�វាក់ម្ពុា�ី
ក់៏អា ច រ ង ភេស្រគ្នាះ ភេដា យ សា រ កា រ រ ំភេលា � បំ ពា � ប ថ្លែ�ុ ម្ពុ
ភេទ្បាៀតិ�ងដូរ។ មា�ភេ�ចក់ី�រាយការណ៍ពិ�អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជា
ស្រ្ត�ី�ភេ�ក់ន�ងភេខតិីភេ�ៀម្ពុរាប ��ម្ពុប �ជាអ្ននក់ភេធីា�ការងារ�ថ្លែម្ពុីង
ភេ�តាម្ពុហាងភេភាជំ��យដាឋ �ភេ�សងៗក់ភ៏េដាយ ក់ម៏្ពុ�ិស្រតិូវិ
បា�អ្ន��ញ្ញាញ តិឱ្យយភេដូ�រភេ�ក់ន�ងតិំប�ភ់េទ្បា�ចរណ៍�ំខ្លាំ�់ៗ ថ្លែដូរ 
ពិ�ភេស្រពាះពិួក់ភេគុស្រតិូវិបា�ភេគុ��មតិថាជាភេចារ ភេ��យអាចស្រតិូវិ
បា�ចាបខ់ែួ�ភេដាយអាជាា ធីរម្ពុ�លដាឋ �។34 អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈ័
ជាស្រ្ត�ី�ថ្លែដូលស្របក់បរបររក់����ែ�វិភេ�ទ្បា គុឺជាម្ពុ�ខ�ញ្ញាញ រប�់
បា�ល��ក់ន�ងការរភំេលា�បំពា� ��ក់បាា � ់ការភេក់ងស្របវិញូ័្ចូ �ិង
ការចាបឃ់ាតិខ់ែួ�ភេដាយនៃចដូ�យ�ងថ្លែដូរ។ ការស្រសាវិស្រជាវិ
បងាា ញ់ថា បន្ទាា បព់ិ�រដាឋ �បិាលបា�អ្ន��ម្ពុត័ិចាបឆ់្នាំន  ំ
២០០៨ �ី�ពិ�ការជំញួ់ដូ�រម្ពុ���ស �ងិការភេធីា�អាជំ�វិក់ម្ពុម�ែ�វិភេ�ទ្បា35 
ការចាបឃ់ាតិខ់ែួ�អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី� �ិងប�រ�រមួ្ពុភេ�ទ្បា
ជាម្ពុយួប�រ� បា�ភេក់��ភេ��ងចំ�ួ�៣ដូង ទាំងំភេន្ទាះ
ភេធីា� ភេអាយមា�ការ�យច�ះ�� វិឱ្យកា�រក់ស្របាក់់ចំណ� ល 
ក់ដ៏ូ�ចជាការទ្បាទ្បាួលបា�ភេ�វា��ខភាពិ �ិងភេ�វា�ងគម្ពុ
រប�់ពិួក់ភេគុ។36

 ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ម្ពុយួថ្លែដូលមា�ស្របជាជំ� ៣៥ ភាគុរយ 
ជាទ្បា�ភេ�រ�់ភេ�ក់ន�ងភាពិស្រក់�ស្រក់ �ិងអ្ន��ីិ��ខការងា37

ការធាន្ទាឱ្យកា�ការងារ �ិងការបភេងក�តិស្របាក់ ់ចំណ� ល

“
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�ស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI) អាចជា
បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុចម្ពុបងថ្លែ�នក់ភេ�ដូឋកិ់ចូ�ងគម្ពុ បា�ថ្លែ�ីវាក់ជ៏ាគុ�ែឹះ
ក់ន�ងការកាតិប់�ុយការភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងទ្បាទ្បាួលបា��ម្ពុភាពិ
�ងថ្លែដូរ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ន�ងកិ់ចូពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់មុ្ពុ�ជាភេល�ក់ដំូប�ងថ្លែដូលបា�ភេធីា�ភេ��ងក់ន�ងឆ្នាំន  ំ
២០១៤ បា�រាយការណ៍ថា ពិួក់ភេគុមា�អារម្ពុមណ៍ថាមា�
�ិទ្បាិិអ្នំណាច �ិងមា�ការទ្បាទ្បាួលសាគ ល់កា�ថ់្លែតិខ្លាំែ ងំភេ��ង
ពិ�ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ �ិង��គុម្ពុ�ភ៍េ�ភេពិលថ្លែដូលសុា�ភាពិ
�ិរញ្ចូញ វិតិុ�រប�់ពិួក់ភេគុមា�ភាពិស្របភេ��រ �ិងភេពិលពិួក់ភេគុ
អាចរក់ស្របាក់ប់ា�កា�ថ់្លែតិភេស្រច��ភេ��ង។38 ភេ�ះស្រតិូវិបា
បញ្ញាា ក់់ ភេដាយការ�ិក់ា រប�់ម្ពុ�ល�ិធីិ ម្ពុ� ស្រកូ់ឥ�ាធី��
អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) ឆ្នាំន  ំ ២០១៦ ថ្លែដូលបា�
��និដាឋ �ថា៖

អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន កានិ់ផ្នែត់ភេស្រចើនិ ផ្នែដូលឈានិភេជើង

ភេចញ់ពី�ភាពីស្រក់�ស្រក់ ភេហ្វីើយកាល យ��មាជិក់�ំ�និ់ និិង

មានិឥទ្បាធិពីល នៃនិស្រ�ួ�រ និិង�ហ្វី�ម្ពុនិ៍រប�់ពីួក់ភេ� 

ភេនាះការផាល �់បត�រឥរិយាបទ្បាកានិ់ផ្នែត់ទ្បាូលំទ្បាូលាយ39

 ចាបត់ាងំពិ�ឆ្នាំន  ំ២០១៣ ម្ពុក់ ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��
អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF)  បា��ិងក់ំពិ�ងអ្ន��វិតិីក់ម្ពុមវិធិី�កាតិប់�ុយ
ភាពិស្រក់�ស្រក់ភេ�ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា ថ្លែដូល�មាជំិក់��គុម្ពុ�៍
អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI) ទ្បាទ្បាួលបា�ការគ្នាសំ្រទ្បា
ថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ� �ិងបភេចូក់ភេទ្បា�ភេដូ�ម្ពុប ��ីួចភេ�ី�ម្ពុ�ក់ម្ពុមភាពិ
បភេងក�តិស្របាក់ច់ំណ� ល។ ម្ពុ���សជាភេស្រច��ថ្លែដូលធាែ បស់្រតិូវិបា�
បដិូភេ�ធីភេដាយស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ បា�ក់តិ�់មាគ ល់ភេ��ញ់មា�
ការភេក់��ភេ��ងគុួ រឱ្យយក់តិ់�មាគ ល់ក់ន� ងការទ្បាទួ្បាលយក់ពិ�
�ងគម្ពុ �ិងការភេគ្នារពិចំភេពាះអ្នតិី�ញ្ញាញ ណនៃ�ភេ�ទ្បា ភេយ�ឌ្ឈរ័ 
�ិងភេ�ចកី់� ស្រ�ឡាញ់់រប�់ពិួក់ភេគុបន្ទាា ប់ពិ�ពិួក់ភេគុបា�
ចាបភ់េ�ី�ម្ពុអាជំ�វិក់ម្ពុមខ្លាំន តិតិ�ចផាា ល់ខែួ� ភេ��យអ្ននក់ខែះថ្លែ�ម្ពុ 
ទាំងំអាចបភេងក�តិចំណងស្រគុួសារភេ��ងវិញិ់ �ិងជំួយគ្នាសំ្រទ្បា
ភេ�ដូល់សាចញ់ាតិិរប�់ពិួក់ភេគុ។40

 
 រ��តិម្ពុក់ដូល់ថ្លែខក់ញ្ញាញ ឆ្នាំន  ំ ២០១៩ ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូ
ឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF)   បា�គ្នាសំ្រទ្បាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ចំ�ួ�៧០ន្ទាក់ភ់េអាយចាក់ភេចញ់ពិ�ភាពិ
ស្រក់�ស្រក់ ភេ��យ៣១ន្ទាក់ ់ អាចចាបភ់េ�ី�ម្ពុអាជំ�វិក់ម្ពុមខ្លាំន តិតិ�ច
38 UNDP, USAID (2014). Being LGBTI in Asia: Cambodia Country Report. Bangkok. At: https://www.undp.org/content/
dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
39 Chhoeurng, Rachana; Kong, Yara; Power, Erin. (2016). Poverty of LGBT people in Cambodia, p. 24. London, UK: 
Micro Rainbow International C.I.C. At: https://microrainbow.org/wp-content/uploads/2017/12/CambodiaReportEN.pdf
40 Micro Rainbow International (2018). A wave of LGBTI acceptance in Cambodia. At: https://mrifoundation.global/a-
wave-of-lgbti-acceptance-in-cambodia/

ផាា ល់ខែួ� �ិងបភេងក��ស្របាក់ ់ ចំណ� ល។ ម្ពុ���ស២០ន្ទាក់ ់
បា�ទ្បាទ្បាួលស្របាក់ក់់ម្ពុូ�ខ្លាំន តិតិ�ច ភេដាយសារភាពិជានៃដូគុ�
ជាម្ពុយួសុាប�័ម្ពុ�ស្រក់ូ�ិរញ្ចូញ វិតិុ�ក់ន�ងស្រ�ុក់។ ៣៥ន្ទាក់ ់ បា�
រាយការណ៍ពិ�ការភេក់��ភេ��ងនៃ�ការទ្បាទួ្បាលសាគ ល់ក់ន�ង�ងគម្ពុ 
�ិងការគ្នាសំ្រទ្បាស្រគុួសារបន្ទាា បព់ិ�កាែ យ ជាមូា�់អាជំ�វិក់ម្ពុម។ 
ភេ�ក់ន�ង�ងគម្ពុថ្លែដូលភេផីាតិការយក់ចិតីិទ្បា�ក់ដាក់់�ា ងខ្លាំែ ំង
ភេ�ភេល�ទ្បាំន្ទាក់ទ់្បាំ�ងស្រគុួសារ ការពិស្រងឹងអ្នំណាចភេ�ដូឋកិ់ចូ
រប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) បា�បងាា ញ់ 
ថាជាម្ពុភេធី�បាយដូម៏ា�ស្រប�ិទ្បាិិភាពិម្ពុយួ �ស្រមាបក់ារកាតិ ់
ប�ុយការបដិូភេ�ធីម្ពុ�ិរាបប់ញូ្ចូ� ល �ិងការបាតិប់ងឱ់្យកា�
នៃ�ស្រក់ុម្ពុភេ�ទ្បា �ិងភេយ�ឌ្ឈរ័ភាគុតិិច ការផាែ �់បី�រតិនៃម្ពុែ�ងគម្ពុ
អ្ន�រិក់ស�ិយម្ពុ �ងិការស្រប�ម្ពុ�ឹងបទ្បាដាឋ �នៃ�ការស្រ�លាញ់់
ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន ។

ស្របភេ�ទការងារអ្ននក់ស្រ�ទ�បាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�បានភេធើើ 

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុនៃ�ការពិិភាក់ាជាស្រក់ុម្ពុ ស្រតិូវិបា�ភេ�ន���ំ
ឱ្យយរាយភេ�ម ះវិ�័ិយន្ទាន្ទា ភេ�ក់ន�ងទ្បា��ារការងារថ្លែដូលអ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI) បា�ភេធីា�ការ �ិង
ថ្លែចក់រថំ្លែលក់បទ្បាពិិភេសាធី�រ៍ប�់ពិួក់ភេគុ។ ពិួក់ភេគុបា�ភេឆ្គែ�យ
ដូ�ចតិភេ�៖ 
 • អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា៖ អ្ននក់មាា �ា  
    ជាងកាតិ�់ក់ ់�ិលបះក់រ អ្ននក់តិំណាងថ្លែ�នក់លក់ ់   
    ប�គុគលិក់�ណាឋ គ្នារ ប�គុគលិក់បារ �ិងក់ែឹប អ្ននក់ 
    រតិត់ិ�
 • ប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ៖ ភេវិជំាបណិូតិ ម្ពុស្រ្ត�ី� 
     រាជំយការ ប�គុគលិក់អ្នងគការ អ្ននក់រចន្ទា អ្ននក់មាា �ា
    ជាងផាតិម់្ពុ�ខ �ិលបះក់រ អ្ននក់រតិត់ិ� អ្ននក់ភេធីា�ការ 
    �ំណង់
 •      អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ�៖ អ្ននក់ភេធីា�ការ�ំណង ់ 
       ក់�ិក់រ រតិត់ិ�ក់ៗ ឬឡា�តាក់�់��
 • អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�៖ អ្ននក់រក់����ែ�វិភេ�ទ្បា 
     ជាងអ្នូ�តិ�ក់ ់ស្រគុូបភេស្រងៀ� អ្ននក់លក់ម់្ពុា�បអាហារ  
    អ្ននក់មាា �ា �ិលបះក់រ ប�គុគលិក់អ្នងគការ
 • ស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ៖ ស្រគុូបភេស្រងៀ�   
    ភេវិជំាបណិូតិ ជាងកាតិ�់ក់ ់សុាបតិយក់រ វិ�ិាក់រ      

“
“
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    គុណភេ�យយក់រ អ្ននក់តិំណាងថ្លែ�នក់លក់ ់ច�ងភេ�  
    ប�គុគលិក់ធីន្ទាគ្នារ ប�គុគលិក់អ្នងគការ អ្ននក់រតិត់ិ�  
    អ្ននក់ស្រគុបស់្រគុង បា�ល�� ទាំហា�

បញ្ញាា�ស្របឈម្ពុក់ន�ងការថ្លែ�ើងរក់ឱកា�ការងារ

 ភេ�ភេពិលថ្លែដូលអ្ននក់ច�លរមួ្ពុស្រតិូវិបា��ួរ ឱ្យយភេរៀបរាប់
អ្នំពិ�បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុ ថ្លែដូលពិួក់ភេគុបា�ជំួបស្របទ្បាះក់ន�ង
ដូំភេណ� រការ ទ្បាទ្បាួលបា�ឱ្យកា�ការងារ ពិួក់ភេគុមា�ចភេម្ពុែ�យ
ជាឯក់ចឆ�ាថាអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ នៃ�ភេ�ទ្បា ភេយ�ឌ្ឈរ័ �ិងការ
ស្រ�ឡាញ់់រប�់ពិួក់ភេគុ គុឺជាឧប�គុគដូធ៏ីំ ភេ��យ
ការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ��ិភេ�ជំក់ ឬអ្នតិិ�ិជំ�គឺុជាបទ្បាពិិភេសាធី�៍
ជំួបជាទ្បា�ភេ�។ �ស្រមាបប់�គុគលខែះការម្ពុ�ិមា�ជំំន្ទាញ់
ស្រគុបស់្រគ្នា� ់ ក់ជ៏ាឧប�គុគក់ន�ងជំ�វិតិិអាជំ�ពិរប�់ពិួក់ភេគុថ្លែដូរ។

