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 ការភបាោះពុមភនាយភនោះ ម្ររូវបានភ្វើភ ើងភម្រកាមជំនួយផ្នែកហរិញ្ញវរថុរបស់ សហភាពអ្ឺរ  ុប(EU) និង 
DanChurchAid(DCA) តាមរយៈគភម្រាង សភមេងសមភាពភយនឌ័រ។ ខ្េឹមសារភៅកែុងរបាយការណ៍ភនោះ គឺជាទ្នំួល
ខុ្សម្ររូវផ្តា ច្ប់មុខ្របស់អ្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម៌ និងពុឆំេុោះបញ្ច ងំពើទ្សសនាទានរបស់ សហភាពអ្រឺ  ុប(EU) និង 
DanChurchAid(DCA) ភ ើយ។     

 ការម្រសាវម្រជាវកែុងរបាយការណ៍ភនោះ ម្ររូវបានភ្វើភ ើងភៅច្បភនាេ ោះថ្ងៃទ្ើ ១៥ ផ្ខ្្ែូ ឆ្ែ  ំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទ្ើ ១៥ ផ្ខ្
កុមភៈ ឆ្ែ  ំ២០១៩ ភោយរបាយការណ៍បច្បចុបបនែនងឹភច្បញភៅផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ែ  ំ២០១៩ ។ 

 © រកាសិទ្ធិម្រគប់យ ងភោយអ្ងគការ ភគ្នលភៅយុរាិ្ម ៌ឆ្ែ  ំ២០១៩ ។ 

 ពុំានផ្នែកណាមួយថ្នការភបាោះពុមពនាយភនោះ អាច្បម្ររូវបាននលិរភ ើងវញិ ផ្ច្បកចាយ ឬបញ្ជូ នកែុងទ្ម្រមង់
ណាមួយ ឬតាមមភ្ោបាយណាមួយ រមួទាងំការងរច្បមេង ការងរសំភ ង ឬតាមវ ិ្ ើសាស្តសាភអ្ ចិ្បម្ររូនិច្ប ឬវ ិ្ ើ 
សាស្តសាភមកានិច្បដថ្ទ្ភទ្ៀរណាមួយ ភោយពុំានការការអ្នុញ្ញ រជាលាយលកខណ៍អ្កសរជាមុនពើអ្ែកភបាោះពុមពនាយ
ភ ើយ ភលើកផ្លងកែុងករណើ ការដកម្រសងស់មាើខ្េើៗសំខាន់ៗ និងភៅកែុងការភម្របើម្របាស់មិនផ្មនផ្បបពាណិជជកមមដថ្ទ្
ភទ្ៀរមួយច្បំនួន ផ្ដលអ្នុញ្ញ រភោយច្បាប់រកាសទិ្ធិភបាោះពុមពនាយ។ 

ព័ត៌មានអំពីអង្គការគោលគៅយតុតិធម៌ 

 បភងកើរភ ើងតាងំពើឆ្ែ ២ំ០១១ អ្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ ម ៌ គជឺាអ្ងគការផ្តេ សប់ដរូសងគមមយួ។ ភយើងគជឺាអ្ែកភ្ វើ
ការផ្តេ ស់បាូរផ្ដលភជឿជាក់ថា យុរាិ្ម៌ គឺជាគនេោឹះភឆ្ព ោះភៅរកសងគមមួយម្របកបភោយសុខ្សនាិភាព ជាពិភសសជា
សងគមមួយផ្ដលម្របជាជនអាច្បភោោះម្រសាយបញ្ា របស់ខ្េួន តាមរយៈមភ្ោបាយផ្ដលឯករាជយ យុរាិ្ម៌ និងាន 
រាេ ភាព ជាសងគមមួយផ្ដលច្បាប់ម្ររូវបានបភងកើរភ ើងភោយម្របជាជន ភដើមបើម្របជាជន ភហើយម្របជាជនានលទ្ធភាព
ភម្របើម្របាស់ច្បាប់ភោយភសរ ើ ភហើយបផ្នថមភលើភនោះ គឺជាសងគមមួយផ្ដលមនុសសម្រគប់រូបភសមើភាពគ្នែ  មិនថាពួកភគជា
នរណា គិរយ ងណា ឬម្រសលាញ់នរណាកដើ។ 

 ភដើមបើអាច្បសភម្រមច្បបានភគ្នលភៅភនោះ ភយើងភ្វើការងារភយងតាមភគ្នលគំនិរផ្ដលចារ់ទុ្កថា ភនាើមភច្បញពើអ្វើ
ផ្ដលរូច្បៗ អាច្បភ្វើឲ្យអ្វើផ្ដល្ំរ ើកច្បភម្រមើនភ ើង៖ គំនិរមួយម្ររូវបានផ្តេ ស់បាូរ ព័រ៌ានមួយម្ររូវបានបភញ្ចញមក ការ
អ្នុវរាមួយម្ររូវបានផ្កលមអ។ ភយើងភ្វើយ ងណាឱ្យគំនិរានច្បលនាជានចិ្បច ភយើងនដល់មភ្ោបាយ និងភយើងភ្វើ
សកមមភាពភៅភពលចាបំាច្ប់។  

 តាមរយៈគភម្រាងយុរាិ្ម៌ឥនទ្ នូ អ្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម៌ានភគ្នលបំណងជំរុញកិច្បចសនទនាភៅកែុងរបំន់
អាសុើអាភគែយ ៍ ជាពិភសសកែុងម្របភទ្សកមពុជា សដើពើនិនាែ ការភេទ្ អ្រាសញ្ញ ណភយនឌ័រ និងការបងាា ញនូវទ្ំភនារ 
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ភយនឌ័រ និងលកខណៈភេទ្ (SOGIESC) និងនដល់មភ្ោបាយរស ូមរដិល់អ្ែកភ្វើការផ្តេ ស់បាូរភដើមបើភលើកកមពស់ និង
ការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ស្តសាើម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  បុរសម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ទាងំពើរ អ្ែកបាូ
រភេទ្ អ្ែកអ្នារភេទ្ និងអ្ែកានភេទ្មិនកំណរច់្បាស់ (LGBTIQ) ។  

រូបភាពម្រកបមុខ្៖ រូបងរនលិរភោយ Daily Beast អាច្បទាញយកបានភៅ http://compassq.com/index.php/2018/07/08/these-five-court-
cases-could-change-the-future-of-lgbt-rights-2/rainbow-justice/ (11/02/2019)។ 
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អកសរកាត ់និង្និយមន័យ ពទ 

 ADHOC សាគមសទិ្ធិមនុសស និងការអ្េិវឌឍកមពុជា (NGO) 

 ASEAN សាគមម្របជាជារិអាសុើអាភគែយ ៍

 BAKC គណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា 

 CCHR មជឈមណឌ លសទិ្ធិមនុសសកមពុជា (NGO) 

 CSOs អ្ងគការសងគមសុើវលិ 

 LAC អ្ងគការជំនួយផ្នែកច្បាបក់មពុជា (NGO) 

 LGBTIQ ស្តសាើម្រសលាញ់ស្តសាើដូច្បគ្នែ  បុរសម្រសលាញ់បុរសដូច្បគ្នែ  អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ទាងំពើ អ្ែកបាូរភេទ្ អ្ែក
អ្នារភេទ្ និងអ្ែកានភេទ្មនិកំណរ់ច្បាស ់

 LICADHO សមព័នធភាពកមពុជាភដើមបើភលើកកមពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុសស (NGO) 

 LTC មជឈមណឌ លបណដុ ោះបណាដ លផ្នែកច្បាប ់

 MoJ ម្រកសួងយុរាិ្ម៌កមពុជា 

 MoWA ម្រកសួងកិច្បចការនារ ើ 

 MRI មើម្រកូឥនទ្ នូអ្នារជារិ (NGO) 