 �ស្រមាបអ់្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រ
ភេ�ទ្បា គុឺពិិបាក់រក់ការងារភេធីា�ណា�់ ស្រប�ិ�ភេប�ពិួក់ភេគុបងាា ញ់
ពិ�ការស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បារប�់ពិួក់ភេគុ។ ៤ន្ទាក់ក់់ន�ង
ចំភេណាម្ពុ  អ្ននក់ច�លរមួ្ពុមា�បញ្ញាា ក់ន�ងការថ្លែ�ាងរក់ឱ្យកា�
ការងារភេដាយសារថ្លែតិខាះចំភេណះដូឹងភាសាបរភេទ្បា� �ិង
ជំំន្ទាញ់ភេ�សងភេទ្បាៀតិ។ ៤ន្ទាក់ ់ ក់ន�ងចំភេណាម្ពុប�រ�ស្រ�ឡាញ់់
ប�រ� ស្រតិូវិលាក់ក់ារស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេដូ�ម្ពុប �ថ្លែ�ាងរក់
ការងារភេធីា� ភេ��យ៤ន្ទាក់ភ់េទ្បាៀតិម្ពុ�ិស្រតិូវិបា�ភេគុទ្បាទ្បាួលសាគ ល់ 
ឬភេគុម្ពុិ�ភេគ្នារពិភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការរប�់ពិួក់ភេគុភេដាយសារថ្លែតិ
ការស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ ២ន្ទាក់ ់ បា�បងាា ញ់ថាពិួក់ភេគុ
បា�រងការរភំេលា�បំពា�ពិ�អ្នតិិ�ិជំ� (ពិួក់ភេគុស្រតិូវិបា�បងេំ
ឱ្យយរមួ្ពុភេ�ទ្បា ឬរងភេស្រគ្នាះភេដាយសារការរភំេលា�បំពា�ភេល�រ�ប
រាងកាយ) �ិង៦ន្ទាក់ ់ បា�សារភាពិថាពិួក់ភេគុម្ពុ�ិអាចរក់
ការងារភេធីា�បា�ភេទ្បា ពិ�ភេស្រពាះពួិក់ភេគុម្ពុ�ិមា�ជំនំ្ទាញ់ស្រគុប ់ស្រគ្នា� ់។ 
អ្ននក់ច�លរួម្ពុថ្លែដូលជាស្រ្ត�ី� ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទាំំង អ្ន�់ 
បា�រាយការណ៍ពិ�ការលំបាក់ក់ន�ងការថ្លែ�ាងរក់ការងារភេធីា�
ភេដាយសារក់ងាះជំំន្ទាញ់ �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�ស្រគុួសារថ្លែដូលភេធីា�
ឱ្យយពិួក់ភេគុបាតិប់ង�់�វិទ្បាំ��ក់ចិតិ ី�ងិភេ�ចកី់�ស្របាថាន នៃ�ការងារ។

 អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�ទាំងំអ្ន�់ បា�រាយការណ៍
អ្នំពិ�បញ្ញាា ក់ន�ងការទ្បាទ្បាួលបា�ឱ្យកា�ការងារ �ិងរក់ា
ការងារ។ ពិួក់ភេគុទាំងំអ្ន�់តិ�ូ�លំបាក់ក់ន�ងការថ្លែ�ាងរក់
ការងារ ភេធីា� ភេដាយសារថ្លែតិការភេរ ��ភេអ្ន�ងអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ ភេ��យ

ពិួក់ភេគុទាំំងអ្ន�់បា�ស្រប�ម្ពុម្ពុ�ខ�ឹងការភេរ ��ភេអ្ន�ង�ា ង 
ធីៃ�់ធីៃ រ ភេ�អំ្ន��ងភេពិលពួិក់ភេគុភេធីា�ការងារម្ពុិ�ថាភេ�ក់ន� ង
សុាប�័ឯក់ជំ� ឬសុាប�័សាធារណៈ។ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជា
ស្រ្ត�ី�អាយ� ៣១ឆ្នាំន មំាន ក់ប់ា�ស្របាបព់ិួក់ភេយ�ងថា “�ិភេ�ជំក់
ថ្លែតិងថ្លែតិបញ្ចូឈបក់ារ�មាភ � ភេ�ភេពិលពិួក់ភេគុដឹូងថាខា� ំជាអ្ននក់
បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�” ។ �ស្រមាបអ់្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ� គុឺ
មា�សុា�ភាពិស្រ�ភេដូៀងគ្នាន �ងថ្លែដូរ ពិួក់ភេគុទាំងំអ្ន�់ស្រតិូវិ
បា�ភេរ ��ភេអ្ន�ងភេដាយ�ិភេ�ជំក់ ភេ��យម្ពុ�ិមា�បរ�ិកា�
��វិតិុិភាពិ �ិងការទ្បាទ្បាួលសាគ ល់ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការភេទ្បា។

ការស្របស្រពឹតិីចំភេពាះអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�ភេ�ក់ថ្លែនែងភេធើើការ

 ភេ�ភេពិលថ្លែដូលអ្ននក់ច�លរមួ្ពុស្រតូិវិបា��ួរអ្នំពិ�រភេបៀបនៃ�
ការទ្បាទ្បាួល ឬស្របស្រពឹិតិីភេ�កា�ព់ិួក់ភេគុ ភេ�ក់ន�ងក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ គុឺ
បា�បងាា ញ់ថាពិួក់ភេគុមា�បទ្បាពិិ ភេសាធីម្ពុិ�លិ ភេ�ក់ន� ង
ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ ភេដាយស្រគ្នា�ថ់្លែតិភេគុជាម្ពុ���សស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន មាន ក់។់

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា                   �ិង
ស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  មា�ទ្បា�ស�ៈ �ិងបទ្បាពិិភេសាធី�៍
ស្របហាក់ស់្របថ្លែ�លគ្នាន  ដូរាបណាពិួក់ភេគុម្ពុ�ិបា�បងាា ញ់ពិ�
ទ្បាំភេន្ទារភេ�ទ្បារប�់ពិួក់ភេគុ គុឺម្ពុ�ិមា�បញ្ញាា ភេន្ទាះភេទ្បា។ ភេប�ម្ពុ�ិ
ដូ�ភេចាន ះភេទ្បា ពិួក់ភេគុអាចស្រប�ម្ពុ�ឹងហា�ិ�យ័នៃ�ការបាតិប់ង់
ការងារ។         អ្ននក់ច�លរួម្ពុជាស្រ្ត�ី� ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន បា�
�ិ�យថា ភេ�ភេពិលអ្ននក់ដូនៃទ្បាដឹូងអ្នំពិ�អ្នតិី�ញ្ញាញ ណរប�់
ពិួក់ភេគុ ជាធីម្ពុមតាស្រតិូវិភេគុស្របមា�ភេម្ពុ�លងាយ ឬស្រតិូវិបា�ភេគុ
�ួរភេដូញ់ភេដាល��វិ�ំណួរពាក់ព់ិ�ិ័ឯក់ជំ�ភាពិផាា ល់ខែួ�។ 
អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងអ្ននក់បី�រ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ�ទាំងំអ្ន�់បា�បងាា ញ់ថា ពិួក់ភេគុបា�
ស្រប�ម្ពុភេដាះស្រសាយជាម្ពុួយ�ឹងបរ�ិកា�ការងារថ្លែដូល
មា�ភាពិពិិបាក់�ម�ក់សាម ញ់ខ្លាំែ ងំ ទាំងំថ្លែដូល�ិភេ�ជំក់�ឹង
ម្ពុ�ិទ្បា�ក់ចិតិីពិួក់ភេគុ ឬអ្ននក់រមួ្ពុការងាររប�់ពិួក់ភេគុ�ឹងម្ពុ�ិ
ភេធីា�លិចំភេពាះពិួក់ភេគុភេ��យ។ �ស្រមាបអ់្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី� 
ជាការពិិតិក់ម៏ា�លក់េណៈអាស្រក់ក់�់ងថ្លែដូរ ១០ ន្ទាក់ស់្រតិូវិបា�
ភេគុភេជំរស្របមា�ភេម្ពុ�លងាយភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ �ិង៧ន្ទាក់់
ទ្បាទ្បាួលរងការរភំេលា�បំពា��ា ងធីៃ�ធ់ីៃរ។
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ការងារ  �ហឹស្រគុិនភាព និងភេ�វាក់ម្ពុមហឹិរញ្ចូញវិតិុ�

 ភេ�ភេពិលអ្ននក់ច�លរួម្ពុស្រតិូ វិបា��ួរថា               ភេតិ�អ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI) អាចភេប�ក់អាជំ�វិក់ម្ពុម
ផាា ល់ខែួ�បា�ភេទ្បា? ពិួក់ភេគុទាំងំអ្ន�់�ិ�យថា អាចបា� 
បា� ថ្លែ�ីបា�បញ្ញាា ក់់ថាពួិក់ភេគុម្ពុិ�មា�ធី�ធា��ិរញ្ចូញ វិ តុិ�
ស្រគុបស់្រគ្នា�ភ់េទ្បា។ មាន ក់ក់់ន�ងចំភេណាម្ពុពិួក់ភេគុបា��ងកតិធ់ីៃ�ថ់ា 

“ភេយើងអាចភេបើក់អាជ�វិក់ម្ពុា បះីផ្នែនិតភេយើងម្ពុិនិមានិលីយ និិង

ជំនាញ់ភេដូើម្ពុី�ចាប់ភេផ្នតើម្ពុភេទ្បា” ។

 ការខាះខ្លាំតិល�យកាក់ ់ គុឺជាស្របធា�បទ្បារមួ្ពុថ្លែដូល
បា�ភេឆ្គែ�យតិបទាំងំអ្ន�់គ្នាន  ភេ�ភេពិលថ្លែដូលអ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ន�ង
ស្រក់ុម្ពុពិិភាក់ា ទាំងំ៣២ន្ទាក់ស់្រតិូវិបា�ភេគុ�ួរថា ភេតិ�បញ្ញាា
�ិរញ្ចូញ វិតិុ�ស្របភេ�ទ្បាណាថ្លែដូលពិួក់ភេគុស្រប�ម្ពុម្ពុ�ខ។

 អ្ននក់ច�លរួម្ពុថ្លែដូលជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំំងពិ� រ ភេ�ទ្បា
ទាំងំអ្ន�់បា�រាយការណ៍ថា ពិួក់ភេគុជំួបការលំបាក់ថ្លែ�នក់
�ិរញ្ចូញ វិតិុ� �ិងម្ពុ�ិមា�ឱ្យកា�ការងារស្រគុបស់្រគ្នា� ់ឬម្ពុ�ិមា�
ស្របាក់ច់ំណ� លស្រគុបស់្រគ្នា�ភ់េដូ�ម្ពុប ��គតិ�់គងស់្រគុួសារនៃដូគុ� ឬខែួ�ភេគុ
ផាា ល់។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាប�រ�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ទាំងំអ្ន�់បា�បងាា ញ់ថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិមា�ធី�ធា��ិរញ្ចូញ វិតិុ�
ស្រគុបស់្រគ្នា�ភ់េដូ�ម្ពុប �ចាបភ់េ�ី�ម្ពុអាជំ�វិក់ម្ពុមភេទ្បា ភេ��យ៥ន្ទាក់ប់ា�
�ិ�យថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិបា�ទ្បាទ្បាួលការគ្នាសំ្រទ្បាថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ�ពិ�
ស្រគុួសាររប�់ពិួក់ភេគុភេទ្បា។ ស្រ្ត�ី�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទាំ ំង
អ្ន�់ មា�ចភេម្ពុែ�យស្របហាក់ស់្របថ្លែ�លគ្នាន  ពិកួ់ភេគុរក់ស្របាក់ ់ចណំ� ល
បា�តិិចតិួចណា�់ ភេ��យម្ពុ�ិអាចបំភេពិញ់ការចំណាយ
ក់ន�ងការរ�់ភេ�បា�ភេទ្បា។ ពិួក់ភេគុបា��ិ�យថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិ
អាចរក់បា�ឱ្យកា�ការងារលសិ្របភេ��រជាងម្ពុ��ភេដាយសារថ្លែតិ
ខាះជំំន្ទាញ់ ឬចភំេណះដូងឹ។

 អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ�ទាំងំអ្ន�់បា�រាយការណ៍
ពិ�ស្របាក់ច់ំណ� លទាំប �ិងបា��ិ�យថាពិួក់ភេគុម្ពុ�ិអាច
បំភេពិញ់ការចំណាយជាម្ពុ�លដាឋ � ដូ�ចជាការជំួល�ាះ 

41 A family book is an official document holder which contains copies of marriage and birth certificates etc. Usually 
given to couples when they marry, or to unmarried couples when their first child is born.

វិកិ់យ័បស័្រតិចំណាយ �ិងការថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិ។ ពិួក់ភេគុប�ួ
ន្ទាក់ប់ា��ិ�យថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិមា�ស្របាក់ស់្រគុបស់្រគ្នា�ភ់េដូ�ម្ពុប �
�ង បំណ� លរប�់ពិួក់ភេគុភេទ្បា។ ក់ន�ងចំភេណាម្ពុអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័
ជាស្រ្ត�ី�១០ន្ទាក់់             បា�ស្របាថាន ភេអាយពិួក់ភេគុមា�ធី�ធា�
�ិរញ្ចូញ វិតិុ�ស្រគុបស់្រគ្នា�ភ់េដូ�ម្ពុប �ចាបភ់េ�ី�ម្ពុអាជំ�វិក់ម្ពុម ភេ��យ៧ន្ទាក់ ់
ភេជំឿថាពិួក់ភេគុម្ពុិ�មា�ជំំន្ទាញ់ស្រគុប់ស្រគ្នា�់ក់ន�ងការថ្លែ�ាងរក់
ការងារលិជាងភេ�ះភេទ្បា។ ស្រ�ភេដូៀងគ្នាន ភេ�ះថ្លែដូរ ចំភេពាះអ្ននក់បី�រ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ� ចំ�ួ�១១ន្ទាក់ប់ា�បងាា ញ់ថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិ
អាចបំ ភេពិញ់ការចំណាយក់ន� ងការរ�់ ភេ�ជាម្ពុ�លដាឋ �
ស្របចានំៃ�ៃបា�ភេទ្បា។

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុស្រតិូវិបា��ួរថា ភេតិ��ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា ឬ
អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ �ិងការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុបា�
បាះពាល់ដូល់�ម្ពុតុិភាពិក់ន� ងការ��សសំ្របាក់់ថ្លែដូរឬភេទ្បា។ 
ភាគុភេស្រច��នៃ�អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ (៣០ ន្ទាក់)់ បា�យល់ស្រ�បថា 
ជាលទិ្បា�លនៃ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ងថ្លែដូលពិួក់ភេគុបា�ស្រប�ម្ពុម្ពុ�ខ
ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ ឬភេ�ក់ន�ងស្របពិ�័ិអ្នបរ់ពំិួក់ភេគុម្ពុ�ិអាចរក់
ស្របាក់ច់ំណ� លបា�ស្រគុបស់្រគ្នា� ់ ឬមា�ការងារថ្លែដូលមា�
ស្របាក់់ថ្លែខស្រគុប់ស្រគ្នា�់ភេដូ�ម្ពុប �អាចឱ្យយពិួក់ភេគុ��សសំ្របាក់់បា�។ 
ប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន អាយ� ៣៥ឆ្នាំន មំាន ក់ប់ា��ិ�យ
ថា “ខា� ំម្ពុ�ិមា�ល�យភេទ្បា ភេតិ�ខា� ំអាច��សបំា��ា ងដូ�ច
ភេម្ពុីច?” ។ អ្ននក់ភេ�សងភេទ្បាៀតិបា��ិ�យថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិបា�
ភេម្ពុ�លភេ��ញ់ពិ�ចំណ� ចនៃ�ការ��សសំ្របាក់ភ់េទ្បា ស្របថ្លែ�លជា
ភេដាយសារថ្លែតិពិួក់ភេគុរ�់ ភេ�ក់ន� ងភាពិស្រក់� ស្រក់ភេ��យមា�
តិស្រម្ពុូវិការ �ិងអាទ្បាិភាពិបន្ទាា �ភ់េ�សងភេទ្បាៀតិ។ 