 OHCHR ការយិល័យឧរាមសែងការអ្ងគការសហម្របជាជារទិ្ទ្ួលបនទុកសិទ្ធិមនុសស 

 RGC រាជរោា េិបាលកមពុជា 

 RoCK សហគមនឥ៍នទ្ នូកមពុជា (NGO) 

 SOGIESC និនាែ ការភេទ្ អ្រាសញ្ញ ណភយនឌ័រ និងការបងាា ញនូវទ្ំភនារភយនឌ័រ និងលកខណៈភេទ្  

 UNDP កមមវ ិ្ ើអ្េិវឌឍន៍អ្ងគការសហម្របជាជារ ិ

 UPR ការម្ររួរពិនិរយភមើលជាសកលតាមភពលភវលាកំណរ់  
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គ ច្បកដីគនដើម 
 

សាវតារ 
 ភៅទូ្ទាងំពិេពភលាក សហគមន៍ស្តសាើម្រសលាញ់ស្តសាើ បុរសម្រសលាញ់បុរស អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ទាងំពើរ អ្ែកបាូរ
ភេទ្ អ្ែកអ្នារភេទ្ និងអ្ែកានភេទ្មិនកំណរច់្បាស់ (LGBTIQ) បានជំរុញការទ្ទ្ួលសាគ ល់សទិ្ធិរបស់ខ្េួន តាមរយៈ
សកមមភាពរស ូមរិ រមួទាងំភៅកែុងវសិ័យនភយបាយនងផ្ដរ ប ុផ្នាភាគភម្រច្បើនគតឺាមរយៈអ្ំណាច្បរុលាការ។ មិនថាភៅ
កែុងសហរដាអាភមរកិ ម្របភទ្សឥណាឌ  បារាងំ ឬថ្រវ ន់កដើ ម្របពន័ធយុរាិ្ម៌បានភដើររួនាទ្ើដ៏សំខាន់ទាងំភៅកែុងការបនធូរ
បនថយភទាស ឬលុបភចាលភទាសម្រពហមទ្ណឌ ច្បំភពាោះសកមមភាពថ្នការរមួភេទ្ភោយានការម្រពមភម្រពៀងរវងអ្ែក
ម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  ឬក៏ានការទ្ទ្ួលសាគ លស់ិទ្ធកិែុងការភរៀបការសម្រាប់អ្ែកានភេទ្ដូច្បគ្នែ ។ 

 កែុងម្របភទ្សកមពុជា ភបើភទាោះបើជាមនិានការោកភ់ទាសទ្ណឌ ភោយផ្នអកភលើនិនាែ ការភេទ្ អ្រាសញ្ញ ណ 
ភយនឌ័រ និងការបងាា ញនូវទ្ំភនារភយនឌ័រ និងលកខណៈភេទ្ (SOGIESC) របស់ពួកភគកដើ ប ុផ្នាពុំានការពារតាមនេូវ
ច្បាប់ណាមួយភ ើយ1 ភហើយក៏ពុំានការបស្តញ្ជ បច្បំភណោះដឹងអ្ំពើ LGBTIQ ឬ SOGIESC ជាក់លាក់តាមរយៈការ 
បណាុ ោះបណាា លដល់អ្ែកម្របកបវជិាជ ជើវៈផ្នែករុលាការ ឬមស្តនាើនគរបាលភនាោះផ្ដរ។ ភយើងអាច្បនយិយមោ ងភទ្ៀរថា 
ម្របព័នធយុរាិ្ ម៌ានភាពសាៃ រ់ភសៃៀមភៅភពលនិយយអ្ំពើបុគគល LGBTIQ ភបើភទាោះបើជាសហគមន៍ភនោះ ជបួម្របទ្ោះនូវ
ភាពងាយរងភម្រគ្នោះផ្នែកសងគម និងភសដាកិច្បចយ ងណាកដើ។ ជាលទ្ធនល បុគគល LGBTIQ ជាភរឿយៗផ្រងធាេ ក់ខ្េួនភៅ
កែុងសាថ នភាពដ៏អាម្រកក់ភពលផ្ដលពួកភគពោយមចូ្បលភៅរកម្របព័នធយុរាិ្ ម៌កមពុជា ភោយម្ររូវពឹងផ្នអកភលើអ្ងគការ
សងគមសុើវលិ (CSOs) ផ្រមួយច្បំននួរូច្បប ុភណាែ ោះផ្ដលកំពុងនដល់ដំបូនាម នផ្នែកច្បាប់ភោយឥរគិរថ្ងេ និង/ឬភមធាវ ើរិច្ប
រួច្បបនុំរផ្ដលនដល់ភសវមនិយកកថ្ម្រម។2 