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុបា�ពិិភាក់ាអំ្នពិ�បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុថ្លែដូល
ពិួក់ភេគុបា�ជំួបស្របទ្បាះ ក់ន�ងការទ្បាទ្បាួលបា�ភេ�វាធីន្ទាគ្នារជា
ទ្បា�ភេ�។ បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុចម្ពុបង�ស្រមាបអ់្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំអ្ន�់ 
គុឺការភេអាយបា�ទ្បាទួ្បាលស្របាក់់ក់មូ្ពុ�ពិ�ធីន្ទាគ្នារភេស្រពាះពិួក់ភេគុ
ម្ពុ�ិមា�ឯក់សារចាបំាច ់ (អ្នតិី�ញ្ញាញ ណបណ័ះ  ភេ�ៀវិភេ�
ស្រគុួសារ41  �ំប�ស្រតិកំ់ភេណ� តិ �ិង/ឬលិខិតិបញ្ញាា
អា�យដាឋ �) ឬភេដាយសារម្ពុ�ិមា�អ្ននក់ធាន្ទា។ ឧប�គុគ
ដូ�ចគ្នាន ស្រតិូវិបា�ស្រប�ម្ពុម្ពុ�ខខណៈភេពិលពិ��ម្ពុទ្បាទួ្បាល
បា�ការធាន្ទារាាបរ់ង ឬឥណទាំ�ភេដូ�ម្ពុប �ភេប�ក់អាជំ�វិក់ម្ពុម។

ភេយើងអាចភេបើក់អាជ�វិក់ម្ពុា បះីផ្នែនិតភេយើងម្ពុិនិមានិលីយ 

និិងជំនាញ់ភេដូើម្ពុី�ចាប់ភេផ្នតើម្ពុភេទ្បា“ “
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ការអ្នប់រំ

 យ�វិជំ�អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់មុ្ពុ�ជាភេស្រច�� 
ថ្លែតិស្រប�ម្ពុ�ឹងបញ្ញាា ជាភេស្រច�� ក់ន�ងភេពិលថ្លែដូលពិួក់ភេគុភេ�
ទ្បាទ្បាួលការអ្នបរ់ជំា�ែ�វិការ ថ្លែដូលអាចរារាងំឱ្យកា�រប�់
ពិកួ់ភេគុក់ន�ងការទ្បាទួ្បាលបា�ឱ្យកា�ការងារ�ម្ពុរម្ពុយ �ងិទ្បាទួ្បាល
បា�ស្របាក់ច់ំណ� លស្រគុបស់្រគ្នា�។់ ភេដាយសារ��លធីម្ពុដ៌ូ៏
តិឹងរងឹរប�់ស្របភេទ្បា�ភេ�ះថ្លែ�ិក់ភេល�បទ្បាដាឋ �ភេយ�ឌ្ឈរ័ភេគ្នាលពិ�រ 
(ភេយ�ឌ្ឈរ័ប�រ� �ិងស្រ្ត�ី�) ក់�មារថ្លែដូលជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ស្រតិូវិបា�ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ �ិងគុណៈ
ស្រគុបស់្រគុងសាលាភេរៀ�បងេំឲ្យយមា�ឥរ�ិប� �ិងភេ�ែៀក់ពាក់់
ស្រ�បតាម្ពុជំ�វិសាស្រ្ត�ីភេ�ទ្បារប�់ពិួក់ភេគុ ភេ��យជាភេរឿយៗ
ពិួក់ភេគុរងភេស្រគ្នាះភេដាយការ�ម្ពុែ�តិស្របមា�ភេម្ពុ�លងាយ �ិង
ការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�ម្ពុតិិីរមួ្ពុថាន ក់។់ ភេ�តិ�ដូ�ភេចនះភេ��យជាភេស្រច��
ន្ទាក់ម់្ពុ�ិបា�បញូ្ចូបក់ារ�ិក់ារប�់ពិួក់ភេគុភេទ្បា ជាពិិភេ��
�មាជំិក់នៃ�ស្រក់ុម្ពុអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ ថ្លែដូលជាភេរឿយៗងាក់ភេ�រក់
ការងារស្របក់បរបររក់����ែ�វិភេ�ទ្បាភេដូ�ម្ពុប �ចិញឹូ្ចូម្ពុជំ�វិតិិ។
 
 ��័ី�តាងពិ�ម្ពុជំឈម្ពុណូល�ិទ្បាិិម្ពុ���សក់ម្ពុុ�ជា បា�
បងាា ញ់ពិ�អ្នស្រតាភេបាះបងក់ារ�ិក់ាក់ន�ងចំភេណាម្ពុយ�វិជំ�អ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI)                    ភេដាយសារថ្លែតិ “ម្ពុ�ិស្រតឹិម្ពុ 
ថ្លែតិការលំបាក់ខ្លាំងភេ�ដូឋកិ់ចូថ្លែដូលបណីាលម្ពុក់ពិ�ការម្ពុិ�
ទ្បាទ្បាួលសាគ ល់ភេដាយស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារបា�ភេណាះ ះភេទ្បា បា�ថ្លែ�ីថ្លែ�ម្ពុ ទាំងំ
ការភេ� �ិងការ�ម្ពុែ�តិភេម្ពុ�លងាយពិ�ម្ពុតិិីរមួ្ពុថាន ក់ទ់ាំក់ ់ទ្បាង  
�ឹងភេ�ទ្បារប�់ពិួក់ភេគុ�ងថ្លែដូរ។”42

 ទាំំងភេ�ះស្រតូិវិបា�បញ្ញាា ក់់ភេដាយអ្ននក់ច�លរួម្ពុក់ន� ង
ការ�ិក់ារប�់ MRIF ឆ្នាំន  ំ២០១៦ ។ ៨៧ ភាគុរយនៃ�អ្ននក់
ថ្លែដូលបា��មាភ ��ម៍្ពុ�ិបា�បញូ្ចូបក់ារ�ិក់ារប�់ពិួក់ភេគុ
ភេទ្បា ភេ��យមា�ថ្លែតិ ២ ភាគុរយបា�ភេណាះ ះថ្លែដូលទ្បាទ្បាួលបា�
�ញ្ញាញ បស័្រតិសាក់លវិទិ្បា�ល័យ។ ភេ�ភេពិលស្រតិូវិបា��ួរថា 
ភេ�តិ� អ្នា�បា�ជាពួិក់ភេគុម្ពុិ�អាចបញូ្ចូប់ការ�ិក់ាបា� 
៦២ភាគុរយ�ិ�យថា ភាពិស្រក់�ស្រក់ ខណៈភេពិលថ្លែដូលអ្ននក់
ភេ�សងភេទ្បាៀតិ�ិ�យអ្នំពិ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ងភេដាយស្រគួុសាររប�់
ពិួក់ភេគុ (ថ្លែដូល�បប់ងន់ៃ�ែការ�ិក់ា) ឬភេដាយអ្ននក់

42 Cambodia Center for Human Rights (CCHR). (2012). Rainbow Khmer: From Prejudice to Pride. At: https://cchrcam-
bodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=85&id=3
43 Chhoeurng, Rachana; Kong, Yara; Power, Erin. (2016). Poverty of LGBT people in Cambodia. London, UK: Micro 
Rainbow International C.I.C. At: https://microrainbow.org/wp-content/uploads/2017/12/CambodiaReportEN.pdf
44 Salas V & Srun S. (2013). An Exploration of Social Exclusion of Lesbians, Gay and Transgender Persons in Fam-
ilies and Communities and their ways of coping. Research report. Social Protection Coordination Unit, Council for 
Agricultural Research and Development (SPCU-CARD), Phnom Penh

ភេ�សងភេទ្បាៀតិភេ�សាលាភេរៀ� ឬភេ�សាក់លវិទិ្បា�ល័យ (ថ្លែដូល
បា�ច�លរមួ្ពុក់ន�ងការ�ម្ពុែ�តិភេធីា�បាប ឬរភំេលា�បពំា�រាងកាយ)។43

 
 របាយការណ៍ការផាតិភ់េចញ់ពិ��ងគម្ពុ (Social 
Exclusion) ឆ្នាំន ២ំ០១៣ ពិ�ម្ពុ�ល�ិធីិស្រសាវិស្រជាវិការពារ
�ងគម្ពុក់មុ្ពុ�ជាបា�បងាា ញ់ថា ៥២ភាគុរយនៃ�អ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ន�ង 
ការ�ិក់ាបា�ទ្បាទ្បាួលរង�� វិការភេរ ��ភេអ្ន�ងភេ�ក់ន�ងសាលា 
ភេរៀ� ភេ��យមា�ថ្លែតិ៤៣ភាគុរយបា�ភេណាះ ះថ្លែដូលបា�ច�លភេរៀ�
ភេ�សាក់លវិទិ្បា�ល័យ  (២០ភាគុរយនៃ�ប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  ១៧ភាគុរយនៃ�ស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  
�ងិ៦ភាគុរយនៃ�អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�)។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ប៏ា�
បងាា ញ់ពិ�ការរក់ភេ��ញ់ដូគ៏ុរួឱ្យយភាា ក់ភ់េ�ិ�ល�ងថ្លែដូរ៖ អ្ននក់បី�រ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី� ៣០ភាគុរយ �ងិប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  
៧ភាគុរយបា�ទ្បាទួ្បាលរង�មុាធីពិ�ស្រកុ់ម្ពុស្រគួុសារឱ្យយបញ្ចូឈប់
ការ�ិក់ា ឬការងារ។44 ភេ�ះបងាា ញ់ថាការទ្បាទ្បាួ
សាគ ល់ពិ�ស្រគុួសារក់ភ៏េដូ�រតិួ�ា ង�ំខ្លាំ� ់ក់ន�ងការក់ំណតិក់់ស្រម្ពុតិិ
អ្នបរ់ជំា�ែ�វិការរប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 
ភេ��យឪពិ�ក់មីាយ �ិងសាចញ់ាតិិម្ពុយួចំ�ួ�ភេ�ថ្លែតិមា�
គុំ�ិតិភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងយល់ស្រចលំថាក់��ភេ�ជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) �ងឹន្ទាឱំ្យយមា�ការអាមាា �់អាប ់ឱ្យ�
ដូល់ស្រគុួសាររប�់ពិួក់ភេគុ។ វាក់ប៏ងាា ញ់�ងថ្លែដូរថា ស្រតិូវិការ
ការខិតិខំស្របឹងថ្លែស្របងបថ្លែ�ុម្ពុភេទ្បាៀតិ ភេដូ�ម្ពុប �ភេល�ក់ទឹ្បាក់ចិតិីដូល់
ភាពិចស្រម្ពុុះ �ិងការដាក់ប់ញូ្ចូ� លភេ�ក់ន�ងស្របពិ�័ិអ្នបរ់ភំេ�
ក់ម្ពុុ�ជា។

 ជំំហា��ំខ្លាំ�ម់្ពុយួភេ�ក់ន�ងទិ្បា�ភេ�ភេ�ះ គុឺស្រតិូវិបា�
អ្ន��វិតិីភេ�ឆ្នាំន  ំ២០១៥ ភេ�ភេពិលថ្លែដូល MRIF បា���ការ
ជាម្ពុយួអ្នងគការក់ន�ងស្រ�ុក់ម្ពុយួគុឺ CamASEAN �ិងស្រក់�ួង
អ្នបរ់ ំ(ម្ពុ�ា�រអ្នបរ់យំ�វិជំ� �ិងក់�ឡា) ក់ន�ងការបណី� ះបណីាល
ស្រគុូ �ិងគុរ��ិ�ស�ី�ពិ�បញ្ញាា �ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា �ិងអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�ក់ន�ងភេខតិីចំ�ួ�៩។ ស្រគុូ�រ�បចំ�ួ�៣១០០ន្ទាក់ ់
ស្រតូិវិបា�បណី� ះបណីាលភេ�តាម្ពុសាលាចំ�ួ�១៦ក់ន� ង
ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា។ ជាលទ្បាិ�លនៃ�ក់ិចូ��ការភេ�ះ ក់ន�ង
ឆ្នាំន ២ំ០១៧ ស្រក់�ួងបា�អ្នភេញ្ចូា �ញ់�ក់ម្ពុមជំ�អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ច�លរមួ្ពុភេដូ�ម្ពុប �បភេងក�តិក់ម្ពុមវិធិី��ិក់ា�ី�ពិ� ��ខភាពិ
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�ែ� វិ ភេ� ទ្បា          �ិ ង កា រ អ្ន ប់ រ �ំ ស្រមា ប់ក់ ស្រម្ពុិតិ ប ឋ ម្ពុ �ិ ក់ា 
អ្ន��វិទិ្បា�ល័យ �ិងវិទិ្បា�ល័យ។ បចូ�បប�ន�មាភ រៈក់ំពិ�ងស្រតិូវិ
បា��លិតិ ភេ��យ�ឹងស្រតិូវិបញូ្ចូ� លក់ន�ងក់ម្ពុមវិធិី��ិក់ាភេ�ឆ្នាំន  ំ
២០២១ ។

 ម្ពុ�ល�ិធីិម្ពុ�ស្រក់ូឥ�ាធី��អ្ន�ីរជាតិិ (MRIF) ថ្លែណន្ទាថំា 
“ការអ្នបរ់ ំ គុឺជា�ែ�វិភេចញ់ពិ�ភាពិស្រក់�ស្រក់” ដូ�ភេចនះភេ��យវាមា�
សារៈ�ំខ្លាំ�ខ់្លាំែ ងំណា�់ ក់ន�ងការបភេងក��លទ្បាិភាពិទ្បាទ្បាួល
បា�ការអ្នបរ់�ំស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 
ភេដូ�ម្ពុប �ឱ្យយពិួក់ភេគុអាចមា�ឱ្យកា�ការងារ �ិងលក់េខណូ
រ�់ភេ�លិស្របភេ��រ៖

“�ស្រមាប់អ្ននា�ត់�ិទ្បាធិអ្ន នក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន ភេ�
ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�� ការអ្នប់រំ �ឺ�ក់តាត  �ំ � និ់ ផ្នែដូ ល
ជួយ�ំងអ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន  ឲ្យយ�ុិត់ភេ�ក់ន�ងស្របពី័និធ

អ្នប់រំម្ពុួយផ្នែដូលមានិត់នៃម្ពុលនៃ�ល�ស្រមាប់ស្រប�ជនិភា�ភេស្រចើនិ

ផ្នែដូលស្រក់�ស្រក់ ភេហ្វីើយនិិងភេ�ីើការផាល �់បត�រឥរិយាប�ភេ�ក់ន�ង

ស្របពី័និធអ្នប់រំ ដូូភេចនះស្រក់�ម្ពុអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន ម្ពុិនិភេបាះ 

បង់ភេចាលការ�ិក់ា ភេ�ភេពីលពីួក់ភេ�ម្ពុិនិអាចស្រ�ំស្រទ្បានិឹង

ការរំភេលា�បំ�និផ្នែដូលពីួក់ភេ�ទ្បាទ្បាួលរង”

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុពិិភាក់ាស្រកុ់ម្ពុស្រតូិវិបា�ភេ�ន�ឱ្យយពិិពិណ៌ន្ទា
អ្នំពិ� បទ្បាពិិភេសាធី�រ៍ប�់ពិកួ់ភេគុក់ន�ងការទ្បាទួ្បាលបា�ការអ្នបរ់ ំ។ 
អ្ននក់ច�លរមួ្ពុភាគុភេស្រច��បា�ទ្បាទ្បាួលរង��វិការភេរ ��ភេអ្ន�ងម្ពុួយ
ចំ�ួ�ពិ�ម្ពុតិិីរមួ្ពុថាន ក់ ់ �ិង/ឬស្រគូុបភេស្រងៀ� �ា�ភេប�អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា �ិងស្រ្ត�ី�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន បា�រាយការណ៍
អ្នំពិ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ងតិិចតិួច ក់ភ៏េដាយសារពិួក់ភេគុមា�ការងាយ
ស្រ�ួលក់ន�ងការលាក់អ់្នតិី�ញ្ញាញ ណរប�់ពិួក់ភេគុ។  ភេទាំះ�ា ង
ណា    អ្ននក់ច�លរមួ្ពុស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទាំងំ ៣ន្ទាក់់
បា�យល់ស្រ�បថា ស្រប�ិ�ភេប�ម្ពុតិិី�ក់ីិរប�់ពិួក់ភេគុដឹូងថា 
ពិួក់ភេគុជាស្រ��ស្រ�លាញ់់ស្រ�� ម្ពុតិិី�ក់ីិ�ឹង�ប�់ិ�យ
ជាម្ពុយួពិួក់ភេគុ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រ
ភេ�ទ្បាម្ពុយួចំ�ួ� ក់ប៏ា�រាយការណ៍ពិ�ការ�យ័ខ្លាំែ ចដូ�ចគ្នាន
�ងថ្លែដូរ ភេ��យមាន ក់ក់់ន�ងចំភេណាម្ពុពិួក់ភេគុបា�សារភាពិថា៖ 
“មា�ម្ពុ�� �សពិ� រប�ន្ទាក់់បា��ប់�ិ�យជាម្ពុួយខា� ំ 
ភេ�ភេពិលពិួក់ភេគុដឹូងថាខា� ំជាម្ពុ���សស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា”

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុប�រ�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទាំងំ៧ន្ទាក់ ់
បា�ទ្បាទ្បាួលការភេជំរស្របមា�ភេ�ឯសាលាភេរៀ� ភេ��យស្រតិូវិបា�
ភេគុភេ�ពាក់យម្ពុ�ិលិដូ�ចជា “ អា ភេខា�យ” ឬ “ អា ភេចក់” 45។
45 Derogatory terms in Khmer often used to insult LGBTQI people.