 អ្វើផ្ដលភ្វើឱ្យបញ្ា ទាងំអ្ស់ភនោះកាន់ផ្រអាម្រកក់ផ្ងមភទ្ៀរ ភនាោះគឺការងមងយអ្ែកនដលជ់ំនួយ ផ្ដលជា 
លទ្ធនលភ្វើឱ្យមូលនិ្ ិកាន់ផ្រងយចុ្បោះសម្រាប់អ្ងគការសងគមសុើវលិ កែុងការនដល់ភសវជនំួយផ្នែកច្បាប់។ កែុងឆ្ែ  ំ
២០១៧ ានភមធាវ ើជំនួយផ្នែកច្បាប់ម្ររមឹផ្រ ៣៧ នាក់ប ុភណាណ ោះ បភម្រមើការងារឱ្យអ្ងគការសងគមសុើវលិច្បំនួន ១៥ ផ្ដល

                                       
1  “Being LGBT in Asia: Cambodia Country Report”, United Nations Development Programme and United States Agency 
for International Development, 2014, p.29, អាច្បភបើកភមើលបានភៅ http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam 
/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf (ភបើកភមើលចុ្បង
ភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ២១ ផ្ខ្មករា ឆ្ែ  ំ២០១៩)។   
2 “Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Cambodia: Baseline Study”, International Commission of Jurists 
(ICJ), October 2017, p. 22, អាច្បភបើកភមើលបានភៅ http://www.refworld.org/pdfid/5a212f144.pdf (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ 
២៤ ផ្ខ្មករា ឆ្ែ  ំ២០១៩)។   
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ានច្បំននួរិច្បជាងឆ្ែ  ំ២០០៦ ច្បនំួន ៥៣% ។3 ម្រសភដៀងគ្នែ ភនោះផ្ដរ ជំនួយផ្នែកច្បាប់ឧបរថមភភោយរដា គឺភៅាន
កម្រមិរកំណរ់ដូច្បគ្នែ ភនោះផ្ដរ ភោយងវកិានាភពលបច្បចុបបនែផ្ដលគណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា
(BAKC)បានទ្ទ្លួ អាច្បម្រគបដណដ ប់ភលើការនដល់ហរិញ្ញបបទានច្បំភពាោះសំណំុភរឿងផ្រ ៤០% ប ុភណាណ ោះ (២០០០ 
សំណំុភរឿងកែុងច្បំភណាមសំភណើ សុជំំនួយផ្នែកច្បាបច់្បំនួន ៥០០០ សំណំុភរឿង)។4 ងវើភបើម្រកសួងយុរាិ្មក៌មពុជា
(MoJ)ជាសាថ ប័នផ្ដលទ្ទ្លួងវកិាជំនួយផ្នែកច្បាប់សាធារណៈជាភរៀងរាល់ឆ្ែ  ំ ផ្ដលម្ររូវបានចារ់តាងំភោយរាជរោា
េិបាលកមពុជា (RGC)កាើ ផ្រងវកិាភនោះម្ររូវបានបញ្ជូ នភៅឱ្យគណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា(BAKC)ភដើមបើ
អ្នុវរាការងារ ភោយភហរុថា BAKC ជាអ្ែកទ្ទ្ួលខុ្សម្ររូវកែុងការនដល់ម្របាក់ច្បំណូលដល់ភមធាវ ើផ្ដលការពារជន 
ម្រកើម្រក5 ភោយការានភមធាវ ើរំណាងផ្ដលច្បាបរ់ម្រមូវឲ្យានសម្រាប់សំណំុភរឿងម្រពហមទ្ណឌ ពាក់ព័នធជាមួយបទ្ឧម្រកដិា 
ឬបទ្មជឈមិ។6 កែុងឆ្ែ  ំ ២០១៨ ការយិល័យភមធាវ ើមួយផ្ដលនដល់ភសវភមធាវ ើឥរគរិថ្ងេកែុងម្របភទ្សកមពុជាម្ររូវបាន
បភងកើរភ ើង កែុងកដើសងឃមឹថានងឹអាច្បជំរុញទ្ឹកច្បរិាដល់ភមធាវ ើកមពុជាដ៏ថ្ទ្ភទ្ៀរ ឱ្យទ្ទ្ួលយកសណំុំភរឿងភោយសម័ម្រគ
ច្បិរានងផ្ដរ។7 