�ស្រមាប់អ្ននា�ត់�ិទ្បាធិអ្ន នក់

ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូូចគ្នាន ភេ�ស្របភេទ្បា�

ក់ម្ពុុ�� ការអ្នប់រំ �ឺ�ក់តាត �ំ�និ់

ផ្នែដូលជួយ�ំងអ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បា

ដូូចគ្នាន  ឲ្យយ�ុិត់ភេ�ក់ន�ងស្របពី័និធអ្នប់រំ

ម្ពុួយ ផ្នែដូលមានិត់នៃម្ពុលនៃ�ល�ស្រមាប់

ស្រប�ជនិភា�ភេស្រចើនិផ្នែដូលស្រក់�ស្រក់ 

ភេហ្វីើយនិិងភេ�ីើការផាល �់បត�រ

ឥរិយាប�ភេ�ក់ន�ងស្របពី័និធអ្នប់រំ 

ដូូភេចនះស្រក់�ម្ពុអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា

ដូូចគ្នាន ម្ពុិនិភេបាះបង់ភេចាល

ការ�ិក់ា ភេ�ភេពីលពីួក់ភេ�ម្ពុិនិ

អាចស្រ�ំស្រទ្បានិឹងការរំភេលា�បំ�និ

ផ្នែដូលពីួក់ភេ�ទ្បាទ្បាួលរង

“

“
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ពិួក់ភេគុស្របានំ្ទាក់ក់់ប៏ា�សារភាពិថា បា�បាតិប់ងម់្ពុតិិី�ក់ីិ
ភេ�ភេពិលបា�ដឹូងថាពិួក់ភេគុជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  
ភេ��យពិួក់ភេគុបួ�ន្ទាក់់បា��ប់ភេរៀ�ភេដាយសារថ្លែតិស្រគុូម្ពុិ�
អ្ន��ញ្ញាញ តិឱ្យយពួិក់ភេគុបងាា ញ់ពិ�ការស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ បា�រាយការណ៍ 
អ្នំពិ�បញ្ញាា ស្រ�ភេដូៀងគ្នាន ភេ�ះ។ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ�ទាំងំ
ប�ួន្ទាក់ប់ា��ិ�យថា ស្រគុូរប�់ពិួក់ភេគុ�ឹងម្ពុ�ិអ្ន��ញ្ញាញ តិ
ឱ្យយពិួក់ភេគុភេ�ែៀក់ពាក់ដ់ូ�ចប�រ�ភេទ្បា ភេ��យតិស្រម្ពុូវិឱ្យយពិួក់ភេគុ
ភេ�ែៀក់  ពាក់ឯ់ក់�ណាឋ �ន្ទារ �។         ពិ�រន្ទាក់ក់់ន�ងចំភេណាម្ពុពិួក់ភេគុ
បា�រាយការណ៍អ្នំពិ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងការភេជំរស្របមា�ពិ�ម្ពុតិិី
រមួ្ពុថាន ក់។់ ពិកួ់ភេគុបា��ិ�យថា�ិ�សភាគុភេស្រច���ឹងបដិូភេ�ធី
ម្ពុ�ិអ្នងគ�យភេ�ជំិតិពិួក់ភេគុភេដាយខ្លាំែ ចមា�ការឆ្គែងតាម្ពុ �ិង
កាែ យជាអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ថ្លែដូរ។ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�ទាំងំ
អ្ន�់ស្រតិវូិបា�រងការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�ម្ពុតីិិរមួ្ពុថាន ក់ ់�ងិស្រគូុរប�់ពិកួ់ ភេគុ 
ភេ��យពិួក់ភេគុ៣ន្ទាក់ប់ា�រាយការណ៍ថា ស្រតិូវិបា�វាយដូំ
ភេដាយ�ិ�សស្របុ�ៗ។
 
 ភេ�ភេពិលថ្លែដូលអ្ននក់ច�លរមួ្ពុស្រតូិវិបា��ួរអំ្នពិ�ការអ្នបរ់ ំ
ខុ�់ប�ំ�តិថ្លែដូលអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI) មា�
លទិ្បាភាពិទ្បាទួ្បាលបា� ចភេម្ពុែ�យបា�ផាែ �់បី�រភេ�ងភេ�តាម្ពុ
អ្នតីិ�ញ្ញាញ ណ �ិងបទ្បាពិិភេសាធី�រ៍ប�់អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ។ អ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា �ិងស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ហាក់ ់
ដូ�ចជាអាចបញូ្ចូបថ់ាន ក់វ់ិទិ្បា�ល័យ ឬ��ម្ពុប �ថ្លែតិបរញិ្ញាញ បស្រតិ
បា� ស្រប�ិ�ភេប�ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិបា�ភេប�ក់ចំ�អ្នំពិ�ទ្បាំភេន្ទារ�ែ�វិភេ�ទ្បា
រប�់ពិួក់ភេគុ។ អ្ននក់ថ្លែដូលភេចញ់ម្ពុ�ខ ជាធីម្ពុមតាភេបាះបង់
ការ�ិក់ាភេ�វិទិ្បា�ល័យ។ ប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ជា
ធីម្ពុមតាអាចបញូ្ចូបវ់ិទិ្បា�ល័យ។ ក់ស្រម្ពុតិិនៃ�ការអ្នបរ់រំប�់អ្ននក់
បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ អាចខ��គ្នាន អាស្រ�័យ ភេល�ភេពិលថ្លែដូលពិួក់ភេគុ
ចាបភ់េ�ី�ម្ពុភេធីា�ការផាែ �់បី�រតាម្ពុភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុ បា�ថ្លែ�ីជា
ធីម្ពុមតាពិួក់ភេគុបញូ្ចូបថ់ាន ក់ប់ឋម្ពុ�ិក់ា។

 ភេ�ភេពិលស្រតិវូិបា��ួរថា ភេតិ�មា�ទ្បាស្រម្ពុងភ់េ�សងៗថ្លែបប
ណានៃ�ការអ្នបរ់ ំថ្លែដូលអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 
អាចមា�ជាជំភេស្រម្ពុ��ជំំ�ួ�ការអ្នបរ់�ំែ�វិការ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំ
អ្ន�់បា�ភេល�ក់ភេ��ងអំ្នពិ�វិគុគ�ិក់ាបភេងក��ជំំន្ទាញ់ភេ�ក់ន�ង
សាលាឯក់ជំ� ដូ�ចជាវិគុគក់�ំពិយ�ទ្បារ័ ឬភាសាបរភេទ្បា�ជាភេដូ�ម្ពុ 
�ស្រមាបអ់្ននក់ថ្លែដូលមា�លទ្បាិភាពិ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុចំ��ួ  ១៣ ន្ទាក់ ់
បា�ភេល�ក់ភេ��ងពិ�ឱ្យកា�បណី� ះបណីាលភេ�ស្រក់�ួងការងារ 
�ិងបណី� ះបណីាលវិជិាា ជំ�វិៈ �ិង២៣ន្ទាក់ប់ា�ភេល�ក់ភេ��ង

អ្នពំិ�ការងារ ឬការ�ម័ស្រគុចិតីិ�ស្រមាបអ់្នងគការម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�រដាឋ �បិាល 
ថ្លែដូលជាម្ពុភេធី�បាយម្ពុួយក់ន�ងការទ្បាទួ្បាលបា�ចំភេណះដឹូង 
�ិងជំំន្ទាញ់។

បញ្ញាា�ស្របឈម្ពុ និងការលំបាក់�ំខាន់ៗ

 អ្ននក់ ច�ល រមួ្ពុទាំងំ អ្ន�់ បា�រាយការណ៍ថាឆ្គែងកាតិ់
ឧប�គុគ �ិងការលំបាក់ជាភេស្រច��ក់ន�ងភេពិលថ្លែដូលភេ�ទ្បាទ្បាលួ 
ការអ្នបរ់ជំា�ែ�វិការ រាបច់ាប ់ពិ�ភាពិស្រក់�ស្រក់រ��តិដូល់ការ 
ភេរ ��ភេអ្ន�ងភេ�សាលាភេរៀ� ឬក់ន�ងស្រគុួសារ។ ក់ន�ងចំភេណាម្ពុអ្ននក់ 
ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា ពិ�រន្ទាក់ប់ា�
�ប់ភេរៀ�ភេ��យចាប់ភេ�ី�ម្ពុភេធីា�ការភេស្រពាះស្រគួុសាររប�់ពិួក់ភេគុ
ស្រក់�ស្រក់ណា�់។ ពិ�រន្ទាក់ប់ា��បភ់េរៀ�ភេដាយសារការធាែ ក់ ់
ទ្បាឹក់ចិតិី �ិងការ ភេរ ��ភេអ្ន�ងភេដាយស្រគុួសារ �ិង��គុម្ពុ�៍
រប�់ពិួក់ភេគុ។ ភេ��យ ៣ន្ទាក់ភ់េទ្បាៀតិរាយការណ៍ថា មា�ម្ពុតិិុ
�ក់ុិតិិចភេ�សាលា ភេដាយសារថ្លែតិពិួក់ភេគុជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាប�រ�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន ទាំងំអ្ន�់បា�រាយការណ៍ថា ទ្បាទ្បាួលរងការ ភេរ ��ភេអ្ន�ង
ស្រគុបស់្របភេ�ទ្បា �ិង៥ន្ទាក់ស់្រតិូវិបា�រាយការណ៍ថា មា�
អារម្ពុមណ៍ឯភេកាភេ�ឯសាលាភេរៀ�ភេដាយសារថ្លែតិការម្ពុិ�
ទ្បាទ្បាួលសាគ ល់ការស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន រប�់ពិួក់ភេគុ។ អ្ននក់ 
ច�លរួម្ពុថ្លែដូលជាស្រ្ត�ី� ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទាំំងអ្ន�់បា�
�ិ�យថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិអាចមា�លទ្បាិភាពិបងន់ៃ�ែការ�ិក់ា
បា�ភេទ្បា ភេ��យពិួក់ភេគុទាំងំអ្ន�់បា�រាយការណ៍អ្នំពិ�ការ 
ភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសាររប�់ពិួក់ភេគុ។ មាន ក់ក់់ន�ងចំភេណាម្ពុ
ពិួក់ភេគុបា�រាយ ការណ៍ អ្នំពិ�ការស្របមា�ភេម្ពុ�លងាយ �ិងការ
�ម្ពុែ�តិពិ�ស្រគុូ �ិង�ិ�ស។

 អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ�ទាំងំអ្ន�់ បា�រាយការណ៍
ពិ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ងភេដាយម្ពុតិិីរមួ្ពុថាន ក់រ់ប�់ពិួក់ភេគុ �ិងអ្ននក់បី�រ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�ទាំងំអ្ន�់បា��ិ�យថា ពិួក់ភេគុស្រតិូវិបា�
បងេំឱ្យយភេ�ែៀក់ពាក់់ឯក់�ណាឋ ��ិ�សស្របុ�ភេ�សាលា។ 
ក់ន�ងចំភេន្ទាម្ពុពិួក់ភេគុ        ៩ន្ទាក់ស់្រតិូវិ�បភ់េរៀ�ភេស្រពាះពិួក់ភេគុម្ពុ�ិ
មា��វិកិាស្រគុបស់្រគ្នា� ់ ឬការ�គតិ�់គង�់ិរញ្ចូញ វិតិុ�ពិ�ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ 
ភេ��យ៣ន្ទាក់់បា�បងាា ញ់ថាពួិក់ភេគុទ្បាទួ្បាលរងការ�ម្ពុែ�តិ
គុំរាម្ពុពិ�ស្រគុូ �ិងម្ពុតិិីរមួ្ពុថាន ក់។់ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�អាយ� 
២២ឆ្នាំន មំាន ក់ប់ា��ិ�យថា “ម្ពុតិិីរមួ្ពុថាន ក់ខ់ែះម្ពុ�ិច�លចិតិី
អ្នងគ�យថ្លែក់បរខា� ំភេទ្បា ពិ�ភេស្រពាះពិួក់ភេគុខ្លាំែ ចកាែ យជាអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័
ថ្លែដូរភេ�ភេពិលបាះរាងកាយខា� ំ” ។
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�ុខភាព

 ដូ�ចភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិថ្លែដូរ ការទ្បាទ្បាួលសាគ ល់
ភេដាយ�មាជំិក់ស្រគុួសារ គុឺស្របថ្លែ�លជាឧប�គុគធីំបំ��តិម្ពុយួ
ថ្លែដូល��គុម្ពុ�អ៍្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 
ស្រប�ម្ពុម្ពុ�ខភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា ភេ��យការបដិូភេ�ធី
រប�់ស្រកុ់ម្ពុស្រគួុសារអាចមា��លបាះពាល់ធីៃ�់ធីៃ រដូល់
��ខភាពិ�ែ�វិចិតីិរប�់ប�គុគលថ្លែដូលម្ពុ�ិបំភេពិញ់តាម្ពុការរពំិឹង
ទ្បា�ក់នៃ�បទ្បាដាឋ �ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ន�ង
ក់ិចូពិិភាក់ាថាន ក់ជ់ាតិិឆ្នាំន  ំ២០១៤ បា�រាយការណ៍អ្នំពិ�ការ
ភេក់�តិភេ��ងនៃ�ការធាែ ក់ទ់្បាឹក់ចិតិី ការបា��បាងភេធីា�អ្នតិីឃាតិ ការ
ឱ្យយតិនៃម្ពុែភេល�ខែួ�ឯងទាំប �ិងបញ្ញាា �ែ�វិចិតិីដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិក់ន�ង 
ចំភេណាម្ពុយ�វិជំ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ ពិួក់ភេគុក់ប៏ា�ក់តិ ់
�មាគ ល់�ងថ្លែដូរអ្នំពិ�ការខាះខ្លាំតិទ្បា�ភេ�នៃ�ភេ�វាក់ម្ពុម �ិងអ្ននក់
អ្ន��វិតិីថ្លែដូលមា�លក់េណៈរ�ួរាយ ជាពិិភេ���ស្រមាបស់្រ្ត�ី�
ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ ក់ដ៏ូ�ចជាក់ងាះការ
ស្របឹក់ាភេ�បល់ �ិងការថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិ�ែ�វិចិតិីស្រគុប ់ស្រគ្នា�។់ 
ម្ពុ���សម្ពុួយចំ�ួ�ស្រតូិវិបា�បងេំឱ្យយឆ្គែងកាតិ់ការពិ�បាល
ជំំងឺ�ែ�វិចិតិី ឬការពិ�បាលឱ្យយផាែ �់បី�រពិ�ការស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  ខណៈភេពិលថ្លែដូលអ្ននក់ភេ�សងភេទ្បាៀតិស្រតិូវិបា�ថ្លែណន្ទាំ
ភេដាយអ្ននក់ស្របឹក់ាភេ�បល់ ឱ្យយផាែ �់បី�រអាក់បបកិ់រ�ិ រប�់
ពិួក់ភេគុ។46