 ម្រកសួងយុរាិ្ម៌ ទ្ទ្លួសាគ ល់ថា ជនំួយផ្នែកច្បាប់ភៅកមពុជាម្ររូវផ្រភ្វើការផ្កលមអ ភហើយភោយានការគ្នមំ្រទ្
ពើ ការយិល័យឧរាមសែងការសហម្របជាជារិទ្ទ្ួលបនទុកសទិ្ធិមនុសសម្របចាភំៅកមពុជា (OHCHR-Cambodia) 
បច្បចុបបនែម្រកសងួកពុំងភ្វើភសច្បកដើភម្រពៀងច្បាប់ងមើមួយសដើពើជំនួយផ្នែកច្បាប់ ផ្ដលនងឹម្ររូវអ្នុមរ័នាភពលឆ្ប់ៗ។ ម្រសប
ភពលជាមួយគ្នែ ភនោះផ្ដរ ងវកិាជំនួយផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ ានការភកើនភ ើងបផ្នថមភទ្ៀរច្បំននួ ៣០០ លានភរៀល 
(៧៥ ០០០ ដុលាេ អាភមរកិ) ជាភហរុភ្វើឱ្យងវកិាសរុបសម្រាប់ឆ្ែ  ំ ២០១៩ ានទ្ឹកម្របាក់ ១២០០ លានភរៀល 
(៣០០ ០០០ ដុលាេ អាភមរកិ) ភយងតាមការឱ្យដងឹរបស់ម្រកសួងយុរាិ្ម8៌ ភោយបានករ់សាគ ល់ថា ទ្ឹកម្របាក់ច្បនំួន 

                                       
3 Kai Hauerstein, Assessment Report: Assessing the provision of legal aid and proposing policy recommendations, Final 
Draft, June 2018, pp. 51, 59. 
4 Kai Hauerstein, Assessment Report: Assessing the provision of legal aid and proposing policy recommendations, Final 
Draft, June 2018, p. 47.   
5 ច្បាប់សដើពើគណៈភមធាវ ើ ាម្រតា ២៩ ឆ្ែ ១ំ៩៩៥ https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/khm_e/WTACCKHM3A3_LEG 
_50.pdf (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ២៤ ផ្ខ្មករា ឆ្ែ  ំ២០១៩)។   
6 Annotated Cambodian Code of Procedure, Annotations to ECCC and select International Jurisprudence, Article 301, 
2014, អាច្បភបើកភមើលបានភៅ http://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/Annotated%20Cambodian  
%20Code%20of%20Criminal%20Procedure%20%5BEN%5D%20%5BMaster%20-%20Final%5D.pdf (ភបើកភមើលចុ្បង
ភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ១៧ ផ្ខ្កមភៈ ឆ្ែ  ំ២០១៩)។   
7 សូមភមើល Pro Bono & Advisory Law Group at https://twitter.com/probonocambodia (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ២០ ផ្ខ្ 
កុមភៈ ឆ្ែ  ំ២០១៩)។   
8 Voun Dara, “Legal aid for kingdom’s vulnerable”, The Phnom Penh Post, 10 December 2018, អាច្បភបើកភមើលបាន
ភៅ  https://www.phnompenhpost.com/national/legal-aid-kingdoms-vulnerable (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ២៥ ផ្ខ្មករា ឆ្ែ  ំ
២០១៩)។ 