 របាយការណ៍ឆ្នាំន  ំ២០១៩ រប�់អ្នងគការ��គុម្ពុ�៍
ឥ�ាធី��ក់ម្ពុុ�ជា (RoCK) �ី�ពិ�អ្នំភេពិ��ឹងាក់ន�ងស្រគុួសារនៃ�ស្រ្ត�ី�
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LBT)ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា បា�
បងាា ញ់ថា ៨១ភាគុរយនៃ�អ្ននក់ច�លរមួ្ពុក់ន�ងការ�ិក់ាបា�
ទ្បាទួ្បាលរង��វិអ្នំភេពិ��ឹងា�ែ� វិចិតីិភេដាយ�មាជំិក់ស្រគួុសារ។ 
១១ភាគុរយបា�ទ្បាទ្បាួលរង�� វិអ្នំ ភេពិ��ឹងាភេល�រាងកាយ 
�ងិ១០ភាគុរយបា�ទ្បាទួ្បាលរង��វិអ្នភំេពិ��ងឹា�ែ�វិភេ�ទ្បា រមួ្ពុទាំងំ 
ការភេរៀបការភេដាយបងេំ។ អាក់បបកិ់រ�ិ�ឹងាថ្លែបបភេ�ះបា�
បណីាលឱ្យយមា�បញ្ញាា ��ខភាពិ�ែ�វិចិតិីធីៃ�ធ់ីៃរ ក់ន�ងចំភេណាម្ពុ
ស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LBT) ភេ��យជាភេស្រច��ន្ទាក់ប់ា�

46 UNDP, USAID (2014). Being LGBTI in Asia: Cambodia Country Report. Bangkok. At: https://www.undp.org/content/
dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf

47 (RoCK (2019). Family Violence towards Lesbian, Bisexual and Transgender (LBT) People in Cambodia. At: 
http://www.suarakita.org/wp-content/uploads/2019/07/Family-Violence-towards-Lesbian-Bisexual-and-Transgen-
der-LBT-People-in-Cambodia-Report.pdf
48 National AIDS Authority, (NAA). (2010). National Strategic Plan for a Comprehensive and Multi-sectoral Response 
to AIDS for 2011-2015. p. 29..At: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/docu-
ments/legaldocument/wcms_177742.pdf
49 Salas V & Srun S. (2013). An Exploration of Social Exclusion of Lesbians, Gay and Transgender Persons in Fam-
ilies and Communities and their ways of coping.’ Research report. Social Protection Coordination Unit, Council for 

រាយការណ៍ថាមា�ជំំងឺធាែ ក់ទ់្បាឹក់ចិតិី។ ៣៥ភាគុរយនៃ�
អ្ននក់ច�លរមួ្ពុការ�ិក់ាបា�គិុតិ ឬបា��បាងភេធីា�អ្នតិីឃាតិ
ភេដាយសារស្រគុួសាររប�់ពិួក់ភេគុបដិូភេ�ធី��វិ�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា ឬ
អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ �ិងការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុ។47

 វាជាការ�ំខ្លាំ�ក់់ន�ងការក់តិ�់មាគ ល់ថា ស្រក់ុម្ពុតិ�ចៗ
ភេ�ក់ន�ង��គុម្ពុ�អ៍្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 
ស្រតិូវិបា�រង�លបាះពាល់ម្ពុ�ិដូ�ចគ្នាន  ភេដាយសារក់ងាះភេ�វា
��ខភាពិស្រគុបស់្រគ្នា� ់ ភេ��យអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ គុឺស្រប�ម្ពុ�ឹង
ហា�ិ�យ័កា�ថ់្លែតិភេស្រច��។ ការវិះកាតិប់ី�រភេ�ទ្បា �ិង��តិិវិធិី�
ពាក់ព់ិ�័ិដូ�ចជាការភេស្រប�ស្របា�់ថាន អំ្នរម្ពុា�� �ិងថាន ដំូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិ
ម្ពុ�ិមា�ភេ�ក់ម្ពុុ�ជាភេទ្បា ភេ��យអ្ននក់ថ្លែដូលមា�ធី�ធា�
�ិរញ្ចូញ វិតិុ� ភេស្រច��ថ្លែតិភេធីា�ដូំភេណ� រភេ�ស្របភេទ្បា�នៃ��ស្រមាបក់ារ
ផាែ �់បី�រភេ�ទ្បារប�់ពិកួ់ភេគុ ភេដាយភេ�ងតាម្ពុរបាយការណ៍
ឆ្នាំន ២ំ០១៤ រប�់អ្នងគការUNDP �ងិUSAID។ របាយការណ៍ 
ភេ�ះក់ប៏ា�បងាា ញ់�ងថ្លែដូរថា អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�ម្ពុយួ
ចំ�ួ�ទ្បាទ្បាួលរង��វិ�លវិបិាក់ដូភ៏េស្រគ្នាះថាន ក់ ់ ឬអាចសាែ ប់
ភេដាយសារការភេស្រប�ស្របា�់ការចាក់ ់ �ិងភេស្របង ថ្លែដូលម្ពុ�ិ
មា�ការស្រតិួតិពិិ�ិតិយ �ិងដឹូងពិ�រភេបៀបភេស្រប�ស្របា�់ស្រតិឹម្ពុស្រតិូវិ។

 ការបងាក រភេម្ពុភេរាគុភេអ្នដូ�៍ ហាក់ដ់ូ�ចជាភេ�វា
��ខ្លាំ�បិាលថ្លែតិម្ពុយួគុតិ ់ថ្លែដូលមា�ការដាក់ប់ញូ្ចូ� ល ភេ�ក់ន�ង
ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា។ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ �ិងប�រ�រមួ្ពុភេ�ទ្បាជាម្ពុយួ
ប�រ� គុឺជាស្រក់ុម្ពុភេគ្នាលភេ�នៃ�ការ�ិក់ាអ្នំពិ�ភេម្ពុភេរាគុភេអ្នដូ�៍ 
�ិងភេគ្នាល�ភេ�បាយ សាធារណៈ ចាបត់ាងំពិ�ឆ្នាំន ២ំ០០០ 
ភេ��យទាំំងពិ�រស្រតូិវិបា�បញូ្ចូ� លក់ន� ងថ្លែ��ការយ�ទិ្បាសាស្រ្ត�ី
ភេអ្នដូ�៍ថាន ក់ជ់ាតិិ48។ ភេទាំះប�ជាបណីាញ់នៃ�ស្របជាជំ
ទាំំង ភេ�ះ ស្រតូិ វិបា�បភេងក� តិមា�ភេ��ងតាំងពិ�ឆ្នាំន ំ២០០៦ 
ក់ភ៏េដាយ ក់ព៏ិួក់ភេគុភេ�ថ្លែតិស្រប�ម្ពុ�ឹងការមាក់ង់ាយ �ិង
ការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�អ្ននក់ជំំន្ទាញ់ថ្លែ�នក់��ខភាពិ ភេ��យភេ�ថ្លែតិស្រតិូវិ
បា�ច�ះបញ្ចូា �ក់ន�ងចំភេណាម្ពុស្រកុ់ម្ពុថ្លែដូលមា�ហា�ិ�័យបំ��តិ 
ក់ន�ងការរ �ក់រាលដាលភេម្ពុភេរាគុភេអ្នដូ�៍ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�។49

ភេល��ពិ�ភេ�ះភេ�ភេទ្បាៀតិ ពិួក់ភេគុស្រតិូវិបា�ភេគុចាតិទ់្បា�ក់ជាស្រក់ុម្ពុ
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ថ្លែដូលមា�ភាពិចស្រមុ្ពុះភេ�ក់ន�ងវិ�័ិយ��ខភាពិសាធារណៈ 
ភេទាំះប�ជាមា�ការខិតិខំស្របឹងថ្លែស្របង�ម�ៗភេដូ�ម្ពុប �ភេដាះស្រសាយ
តិស្រម្ពុូវិការជាក់ល់ាក់រ់ប�់ពិួក់ភេគុក់ភ៏េដាយ។ អ្នងគការ UNDP 
�ិងទ្បា�ភាន ក់ង់ារ USAID បា�បញ្ញាា ក់ក់់ន�ងឆ្នាំន  ំ ២០១៤៖

“ត់ស្រម្ពុ�វិការបង្ហាា រភេម្ពុភេរា�ភេអ្នដូ�៍នៃនិស្រក់�ម្ពុភេគ្នាលភេ�ចស្រម្ពុ�ះ

ភេផ្នសងៗគ្នាន  ស្រត់�វិផ្នែត់ស្រត់�វិបានិភេដាះស្រ�យឱ្យយបានិទ្បាូលំ ទ្បាូលាយ 

�ងការភេ�ីើភេត់�តរក់ភេម្ពុភេរា�ភេអ្នដូ�៍ និងិការភេស្របើស្របា�ភ់េស្រ�ម្ពុ 

អ្ននាម្ពុ័យ។ ភេ�មានិចភេនាល ះស្របភេហាង�ំ�និ់ៗ   ភេ�ក់ន�ងការ

អាចរក់បានិ និិងការទ្បាទួ្បាលបានិភេ�វា�ីខ ភាពី ផ្នល�វិភេ�ទ្បា 

និិង បនិតពីូជ ក់៏ដូូច�ភេ�វា�ីខភាពីទ្បាូភេ� និិង�ីខភាពី

បឋម្ពុ។ ភាពីខី�គ្នាន ភេ�ក់ន�ងស្រក់�ម្ពុរងនៃនិស្រក់�ម្ពុបីរ�រួម្ពុភេ�ទ្បា

�ម្ពុួយបីរ� និិងអ្ននក់បត�រភេយនិឌ័័រ ស្រត់�វិការការទ្បាទ្បាួល�គ ល់ 

និិងរាប់បញូ្ចូ�លដូូច� អាយីការអ្នប់រំ ការស្របស្រពីឹត់តផ្នល�វិភេ�ទ្បា 

និិងស្រក់�ម្ពុម្ពុិត់ត�ក់តិ”50

 ភេ�ភេពិលអ្ននក់ច�លរមួ្ពុការពិិភាក់ាស្រកុ់ម្ពុស្រតូិវិបា��ួរ 
អ្នំពិ�ភេ�វាក់ម្ពុម�� ខភាពិជាទ្បា�ភេ�ថ្លែដូលពិួក់ភេគុទ្បាទួ្បាលបា� 
ចភេម្ពុែ�យទ្បា�ភេ�បំ��តិ គុឺការពិ�បាល��ខភាពិ�ែ�វិភេ�ទ្បា �ិង
��ខភាពិ�ែ�វិចិតិី។ ភេ�ងភេ�តាម្ពុស្រក់ុម្ពុនៃ�អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ��
ម្ពុយួៗចភេម្ពុែ�យរប�់ពិួក់ភេគុគឺុ៖

 • អ្ននក់ស្រ�លាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា៖ ការពិ�បាល 
     ភេម្ពុភេរាគុភេអ្នដូ�៍ �ិងការថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិទ្បា�ភេ�។
 • ប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ៖ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ 
    ទាំងំអ្ន�់ បា�ទ្បាទ្បាួលការភេធីា�ភេតិ�ីរក់ភេម្ពុភេរាគុ
    ភេអ្នដូ�៍ ការពិ�បាលជំំងឺកាម្ពុភេរាគុ �ិងការថ្លែ�ទាំំ
    ��ខភាពិបឋម្ពុ។ ប�ន្ទាក់ប់ា�ទ្បាទ្បាួលការវិះកាតិ ់
    ថ្លែក់�ម្ពុផ�ស ភេ��យមាន ក់ភ់េទ្បាៀតិបា�ទ្បាទ្បាួលការ 
   ពិ�បាលការភេស្រប�ភេស្រគុឿងភេញ់ៀ�។
 • អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ�៖ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទ្បាទ្បាួលបា�
    ភេ�វា��ខភាពិ ភេដូ�ម្ពុប �ពិ�បាលការ�នឺៃដូ � ឺ
    ភេជំ�ង បញ្ញាា ស្រក់ពិះ �ិងភេពាះភេវិៀ�។
 

Agricultural Research and Development (SPCU-CARD), Phnom Penh. 
50 UNDP, USAID (2014). Being LGBTI in Asia: Cambodia Country Report, p. 49. Bangkok. At: https://www.undp.org/
content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
51 Chouk Sor is a clinic which provides services on testing and treatment on HIV/AIDS: https://www.facebook.com/pag-
es/category/Medical-Research-Center/Chhouk-Sar-Clinic-131924400738356/ 
52 Men Health’s Cambodia (MHC) is a local non-profit non-governmental organisation working on HIV-
AIDS prevention intervention for  men who have sex with men and transgender women across Cambodia. 
MHC aims to promote HIV prevention messages, HIV testing and PrEP. At: https://www.facebook.com/
MensHealthCambodia

 • អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�៖ ពិួក់ភេគុទាំងំអ្ន�់ទ្បាទ្បាួល 
    បា�ការពិ�បាលភេម្ពុភេរាគុភេអ្នដូ�៍ �ិងកាម្ពុភេរាគុ  
    ការពិ�បាល��ខភាពិទ្បា�ភេ� �ិង��ខភាពិ 
    �ែ�វិចិតិី។ ដូបន់្ទាក់ប់ា�ភេធីា�ការវិះកាតិថ់្លែក់�ម្ពុផ�ស  
    �ិងការចាក់អ់្នរម្ពុា��។
 • ស្រ្ត�ី�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ៖ ពិួក់ភេគុទាំងំអ្ន�់បា� 
         ទ្បាទ្បាួលការភេធីា�ភេតិ�ី�ម្ពុ ការពិ�បាល��ខភាពិ    
    �ែ�វិចតីិិ �ិងការថ្លែ�រក់ា��ខភាពិ�ែ�វិភេ�ទ្បារប�់ស្រ្ត�ី�។

ម្ពុណឌល�ុខភាព

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុស្រតិូវិបា��ួរ អ្នំពិ�ក់ថ្លែ�ែងថ្លែដូលពិួក់ភេគុ
ទ្បាទ្បាួលបា�ភេ�វា��ខភាពិទាំងំភេ�ះជាធីម្ពុមតា៖ 

 • អ្ននក់ស្រ�លាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា៖ គុែ��ិច��ក់51  �ិង
     អ្នងគការ��ខភាពិប�រ�ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា(MHC)52

 • ប�រ�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ៖ ម្ពុណូល��ខភាពិ 
    គុែ��ិច��ក់� គុែ��ិក់ឯក់ជំ� ម្ពុ�ា�រភេពិទ្បាយរដូឋ
 • អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាប�រ�៖ គុែ��ិក់ឯក់ជំ�
 • អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�៖ អ្នងគការថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិ 
    ស្រគុួសារក់ម្ពុុ�ជា (រាា ក់)់  �ិងគុែ��ិក់ឯក់ជំ�
 • ស្រ្ត�ី�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ៖ ម្ពុ�ា�រភេពិទ្បាយរដូឋ �ិង 
    គុែ��ិក់ឯក់ជំ�។

បញ្ញាា�ស្របឈម្ពុ

 ភេ�ភេពិលស្រតិូវិបា��ួរ អ្នំពិ�បញ្ញាា ស្រប�ម្ពុក់ន�ងការ
ទ្បាទ្បាួលបា�ភេ�វា��ខភាពិ ភាពិស្រក់�ស្រក់ �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ង 
គុឺ ជា ស្រប ធា � ប ទ្បា ញឹ់ ក់ ញា ប់ ភេ� ក់ន� ង ច ភេម្ពុែ� យ រ ប �់
អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ។

 អ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បាបា�
�ិ�យថា ពិួក់ភេគុម្ពុ�ិមា�អារម្ពុមណ៍ងាយស្រ�ួលក់ន�ងការ
បងាា ញ់ពិ�ទ្បាំ ភេន្ទារភេ�ទ្បារប�់ពិួក់ភេគុភេ�កា�់ស្រគូុភេពិទ្បាយភេទ្បា។ 
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ពិ�រន្ទាក់់ក់ន�ងចំភេណាម្ពុពួិក់ភេគុមា�ការ�័យខ្លាំែ ចជាពិិភេ��
ថា ស្រគុូភេពិទ្បាយ�ឹងម្ពុ�ិរក់ាការ�មាៃ តិរ់ប�់អ្ននក់ជំំងឺ ភេ��យ
បួ�ន្ទាក់់ភេទ្បាៀតិធាែ ប់ស្រតូិវិបា�ស្រគូុភេពិទ្បាយភេរ ��ភេអ្ន�ងរ ួចភេ��យ។ 
ប�រ� �ិងស្រ្ត�ី�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទាំងំអ្ន�់ ក់ប៏ា�
រាយការណ៍ពិ�ការ�័យខ្លាំែ ចក់ន�ងការបងាា ញ់ពិ�ទ្បាំភេន្ទារភេ�ទ្បា
រប�់ពិួក់ភេគុដូល់អ្ននក់ជំំន្ទាញ់ថ្លែ�នក់��ខភាពិ ក់ដ៏ូ�ចជា
ក់ងាះខ្លាំតិធី�ធា��រិញ្ចូញ វិតុិ� �ស្រមាបក់ារពិ�បាលរប�់
ពិកួ់ភេគុ។ ស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន អាយ�២១ឆ្នាំន មំាន ក់ ់ បា�
�ិ�យថា “ ខា� ំខ្លាំែ ចការ ភេរ ��ភេអ្ន�ង ស្រប�ិ�ភេប�ខា� ំស្របាបស់្រគុូភេពិទ្បាយ
ថាខា� ំជាស្រ��ស្រ�លាញ់់ស្រ��”។ ប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ប�ួន្ទាក់ ់ក់ប៏ា�រាយការណ៍ពិ�ការលំបាក់ក់ន�ងការភេធីា�ដូំភេណ� រ
�ងថ្លែដូរភេស្រពាះម្ពុ�ា�រភេពិទ្បាយភេ�ឆ្នាំៃ យពិ��ាះ ភេ��យ៣ន្ទាក់ភ់េជំឿថា
ស្រគុូភេពិទ្បាយម្ពុ�ិមា��ម្ពុតិុភាពិ ស្រគុបស់្រគ្នា�។់

 អ្ននក់ បី� រ ភេយ�ឌ្ឈ័ រទាំំងអ្ន�់បា�រាយការណ៍ថា 
ពិួក់ភេគុម្ពុិ�អាចមា�លទិ្បាភាពិបង់នៃ�ែថ្លែ�ទាំំ��ខភាពិរប�់
ពិួក់ភេគុភេទ្បា។ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�ចំ�ួ�៧ន្ទាក់ ់បា�តិិ�ញ់ថ្លែតិិរ
អ្នពំិ�ការពិ�បាលថ្លែដូលពិកួ់ភេគុទ្បាទួ្បាលបា�ពិ�ស្រគុភូេពិទ្បាយ �ងិប�គុគលិក់
ទ្បាទ្បាួលភេ�ាៀវិ ភេ��យ៧ន្ទាក់ភ់េទ្បាៀតិស្រតិូវិបា�អ្ននក់ ជំំន្ទាញ់ថ្លែ�នក់
��ខភាពិ�ិ�យស្របមា�ភេម្ពុ�លងាយ។ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជា
ស្រ្ត�ី�ស្រប�ម្ពុ�ឹងភេស្រគ្នាះថាន ក់�់�ខភាពិ ភេស្រពាះ��តិិវិធិី�វិះកាតិប់ី�រ
ភេយ�ឌ្ឈរ័ (gender reassignment procedures) ម្ពុ�ិ
មា�លក់េណៈស្រ�បចាបភ់េ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា។ ដូ�ភេចនះ
អ្ននក់ថ្លែដូលម្ពុិ�អាចមា�លទិ្បាភាពិភេធីា�ដូំភេណ� រភេ�ស្របភេទ្បា�នៃ� 
�ិងបងស់្របាក់�់ស្រមាបក់ារវិះកាតិរ់ប�់ពិួក់ភេគុ ភេស្រច��ថ្លែតិភេស្រប�
ការចាក់អ់្នរម្ពុា��ថ្លែដូលខ��ចាប ់ �ិងគ្នាម ���វិតិុិភាពិ។ អ្ននក់
បី�រ ភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី�អាយ�២៥ឆ្នាំន មំាន ក់ ់ បា�សារភាពិថា

 “ខំ�ំបានិចាក់់ថាន អំ្នរម្ពុះូនិម្ពុិនិមានិហាងស្រត់ឹម្ពុស្រត់�វិ ផ្នែដូលខំ�ំ

ទ្បាទ្បាួល បានិពី�ម្ពុិត់ត�ក់តិរប�់ខំ�ំ ភេហ្វីើយឥ��វិភេនិះខំ�ំមានិ

ភេដូើម្ពុស្រទ្បា�ងអាស្រក់ក់់”។

៦. ភេ�ចក់ី��ននិដាា�ន

 ដូ�ចថ្លែដូលលទិ្បា�លនៃ�ការពិិភាក់ាស្រកុ់ម្ពុបងាា ញ់ 
� �ី� តា ង ថ្លែដូ ល ស្រប ម្ពុ� ល បា � តា ម្ពុ រ យៈ ច ភេម្ពុែ�យ រ ប �់
អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំ ៣២ន្ទាក់ ់គុឺទាំក់ទ់្បាងភេ��ឹងការស្រសាវិស្រជាវិ
ពិ�ម្ពុ�� �ិងបចូ�បប�ន ស្រពិម្ពុទាំងំ�ងកតិធ់ីៃ�ភ់េ�ភេល�លំន្ទានំៃ�
ការភេរ ��ភេអ្ន�ង ថ្លែដូលមា�បទ្បាពិិភេសាធី�ភ៍េដាយអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI) ភេ�ក់ម្ពុុ�ជា។ ស្រ�ភេដូៀង�ឹងការរក់
ភេ��ញ់នៃ�ការ�ិក់ា ការ�ាងម់្ពុតិិ ការស្របម្ពុ�លទិ្បា�ន�យ័ �ិង
របាយការណ៍ភេ�សងភេទ្បាៀតិ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុការពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុ 
(FGD) បា�រាយការណ៍អ្នំពិ�ការរង��វិការភេរ ��ភេអ្ន�ង
ជាប�ីបន្ទាា ប៖់

 • ពិ�ស្រគុួសារ �ិង��គុម្ពុ�រ៍ប�់ពិួក់ភេគុ
 • ភេ� សាលា
 • ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ 
 • ភេ�តាម្ពុម្ពុណូលថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិ
 • ភេដាយសុាប�័�ិរញ្ចូញ វិតិុ�។

 ការភេរ ��ភេអ្ន�ងស្រគុបស់្រ�ទាំបទ់ាំងំអ្ន�់ភេ�ះ មា��ល
បាះពាល់�ា ងធីៃ�់ធីៃរម្ពុិ�ស្រតឹិម្ពុថ្លែតិចំភេពាះ��ខភាពិ�ែ� វិចិតីិ 
�ិង�ែ�វិកាយរប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 
បា�ភេណាះ ះភេទ្បា បា�ថ្លែ�ីថ្លែ�ម្ពុទាំងំចំភេពាះ�ម្ពុទិ្បាិិ�លនៃ�ការ�ិក់ា
អ្នបរ់ ំ �ិងជំំន្ទាញ់វិជិាា ជំ�វិៈរប�់ពិួក់ភេគុ�ងថ្លែដូរ ដូ�ភេចនះវាអាច
បងកហា�ិ�័យដូល់ឱ្យកា�នៃ�ការភេធីា�ឱ្យយមា�ភាពិស្របភេ�� រ
ភេ��ង��វិជំ�វិភាពិរ�់ភេ� ការចាក់ភេចញ់ពិ�ភាពិស្រក់�ស្រក់ �ងិ��
ភេ�ដូល់�កីា��ពិលភេពិញ់ភេលញ់រប�់ពិួក់ភេគុ។

 វាជាការពាក់ព់ិ�័ិក់ន�ងការភេល�ក់ភេ��ងថា ការងារ
ស្របក់បរបររក់����ែ� វិភេ�ទ្បាជាស្របធា�បទ្បាថ្លែដូលម្ពុិ�បា�ភេ��ង
ភេ�ក់ន�ងការពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុ (FGD) ភេទាំះប�ជាស្រតិូវិបា�ភេ��ញ់
ការភេល�ក់ភេ��ងភេ�ក់ន�ងការ�រភេ�រម្ពុ��ៗ �ិងបចូ�បប�នថា
គុឺជា�ក់ម្ពុមភាពិរមួ្ពុម្ពុួយមា�ភេ�ក់ន�ងចំភេណាម្ពុ��គុម្ពុ�៍
អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័។ ភេ�ះភេដាយសារថ្លែតិការងារស្របក់បរបររក់���
�ែ�វិភេ�ទ្បា គុឺខ��ចាបភ់េ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា� ភេ��យអ្ននក់ច�លរមួ្ពុម្ពុ�ិ
ចាតិទ់្បា�ក់វាជាការងារ ឬម្ពុ�ខរបរជាក់ថ់្លែ�ីងភេន្ទាះភេទ្បា ភេទាំះប�
ភាគុភេស្រច��ជាអ្ននក់ធាែ ប ់ ឬក់ំពិ�ងស្របក់បរបររក់����ែ�វិភេ�ទ្បា
ក់ភ៏េដាយ។
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 ខ្លាំងភេស្រកាម្ពុភេ�ះ គុឺជាការវិភិាគុនៃ�ខែឹម្ពុសាររមួ្ពុថ្លែដូល
ភេលចភេចញ់ពិ�ការពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុ (FGDs) �ិងបា�
ភេល�ក់ភេ��ងក់ន�ងចំភេណាម្ពុអ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំអ្ន�់។ ការ
ស្រតួិ តិ ពិិ �ិ តិយ ម្ពុួ យ ក់៏ ស្រតូិ វិ បា � ភេធីា� ភេ�� ង អ្នំ ពិ� ប ញ្ញាា ថ្លែដូ ល
ជំះឥទ្បាិពិិលភេល�ពិកួ់ភេគុខ��ៗគ្នាន  ភេដាយពិិចារណាភេល�លក់េណៈ 
រភេ��បពិិភេ�� �ិងឯក់�ិទ្បាិិថ្លែដូលស្រក់ុម្ពុមា�អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ
ជាក់ល់ាក់�់�ម្ពុយួៗមា�ភេល��ពិ�អ្ននក់ដូនៃទ្បា។

ស្របធានបទទូភេ�

 ការពិិភាក់ាស្រកុ់ម្ពុភេផីាតិ�ំខ្លាំ�់ស្រតូិវិបា�ភេធីា� ភេ��ង
តាម្ពុរភេបៀបម្ពុយួ ថ្លែដូលអ្ន��ញ្ញាញ តិឱ្យយមា�ការថ្លែបងថ្លែចក់ចភេម្ពុែ�យ 
ភេដាយ ភេ�ងភេ�តាម្ពុអ្នតីិ�ញ្ញាញ ណអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន ��ម្ពុយួៗ។ ភេទាំះ�ា ងណាក់ភ៏េដាយ វាជា��ុ�តាង
ជាក់់ថ្លែ�ីងភេ�ក់ន�ងការបញ្ញាា ក់់ម្ពុ�លភេ�តិ�រប�់អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ 
ថ្លែដូលពិួក់ភេគុថ្លែចក់រថំ្លែលក់��វិបញ្ញាា ស្រប�ម្ពុ �ិងឧប�គុគទ្បា�ភេ�
ភេដាយម្ពុ�ិគិុតិពិ��ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័ ឬការ
បងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុ។

  ភេ�ភេពិល�ិ�យអ្នំពិ�ការងារ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុបា�
រាយការណ៍ ជាឯក់ចឆ�ាថាអ្នតិី�ញ្ញាញ ណអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន រប�់ពិួក់ភេគុ ជាធីម្ពុមតាបញ្ចូឈបព់ិួក់ភេគុពិ�
ការថ្លែ�ាងរក់ ឬរក់ាការងារ។ �ិភេ�ជំក់ �ិងអ្ននក់រមួ្ពុការងារ
ហាក់ដ់ូ�ចជាម្ពុ�ិភេគ្នារពិទ្បាំភេន្ទារ�ែ�វិភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ ឬការ
បងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុ ភេ��យពិួក់ភេគុភេស្រច��ថ្លែតិរងភេស្រគ្នាះ
ភេដាយសារការភេជំរស្របមា�ភេម្ពុ�លងាយ ការភេបៀតិភេបៀ�រខំ្លាំ� 
�ិងការរភំេលា�បំពា�ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ។ ភេល��ពិ�ភេ�ះ
ភេ�ភេទ្បាៀតិអ្ននក់ច�លរមួ្ពុជាភេស្រច��បា��ិ�យថា ការ�បព់ិ�
ការ�ិក់ាភេលឿ�រប�់ពិួក់ភេគុ បា�បញ្ចូឈបព់ិួក់ភេគុពិ�ការ
ទ្បាទ្បាួលបា�ចំភេណះដឹូង �ិងជំំន្ទាញ់ចាបំាចភ់េដូ�ម្ពុប �ទ្បាទ្បាួល
បា�ការងារលិស្របភេ��រ។ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំអ្ន�់បា�បងាា ញ់
ពិ�បំណងចងភ់េប�ក់អាជំ�វិក់ម្ពុមខ្លាំន តិតិ�ចផាា ល់ខែួ� ថ្លែដូលជា
ម្ពុភេធី�បាយម្ពុយួភេ�សងភេទ្បាៀតិក់ន�ងការរក់ស្របាក់ច់ណំ� ល បា�ថ្លែ�ពីិកួ់ 
ភេគុក់ស្រម្ពុមា�ធី�ធា��ិរញ្ចូញ វិតុិ� ភេដូ�ម្ពុប �ភេធីា�ថ្លែបប�នឹងណា�់។

 ភាពិលំបាក់ថ្លែ�នក់�រិញ្ចូញ វិតិុ� គុជឺាតិ�ភាពិទ្បា�ភេ�
�ស្រមាបអ់្ននក់ច�លរមួ្ពុទាំងំអ្ន�់ ភេដាយសារថ្លែតិភាពិស្រក់�ស្រក់ �ងិ
ការភេរ ��ភេអ្ន�ង។ អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) �ុិតិ
ជាបភ់េ�ក់ន�ងវិដីូនៃ�ភាពិស្រក់�ស្រក់ ភេដាយសារថ្លែតិការភេរ ��ភេអ្ន�ងពិ�
ស្រគុសួារ ភេ�ក់ន�ងសាលាភេរៀ� �ងិភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការរប�់ពិកួ់ភេគុ 