https://www.phnompenhpost.com/national/legal-aid-kingdoms-vulnerable
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៤០០ ០០០ ភរៀល (១០០ ដុលាេ អាភមរកិ) ម្ររូវបាននដល់ឱ្យសម្រាបម់ួយសំណំុភរឿង។ បផ្នថមភលើភនោះភទ្ៀរ និសសរិ
ភមធាវ ើាែ ក់ៗ ផ្ដលចូ្បលមកកែុងមជឈមណឌ លបណដុ ោះបណាដ លផ្នែកច្បាប់ (LTC) ថ្នគណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រក
កមពុជា(BAKC) ចាបំាច្ប់ម្ររូវបង់ភសវច្បំននួ ៨ លានភរៀល (២ ០០០ ដុលាេ អាភមរកិ) ភោយកែុងភនាោះទ្ឹកម្របាក់ មួយ
ភាគបួន ម្ររូវចារ់ភៅឱ្យមូលនិ្ជិំនួយផ្នែកច្បាប។់ ជាចុ្បងភម្រកាយ ម្រកសួងកចិ្បចការនារ ើ (MoWA) កំពុងភម្រគ្នងចារ ់
ងរកិាភដើមបើនដល់ជំនួយផ្នែកច្បាបដ់លកុ់ារ ើ និងភកមងម្រសើងាយរងភម្រគ្នោះ ងវើភបើពុំទាន់ានការម្របកាសជាសាធារណៈភៅ
ភ ើយ គិរម្ររឹមកាលបរភិច្បេទ្ថ្នរបាយការណ៍ភនោះ។ 

 កែុងច្បំភណាមទ្ិនែន័យម្របមូលបានតាមរយៈការម្រសាវម្រជាវភនោះ (ការសាភ សន៍ និងទ្ិនែន័យ) ភយើងបានបា ន់
ម្របាណថា បនទុកសំណំុភរឿងនាភពលបច្បចុបបនែផ្ដលបាននាមំកភៅច្បំភពាោះមុខ្រុលាការកមពុជា គឺពាក់ព័នធជាពិភសស
ច្បំភពាោះបញ្ា ផ្នែកច្បាប់របស់ SOGIESC ានច្បំនួន ៣០ សំណំុភរឿង។ 

 

គោលបំណង្ និង្វធិីសាស្រ ត 
 ភៅម្ររង់ច្បំណុច្បម្របសពវថ្នគភម្រាង្ំៗទាងំពើររបសអ់្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម៌ (DJ) កែុងម្របភទ្សកមពុជា 
គភម្រាងយុរាិ្ម៌ឥនទ្នូ (Rainbow Justice) និងគភម្រាងបញ្ា យុរាិ្ ម ៌(Justice Matters) របាយការណ៍ផ្ដល
ានច្បំណងភជើងថា ជនំយួផ្នែកច្បាបឥ់នទ្ នូ (របាយការណ៍) របស់ភយើងនាភពលភនោះ ភ្វើការវភិាគយ ងសពវម្រជុង
ភម្រជាយភលើកម្រមិរថ្នលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានជនំួយផ្នែកច្បាប់របស់អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ) កែុងម្របភទ្ស 
កមពុជា។ របាយការណ៍ភនោះ ច្បងម្រកងជាឯកសារអ្ពំើម្រកបខ្័ណឌ ការងារផ្នែកច្បាប់នង និងរងភាពជាក់ផ្សាងផ្ដលភកើរ
ានទូ្ទាងំម្របភទ្សនង។ 

 របាយការណ៍ភនោះ ានបំណងភលើកកំពសក់ិច្បចសនទនា ភដើមបើផ្កលមអលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានភសវជំនយួផ្នែក
ច្បាប់របសអ់្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  ផ្ដលម្ររូវការជនំួយផ្នែកច្បាប់។ ភោយផ្ ករបាយការណ៍ភនោះ សងឃមឹថានឹងអាច្ប
នដល់ជាមភ្ោបាយសម្រាប់ អ្ងគការសងគមសុើវលិ ភមធាវ ើ និងសាថ ប័នកមពុជា ភដើមបើសភម្រមច្បបានការផ្កលមអដូច្បបានភលើក
ភ ើងខាងភលើ។ ភដើមបើសភម្រមច្បបានភគ្នលភៅភនោះ របាយការណ៍នដល់អ្នុសាសន៍ជាក់លាក់ កដូ៏ច្បជាអ្នុសាសន៍ទូ្ភៅ
សម្រាប់អ្ងគការសងគមសុើវលិ ភមធាវ ើ និងសាថ ប័នកមពុជានានា ឱ្យពិចារណាភៅភពលនដល់ការជួយភម្រជាមផ្ម្រជងដល់អ្ែក
ម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  ភពលចូ្បលភៅរកម្របព័នធយុរាិ្ ម៌កែុងម្របភទ្សកមពុជា។ 

 ការអ្ភងករជាមូលោា នថ្នរបាយការណ៍ភនោះ គឺការសាទ បសទង់មរិមួយផ្ដលបានភ្វើភ ើងតាមម្របពន័ធអ្នឡាញ 
និងភោយជួបផ្តទ ល ់(សូមភមើលឧបសមពន័ធទ្ើ ១ អ្ពំើកម្រមងសណួំរ) ។ ច្បភមេើយរបច្បំភពាោះកម្រមងសណួំរភនោះ ម្ររូវបាន
យកមកវភិាគ ភោយពិចារណាភៅភលើម្រកុមអាយុ រំបន់រាជធានើ/របំន់តាមភខ្រា និង SOGIESC ។ អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្
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ដូច្បគ្នែ ច្បនំួន ៩៦ នាក់ (អ្ែករំណាងម្របជាសាស្តសាកមពុជាកែុងន័យសាើពើម្រកុមអាយុ និងរំបន់រស់ភៅ) បានភឆេើយរប
ច្បំភពាោះការសាទ បសទង់មរិ ច្បំផ្ណកអ្ែកនដល់ពរ័៌ានគនេឹោះច្បំនួន ១៤ នាក់ ម្ររូវបានសាភ សយ ងសុើជភម្រៅ។ អ្ែកនដលប់ទ្
សាភ សន៍ទាងំអ្ស់ភនោះ ម្ររូវបានសួរសំណួរភបើកម្របហាក់ម្របផ្ហលគ្នែ ផ្ដលម្ររូវបាននដល់ជូនដលព់ួកគ្នរ់ជាមុន និង
បានផ្កសម្រមួលភៅតាមសាថ នភាពជាបុគគល នងិសាថ នភាពសាថ ប័នរបសព់ួកភគ។ រាល់ការសាភ សន៍ទាងំអ្ស់ ម្ររូវបាន
ងរសំភ ង។ អ្ែកនដល់ការសាភ សន៍បានយល់ម្រពមឱ្យសាភ សន៍ និងយល់ម្រពមឱ្យភ្វើការភបាោះពុមពនាយព័រ៌ានផ្ដល
បាននដល់ឱ្យភៅកែុងផ្នែកពាក់ពន័ធថ្នរបាយការណ៍ភនោះ។  