ដូ� ភេចនះភេ��យម្ពុិ�អាចបំភេពិញ់ការចំណាយក់ន�ងការរ�់ភេ�
រប�់ពិកួ់ភេគុបា�ភេទ្បា។ ភេល��ពិ�ភេ�ះភេទ្បាៀតិអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ម្ពុ�ិអាចទ្បាទួ្បាលបា�ភេ�វាក់ម្ពុមធីន្ទាគ្នារភេទ្បា 
ពិ�ភេស្រពាះពិកួ់ភេគុម្ពុ�ិមា�ឯក់សារចាបំាចស់្រគុបស់្រគ្នា� ់ ភេដាយសារ 
ថ្លែតិការបដូភិេ�ធីរប�់ស្រគួុសារ ភេ��យក់ន�ងក់រណ� ខែះភេដាយសារថ្លែតិ
ស្រគួុសាររក់ាទ្បា�ក់ឯក់សារអ្នតីិ�ញ្ញាញ ណរប�់ពិកួ់ភេគុ។

 ទាំក់ទ់្បាង�ឹងការទ្បាទ្បាួលបា�ការអ្នបរ់ ំ អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ
ទាំងំអ្ន�់បា�ទ្បាទួ្បាលរង��វិការ�ម្ពុែ�តិមាក់ង់ាយគុរំាម្ពុកំ់ថ្លែ�ង 
�ិងការ ភេរ ��ភេអ្ន�ង ភេ�ក់ន� ង ភេពិលខែះ ភេ�ឯសាលាភេរៀ�ពិ�
�ំណាក់ស់្រគុូ ឬ�ិ�ស ឬទាំងំពិ�រ ភេដាយភេល�ក់ភេ��ងថា
សាលាភេរៀ�ភេ�ស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជាម្ពុ�ិ�ីល់ក់ថ្លែ�ែងទ្បាំភេ�រ �ិង
មា��� វិ តិុិភាពិ�ស្រមាប់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេទ្បា។ 
បរ�ិកា�អ្នរភិាពិជាញឹ់ក់ញាបភ់េ�ះ បា�បងេំម្ពុ���សឱ្យយ
ភេបាះបង់ការ�ិក់ារប�់ពិួក់ភេគុថ្លែដូលបណីាលឱ្យយមា�
ជំ�វិភាពិស្រក់�ស្រក់ �ិងការលំបាក់ថ្លែ�នក់�ិរញ្ចូញ វិតិុ�។ ក់ន�ងក់រណ� ខែះ
ការបដូិភេ�ធីរប�់ស្រក់ុម្ពុស្រគុួសារ ក់ន៏្ទាឱំ្យយខាះការគ្នាសំ្រទ្បាថ្លែ�នក់
�ិរញ្ចូញ វិតិុ� ថ្លែដូលជាលទ្បាិ�លបា�ភេធីា�ឱ្យយអ្ន�ីរាយដូល់ឱ្យកា�
យ�វិជំ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ក់ន�ងការទ្បាទ្បាួល
បា�ការអ្នបរ់កំ់ស្រម្ពុតិិខុ�់�ងថ្លែដូរ។

 បទ្បាពិិភេសាធី�រ៍ប�់អ្ននក់ច�លរមួ្ពុ ភេ�ក់ន�ងម្ពុ�លដាឋ �
��ខ្លាំ�បិាលក់ម៏ា�បញ្ញាា  �ិងស្រប�ម្ពុ�ងថ្លែដូរ។ អ្ននក់ ច�ល
រមួ្ពុទាំងំអ្ន�់ ហាក់ដ់ូ�ចជាថ្លែចក់រថំ្លែលក់អារម្ពុមណ៍នៃ�ការម្ពុ�ិ
ទ្បា�ក់ចិតីិដូល់អ្ននក់ជំំន្ទាញ់��ខភាពិសាធារណៈ ពិ�ភេស្រពាះពិកួ់ភេគុ
ភេស្រច��ថ្លែតិម្ពុ�ិមា��ម្ពុតុិភាពិស្រគុបស់្រគ្នា� ់ឬម្ពុ�ិមា��ម្ពុតុិភាពិ
ភេសាះ ឬម្ពុ�ិទ្បាទ្បាួលបា�ការបណី� ះបណីាល ភេដូ�ម្ពុប � �ីល់ការ
ពិ�បាលជាក់់លាក់់ចំ ភេពាះអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ 
ភេដាយសារថ្លែតិក់ស្រម្ពុតិិនៃ�ភាពិស្រក់�ស្រក់ គុឺជាការម្ពុ�ិទ្បាំ�ងថ្លែដូល
ថាអ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  អាចមា�លទិ្បាភាពិថ្លែ�ទាំ�ំ�ខភាពិ
ពិ�ភេ�វាឯក់ជំ�បា�ភេទ្បា។

លំន្ទាំ និងក់ស្រម្ពុិតិនៃនការភេរ��ភេអ្នើង មានភាពខុ�គ្នាា�អាស្រ�័យ
ភេលើនិន្ទាា�ការភេ�ទ អ្នតិី�ញ្ញាា�ណនិងការបងាា�ញ់ភេយនឌ័័រ និង
លក់េណៈភេ�ទ

 ភេទាំះប�ជាអ្ននក់ច� លរួម្ពុ នៃ�ការពិិភាក់ាស្រកុ់ម្ពុជួំប
បទ្បាពិិភេសាធី�ស៍្រ�ភេដូៀងគ្នាន ក់ភ៏េដាយ វាជាការ�ំខ្លាំ�ភ់េដូ�ម្ពុប �
គុ��បញ្ញាា ក់ព់ិ�បញ្ញាា  �ិងសុា�ភាពិម្ពុយួចំ�ួ�ថ្លែដូលជំះ
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ឥទ្បាិិពិលជាពិិភេ��ភេ�ភេល� ស្រកុ់ម្ពុភេ�តាម្ពុអ្នតីិ�ញ្ញាញ ណ
ជាក់ល់ាក់�់�ម្ពុយួៗ។

 ស្រ្ត�ី�ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំ ំង
ពិ�រភេ�ទ្បា គុឺទ្បាទ្បាួលការភេរ ��ភេអ្ន�ងតិិចតិួចភេ�សាលាភេរៀ� �ិង
ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការស្រប�ិ�ភេប�ពិួក់ភេគុអាចលាក់់បាំងទ្បាំភេន្ទារ
ភេ�ទ្បារប�់ពិួក់ភេគុ។ ភេទាំះ�ា ងណាក់ភ៏េដាយ ស្រប�ិ�ភេប�
ពិួក់ភេគុភេចញ់ម្ពុ�ខ ឬស្រតិូវិបា�ភេគុយល់ថាជាស្រ��ស្រ�លាញ់់ស្រ��
ដូ�ចគ្នាន  គុឺទ្បាំ�ងជាពិួក់ភេគុ�ឹងទ្បាទ្បាួលរង��វិបទ្បាពិិភេសាធី�ន៍ៃ�
ការភេរ ��ភេអ្ន�ងដូ�ចស្រក់ុម្ពុដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិថ្លែដូរ។ ដូ�ភេចនះវាម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�ជា
ភេរឿងគុួរឱ្យយភាា ក់ភ់េ�ិ�លភេទ្បា ថ្លែដូលថាអ្ននក់ច�លរមួ្ពុថ្លែដូលជាស្រ្ត�ី�
ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បាអាច
ទ្បាទ្បាួលបា�ការអ្នបរ់ជំា�ែ�វិការក់ស្រម្ពុតិិខុ�់។

 ម្ពុា�ងវិញិ់ភេទ្បាៀតិអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ គុឺភាគុភេស្រច��ទ្បាំ�ងជា
បា � ប ញូ្ចូ ប់កា រ អ្ន ប់ រ ំថ្លែតិ ភេ� ស្រតឹិ ម្ពុ ក់ ស្រម្ពុិតិ ប ឋ ម្ពុ �ិ ក់ា 
ភេដាយសារថ្លែតិការផាែ �់បី� រភេយ�ឌ្ឈ័ររប�់ពិួក់ភេគុថ្លែដូលភេធីា�ឱ្យយ
ពិួក់ភេគុងាយរងភេស្រគ្នាះពិ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងបងេំឱ្យយពិួក់ភេគុឆ្នាំប់
ភេបាះបងក់ារ�ិក់ា។ ភាពិភេម្ពុ�លភេ��ញ់ �ិងរ�បរាងកាយ
រប�់ពិួក់ភេគុក់៏រារាងំពិួក់ភេគុពិ�ការថ្លែ�ាងរក់ឱ្យកា�ការងារ 
�ងិ/ឬទ្បា�ក់ឱ្យយពួិក់ភេគុទ្បាទួ្បាលរង��វិការភេបៀតិភេបៀ� �ងិការ រភំេលា�
បំពា�ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការបថ្លែ�ុម្ពុភេទ្បាៀតិ។

 វាជាការពាក់ព់ិ�័ិក់ន�ងការក់តិ�់មាគ ល់ថា ប�រ�
ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន អាចជំួបស្របទ្បាះ�� វិបញ្ញាា ស្រប�ម្ពុ
ស្រ�ភេដូៀងគ្នាន ភេ�ះ�ងថ្លែដូរ ភេដាយអាស្រ�័យភេល�ការភេម្ពុ�លភេ��ញ់
ពិ�ទ្បាំភេន្ទារ�ែ�វិភេ�ទ្បា ឬការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិ�ក់ភេគុ ភេស្រពាះថា
ការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័ជាភេរឿយៗក់ំណតិថ់ា ភេតិ�ភេ�ក់ម្ពុុ�ជាអ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ទ្បាទ្បាួលការភេឆ្គែ�យតិប ឬ
សាា គុម្ពុ�ថ៍្លែបបណា។

 ទាំក់ទ់្បាង�ឹងភេ�វា��ខភាពិ ចភេម្ពុែ�យរប�់អ្ននក់ ច�ល រមួ្ពុ
បងាា ញ់ថាអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី� អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រភេ�ទ្បា 
�ិងប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ទ្បាទ្បាួលបា�ការភេធីា�ភេតិ�ីរក់
ភេម្ពុភេរាគុភេអ្នដូ�៍ �ិងកាម្ពុភេរាគុភេស្រច��ជាងអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជា
ប�រ� �ិងស្រ្ត�ី�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទ្បាទ្បាួលបា�។ ភេ�ះអាច
បណីាលម្ពុក់ពិ�អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ជាស្រ្ត�ី� អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ទាំងំពិ�រ
ភេ�ទ្បា �ិងប�រ�ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន មា�នៃដូគុ�រមួ្ពុភេ�ទ្បាភេស្រច�� 
ដូ�ភេចនះភេ��យមា�ហា�ិ�យ័នៃ�ការឆ្គែងខុ�់។ អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័

ជាស្រ្ត�ី�ហាក់ដ់ូ�ចជាស្រប�ម្ពុម្ពុ�ខ�ឹងការភេរ ��ភេអ្ន�ងខុ�់ពិ�អ្ននក់
�ីល់ភេ�វា��ខភាពិ ភេដាយសារថ្លែតិរ�បរាងកាយរប�់ពិួក់ភេគុ 
�ិងទ្បាំ�ងជាមា�ហា�ិ�័យថ្លែ�នក់��ខភាពិភេដាយសារថ្លែតិ
ការចាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្នរម្ពុា�� �ិងការវិះកាតិម់្ពុ�ិមា���វិតិុិភាពិ។

 ភេប���ិយពិ�ភាពិលំបាក់ថ្លែ�នក់�រិញ្ចូញ វិតិុ�វិញិ់ ភេគុម្ពុ�ិ
អាចក់ំណតិ់�� វិបញ្ញាា ស្រប�ម្ពុខ��គ្នាន ក់ន� ងចំភេណាម្ពុស្រកុ់ម្ពុ
អ្នតីិ�ញ្ញាញ ណ��ម្ពុយួៗបា�ភេទ្បា ភេល�ក់ថ្លែលងថ្លែតិអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័
ថ្លែដូលអាចងាយរងភេស្រគ្នាះភេ�ក់ន�ងភាពិស្រក់�ស្រក់ ភេដាយសារភាពិ
ញឹ់ក់ញាបន់ៃ�ការភេរ ��ភេអ្ន�ង។
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៧. អ្ននុស្ថា�ន៍

 អ្ន��សា��ខ៍្លាំងភេស្រកាម្ពុថ្លែដូលភេផីាតិជាចម្ពុបងចំភេពាះ 
រដាឋ �បិាល �ិងវិ�័ិយឯក់ជំ� ភាគុភេស្រច��ពឹិងថ្លែ�ិក់ភេល�
បទ្បាពិិភេសាធី� ៍�ិងការ�ីល់ភេ�បល់ថ្លែដូលមា�ស្រសាបភ់េដូ�ម្ពុប �
ភេធីា�ឱ្យយស្របភេ��រភេ��ង ភេចញ់ពិ�អ្ននក់ច�លរមួ្ពុការពិិភាក់ាស្រក់ុម្ពុ
ទាំងំ៣២ន្ទាក់។់ អ្ន��សា��ខ៍ែះស្រតូិវិបា�ស្រក់មុ្ពុស្រសាវិស្រជាវិ ភេធីា�
ភេ�ចកី់�ស្រពាងភេដាយថ្លែ�ិក់ភេល�ការរក់ភេ��ញ់ថ្លែដូលមា�ស្រសាប ់
�ិងការរក់ភេ��ញ់�ម�ៗ។

 APCOM �ងិ MRIF រមួ្ពុជាម្ពុយួនៃដូគុ�ន្ទាន្ទា�ងឹប�ី
ភេធីា�ការតិ�ូ�ម្ពុតិិ ភេដូ�ម្ពុប �ទ្បាទួ្បាលបា�ការអ្ន��វិតីិ��វិអ្ន��សា��៍
ទាំងំភេ�ះ ក់ន�ងភេគ្នាលបំណងភេដូ�ម្ពុប �ល�បភេចាល��វិរចន្ទា�ម្ពុុ�័ិ 
�ិងឧប�គុគភេ�សងភេទ្បាៀតិ �ស្រមាបក់ារដាក់ប់ញូ្ចូ� លថ្លែ�នក់
ភេ�ដូឋក់ិចូ ថ្លែ�នក់�ងគម្ពុ �ិងការច�លរមួ្ពុ�ា ងភេពិញ់ភេលញ់
�ស្រមាបស់្របជាពិលរដូឋអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន (LGBTQI) 
ភេ�ក់ន�ង�ងគម្ពុក់ម្ពុុ�ជា។

ការអ្ននុម្ពុ័តិភេគ្នាលនភេយាបាយម្ពុិនមានការភេរ��ភេអ្នើង និងការ
ដាក់់បញ្ចូូ�ល (បរិយាបន)

 ១. រដាឋ �បិាលគុួរថ្លែតិអ្ន��វិតិី��វិអ្ន��សា��ច៍ំ�ួ� ៩ 
ទាំក់ទ់្បាង�ឹង�ិន្ទាន ការភេ�ទ្បា �ិងអ្នតិី�ញ្ញាញ ណ ឬការបងាា ញ់
ភេយ�ឌ្ឈរ័ ភេ�ក់ន�ងការស្រតិួតិពិិ�ិតិយភេ��ងវិញិ់ជា�ក់លតាម្ពុ 
កាលក់ំណតិជ់ំ�ំទ្បា�៣ (UPR-Third Cycle) ក់ន�ងឆ្នាំន ២ំ០១៩ 
រប�់អ្នងគការ��ស្របជាជាតិិ។ ភេ�ះរមួ្ពុបញូ្ចូ� លទាំងំការ
ដាក់ភ់េចញ់��វិចាបស់្របឆ្នាំងំ�ឹងការភេរ ��ភេអ្ន�ង ថ្លែដូលធាន្ទា��វិ
ភាពិភេ�ម�គ្នាន  �ិងហាម្ពុឃាតិជ់ាក់ល់ាក់ច់ំភេពាះការភេរ ��ភេអ្ន�ង
ស្រគុបស់្របភេ�ទ្បា រាបប់ញូ្ចូ� លទាំងំម្ពុ�លដាឋ �សា�ន្ទា �ិន្ទាន ការ
ភេ�ទ្បា អ្នតិី�ញ្ញាញ ណ �ិងការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័ ឬលក់េណៈ
�ែ�វិភេ�ទ្បា។ ភេ��យក់រ៏មួ្ពុបញូ្ចូ� លទាំងំការអ្ន��ម្ពុត័ិ��វិវិធិា�ការ
ស្របក់បភេដាយស្រប�ិទ្បាិភាពិ ភេដូ�ម្ពុប �ស្របឆ្នាំងំ��វិរាល់ការភេរ ��ភេអ្ន�ង 
�ិងអ្នំភេពិ��ឹងាចំភេពាះស្របជាពិលរដូឋភេដាយសារថ្លែតិ�ិន្ទាន ការ
ភេ�ទ្បា ឬអ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុ �ិងន្ទាខំែួ�
ជំ�ភេលម��ភេដូ�ម្ពុប �ភាពិយ�តិីិធីម្ពុ។៌

 ២. រដាឋ �បិាលគុួរថ្លែតិអ្ន��ម្ពុត័ិចាបអ់្នស្រតា��ក់�លដាឋ �
�ម� ថ្លែដូល�ីល់ការច�ះបញ្ចូា �ក់ំភេណ� តិ អាពា�៍ពិិពា�៍ �ិង
ម្ពុរណភាពិ រមួ្ពុទាំងំអ្ន��វិតិីថ្លែ��ការ�ក់ម្ពុមភាពិភេឆ្គែ�យ តិបភេ�

�ឹងតិស្រមូ្ពុវិការអាទិ្បាភាពិ�ស្រមាបស់្របជាពិលរដូឋអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ។

 ៣. សាលាភេរៀ� ម្ពុណូល��ខភាពិ ស្រក់�ួងការងារ 
�ិងបណី� ះបណីាលវិជិាា ជំ�វិៈ �ិងអាជំ�វិក់ម្ពុមឯក់ជំ�គុួរថ្លែតិ
បភេងក�តិ �ិងអ្ន��វិតិីភេគ្នាល�ភេ�បាយម្ពុ�ិមា�ការភេរ ��ភេអ្ន�ង 
�ិងធាន្ទាថាការអ្ន��វិតីិមា�លក់េណៈភេឆ្គែ�យតិបចំភេពាះអ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ។

 ៤. ពិ��ភាគុ�នៃ�ធីន្ទាគ្នារអ្ន�វិិឌ្ឈឍ� ៍ �ងិសុាប�័
�ិរញ្ចូញ វិតុិ�គុួរថ្លែតិពិស្រងឹងការដាក់់បញូ្ចូ� លអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ភេដាយការអ្ន�វិិឌ្ឈឍ ការភេធីា��មា�រណ
ក់ម្ពុម �ងិការអ្ន��វិតីិភេគ្នាល�ភេ�បាយភេផីាតិភេល�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ 
ថ្លែ�នក់�រិញ្ចូញ វិតិុ� ភេគ្នាល�ភេ�បាយថ្លែ�នក់��ខភាពិ �ងិការអ្នបរ់ ំ
រមួ្ពុទាំងំការអ្ន��វិតីិ។ ពិកួ់ភេគុគួុរថ្លែតិពិស្រងឹង�មុ្ពុ�ិ័ភាពិស្របក់ប
ភេដាយស្រប�ិទិ្បាភាពិជាម្ពុយួសុាប�័រដូឋ �ងិតួិអ្នងគម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�
រដាឋ �ិបាល�ស្រមាប់ក់ិចូ��ស្របតិិបតិីិការពិ��ភាគុ�ភេដូ�ម្ពុប �
ភេល�ក់ក់មុ្ពុ�់ការដាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។

 ៥. �ិ�ស�ិ�សតិិថ្លែដូលជាអ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័ គុួរថ្លែតិ
មា�លទិ្បាភាពិអាចភេ�ែៀក់ពាក់់ឯក់�ណាឋ �សាលាភេរៀ� 
ស្រ�បតាម្ពុអ្នតិី�ញ្ញាញ ណភេយ�ឌ្ឈរ័រប�់ពិួក់ភេគុ។  ការអ្ន��វិតិី
ក់ម្ពុមវិធិី�ម្ពុ�ិមា�ការភេរ ��ភេអ្ន�ង �ិងការដាក់ប់ញូ្ចូ� ល (បរ�ិប�)

 ៦. សុាប�័�ិរញ្ចូញ វិតិុ� �ិងធីន្ទាគ្នារខ្លាំន តិតិ�ច គុួរ�ីល់
ស្របាក់់ក់មូ្ពុ�ភេដាយមា�លក់េខណូអាចបតិ់ថ្លែប�បា�ចំភេពាះ
អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ថ្លែដូលមា�បំណងចាបភ់េ�ី�ម្ពុ
អាជំ�វិក់ម្ពុមខ្លាំន តិតិ�ច។

 ៧.ធីន្ទាគ្នារគួុរ ថ្លែតិ�ីល់ជំ��ភេ�វាក់ម្ពុម ថ្លែដូលមា�
លក់េណះភេម្ពុស្រតិ�ភាពិ ជាម្ពុយួ�ងឹលក់េខណូថ្លែដូលអាចបតិថ់្លែប� 
បា��ស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ថ្លែដូល
រ�់ភេ�ក់ន�ងភាពិស្រក់�ស្រក់។

 ៨. រដាឋ �បិាលគុួរថ្លែតិបភេងក�តិជាបន្ទាា � ់ ជាម្ពុយួ�ឹង
�វិកិាស្រគុបស់្រគ្នា� ់ មា�ស្រប�ិទ្បាិិភាពិ អ្នន្ទាម្ពុកិ់ �ិងយ�ុ
ការថ្លែដូលអាចច�លដូំភេណ� រការបា�ងាយស្រ�ួល�ស្រមាបអ់្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  �ិងអ្ននក់ដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិភេដូ�ម្ពុប �ភេធីា�ការ
រាយការណ៍អ្នំពិ�អ្នំភេពិ��ឹងា �ិងការភេរ ��ភេអ្ន�ង។
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 ៩. រដាឋ �បិាលគុរួថ្លែតិ�ីល់ម្ពុ�ល�ធិីដិូល់ក់ម្ពុមវិធិី��ស្រមាប ់
បភេងក�តិស្រកុ់ម្ពុគ្នាសំ្រទ្បាដូល់យ�វិជំ�អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�
តាម្ពុសាលាភេរៀ� �ិង��គុម្ពុ� ៍ ស្រពិម្ពុទាំងំជំំរ�ញ់បណីាញ់
ឪពិ�ក់មីាយ អាណាពិ�បាល �ិងស្រក់ុម្ពុស្រគុួសាររប�់អ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ឲ្យយច�លរមួ្ពុជាក់មាែ ងំ
ចលក់រ ស្រពិម្ពុទាំងំភេធីា�ការតិ�ូ�ម្ពុតិិភេដូ�ម្ពុប ��ិទ្បាិិ �ិងឱ្យកា�
�ស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។

 ១០. សុាប�័វិ�័ិយអ្នបរ់គំុួរថ្លែតិបញូ្ចូ� លស្របធា�បទ្បា
ទាំក់ទ់្បាង�ឹងការអ្នបរ់�ំែ�វិភេ�ទ្បា �ិងភេយ�ឌ្ឈរ័ភេ�ក់ន�ងក់ម្ពុមវិធិី�
�ិក់ា រមួ្ពុទាំងំ�ិទ្បាិ�ិ�ខភាពិ�ែ�វិភេ�ទ្បា �ងិ��ខភាពិប�ីពិ�ជំ។

 ១១. ស្របពិ�ិ័��ខភាពិសាធារណៈគួុរថ្លែតិមា�ភេ�វាក់ម្ពុម
តិស្រម្ពុងទ់្បា�ិ �ងិអ្ននក់ជំំន្ទាញ់ថ្លែដូលទ្បាទ្បាលួការបណី� ះបណីាល 
អ្នពំិ�បញ្ញាា អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ឱ្យយបា�ស្រគុបស់្រគ្នា�។់

 ១២. រដាឋ �បិាលគុរួថ្លែតិ�ីល់បណ័ះ �ម្ពុធីម្ពុ5៌3 ថ្លែដូ
ស្រតិវូិបា�សាគ ល់ថាជាបណ័ះ ស្រក់�ស្រក់ �ងិបណ័ះ �ស្រមាបជ់ំ�ស្រក់�ស្រក់54

ដូល់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ថ្លែដូលមា�តិស្រមូ្ពុវិការ។ �ងិ
ម្ពុណូល��ខភាពិសាធារណៈគួុរថ្លែតិ�ីល់ភេ�វា �ងិការពិ�បាល 
ភេដាយឥតិគុតិិនៃ�ែភេ�ដូល់អ្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ទាំងំភេន្ទាះ រមួ្ពុ
ទាំងំមា�ការពិ�បាលអ្នរម្ពុា��ដូល់អ្ននក់បី�រភេយ�ឌ្ឈរ័។

ការភេលើក់ក់ម្ពុុ�់ការយល់ដូឹង និងការបណះ�ះបណ្តាា�ល

 ១៣. ស្រគុូបភេស្រងៀ� អ្ននក់�ីល់ភេ�វាថ្លែ�នក់��ខ្លាំ�បិាល 
អាជាា ធីរម្ពុ�លដាឋ � �ិភេ�ជំក់ �ិងអ្ននក់�ីល់ភេ�វា�ិរញ្ចូញ វិតិុ�
គុួរថ្លែតិទ្បាទ្បាួលបា�ការបណី� ះបណីាល ភេដូ�ម្ពុប �ភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់
ការយល់ដូឹងរប�់ពិួក់ភេគុ �ិងអាច�ីល់ជំ��ភេ�វាក់ម្ពុមថ្លែដូល
មា�ភេម្ពុស្រតិ�ភា �ិងជាក់ល់ាក់�់ស្រមាបអ់្ននក់ស្រ�លាញ់់ភេ�ទ្បា
ដូ�ចគ្នាន ។ ទាំងំភេ�ះរមួ្ពុបញូ្ចូ� លទាំងំការបណី� ះបណីាលស្រគុូ 
អ្នំពិ�រភេបៀបភេដូ�ម្ពុប �គ្នាសំ្រទ្បា�ិ�ស�ិ�សតិិថ្លែដូលម្ពុ�ិថ្លែម្ពុ�ជាអ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា�ា�យគ្នាន  �ិង�ីល់ការថ្លែណន្ទាដំូល់�ិភេ�ជំក់
វិ�័ិយឯក់ជំ� អ្នំពិ�រភេបៀបភេគ្នារពិ ការពារ �ិងភេល�ក់ក់ម្ពុុ�់
�ិទ្បាិិរប�់អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ភេ�ក់ថ្លែ�ែងភេធីា�ការ។

 ១៤. រដាឋ �បិាល វិ�័ិយឯក់ជំ� �ងិអ្ននក់ពាក់ព់ិ�ិ័
ដូនៃទ្បាភេទ្បាៀតិ គុរួថ្លែតិភេធីា�ជានៃដូគុ�ជាម្ពុយួអ្នងគការ អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បា

54 Equity Cards - also known as poverty cards and cards for the poor - is a government poverty identification pro-
gramme which gives vulnerable people access to free health care and social support.
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�ងិការបងាា ញ់ភេយ�ឌ្ឈរ័ �ងិលក់េណៈភេ�ទ្បា (SOGIESC) 
�ងិភាពិចស្រមុ្ពុះ �ងិភេដូ�ម្ពុប �ភេល�ក់ក់មុ្ពុ�់ការយល់ដូងឹអំ្នពិ�បញ្ញាា
អ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ ការភាា បគ់ុមាែ តិទិ្បា�ន�យ័�ី�ពិ�ការ
ដាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 

 ១៥. ភាពិជានៃដូគុ�គុួរថ្លែតិស្រតិូវិបា�ជំំរ�ញ់រវាងវិ�័ិយ
ឯក់ជំ� �ិងសុាប�័សាធារណៈ សុាប�័ស្រគឹុះសុា��ិក់ា 
�ិងអ្នងគការ�ងគម្ពុ���វិលិថ្លែដូលភេធីា�ការភេល��ិទ្បាិិអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) ភេ��យ�ិងមា�ម្ពុ�ល�ិធីិថ្លែដូលអាច
រក់បា��ស្រមាបក់ារស្រសាវិស្រជាវិ�ា ងម្ពុាតិច់តិប់ថ្លែ�ុម្ពុភេទ្បាៀតិ 
ភេដូ�ម្ពុប �ថ្លែក់លម្ពុិ �ិងពិស្រង�ក់ទិ្បា�ន�យ័រមួ្ពុទាំងំពិត័ិម៌ា�ថ្លែដូលមា�
ភេល�ការដាក់ប់ញូ្ចូ� លអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន ។ ទាំងំភេ�ះ
�ឹងជាការជំ��ដំូណឹងដូល់ក់ម្ពុមវិធិី�ន្ទាន្ទាថ្លែដូលស្រតិូវិបា�
ភេរៀបចំភេ��ងភេដូ�ម្ពុប �ភេដាះស្រសាយ �ិងថ្លែក់លម្ពុិសុា�ភាពិរប�់
ស្របជាពិលរដូឋអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  (LGBTQI) 
ភេ�ក់ន�ងថាន ក់ត់ិំប�។់

 ១៦. �ម្ពុតិុភាពិនៃ�ការស្រសាវិស្រជាវិរប�់អ្នងគការអ្ននក់
ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  គុួរថ្លែតិស្រតិូវិបា�ក់សាង �ិងពិស្រងឹង
ភេដូ�ម្ពុប �ឱ្យយពិួក់ភេគុអាចភេរៀបចំបភេងក�តិ អ្ន��វិតិី� ៍វាយតិនៃម្ពុែ �ិង
ច�លរមួ្ពុក់ន�ងគុភេស្រមាងស្រសាវិស្រជាវិស្របក់បភេដាយគុ�ណភាពិ �ិង
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ដូ�ចគ្នាន ។

បភេងើើតិភាពជានៃដូគុូ

 ១៧. អ្ននក់ពាក់ព់ិ�័ិទាំងំអ្ន�់ភេ�ក់ន�ងស្របភេទ្បា�ក់ម្ពុុ�ជា
ថ្លែដូលភេធីា�ការភេឆុ្នាំះភេ�រក់ការដាក់ប់ញូ្ចូ� លស្រក់ុម្ពុអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  រមួ្ពុទាំងំស្របជាពិលរដូឋអ្ននក់ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន
ខែួ�ឯង ��គុម្ពុ� ៍អ្នងគការភេស្រ�រដាឋ �បិាល រដាឋ �បិាល
ថាន ក់ជ់ាតិិ �ិងថាន ក់ភ់េស្រកាម្ពុជាតិិ វិ�័ិយឯក់ជំ� បណិូតិ�ភា 
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បំភេពិញ់ �ិងមា�អ្នតិុ�យ័ចំភេពាះការដាក់ប់ញូ្ចូ� លថ្លែ�នក់
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ភេ�ទ្បាដូ�ចគ្នាន  ៕
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