 កិច្បចពិភម្រគ្នោះភយបល់ជាមួយអ្ែកពាក់ពន័ធ ក៏ម្ររូវបានភ្វើភ ើងកាលពើថ្ងៃ អ្ងាគ រ ទ្ើ ១២ ផ្ខ្ កុមភៈ ឆ្ែ  ំ២០១៩ 
ភដើមបើបងាា ញការរកភ ើញបឋមរបស់ការម្រសាវម្រជាវភនោះ និងភដើមបើទ្ទ្ួលបានភយបល់ម្ររ ប់ផ្នអកភលើព័រ៌ានម្ររមឹម្ររូវ
ម្រពមទាងំអ្នុសាសន៍ពើអ្ែកឯកភទ្សច្បំនួន ៨ នាក់ កែុងវសិ័យ SOGIESC / ភយនឌ័រ និង/ឬជនំួយផ្នែកច្បាប់។ 

 

 ពទបគច្បេកគេ  
 ជនំយួផ្នែកច្បាប៖់ អាច្បកំណរន់ិយមន័យយ ងសាមញ្ញថា ជាការទូ្ទារ់ម្របាក់ពើម្របេពមូលនិ្ សិាធារណៈ 
ផ្ដលម្ររូវបាននដល់ឱ្យភដើមបើជួយបង់ថ្ងេការនដល់ម្របឹកាផ្នែកច្បាប់ ឬដំភណើ រការនើរិវ ិ្ ើសម្រាប់ជនទាងំឡាយណា ផ្ដល
ម្ររូវការភមធាវ ើ ភហើយពុំានលទ្ធភាពអាច្បរកភមធាវ ើបានតាមវ ិ្ ើដថ្ទ្”។ 

 LGBTIQ ៖ ជាអ្កសរការ់ម្ររូវបានភម្របើម្របាស់ ភដើមបើកំណរ់អ្រាសញ្ញ ណសហគមន៍ានភេទ្មនិកំណរ់ជាក់
ច្បាស់ ផ្ដលានភាពខុ្សៗគ្នែ ទូ្ទាងំម្របភទ្សកមពុជា និងខុ្សៗគ្នែ រវងអ្ងគការសងគមសុើវលិ និងបុគគលនានា។ ភដើមបើ 
ឱ្យានភាពសុើសងាវ ក់គ្នែ  របាយការណ៍ភនោះ សូមភម្របើម្របាស់អ្កសរការ់ “LGBTIQ” កែុងន័យទូ្លាយ ភដើមបើភកាដ បភលើអ្រា
សញ្ញ ណភនសងៗជាភម្រច្បើនរបស់សហគមនអ៍្ែកានភេទ្មិនកំណរច់្បាស់កមពុជា ភលើកផ្លងផ្រកែុងករណើ ផ្ដលម្របេព
ដកម្រសង់ពរ័៌ាន ភម្របើម្របាស់អ្កសរការ់ភនសងពើភនោះ។ 

 SOGIESC ៖ តាមទ្ាេ ប់កនេងមក “SOGIE” ម្ររូវបានភម្របើម្របាស់ ភដើមបើសំភៅភលើនិនាែ ការភេទ្ (SO) អ្រា
សញ្ញ ណភយនឌ័រ (GI) និងការបងាា ញនូវទ្ំភនារភយនឌ័រ(E) ។ ប ុផ្នាភោយានការយល់ដឹងវវិរាសនសមឹៗ សដើពើភាព
ច្បម្រមុោះគ្នែ ថ្នអ្រាសញ្ញ ណកែុងសហគមន៍អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ)កែុងម្របភទ្សកមពុជា របាយការណ៍ភនោះ 
សូមភម្របើម្របាស់សពទ SOGIESC កែុងន័យទូ្លាយបផ្នថមភទ្ៀរជំនួសវញិ ភោយសារពាកយភនោះ ក៏រមួានសញ្ញ ណសដើពើ
លកខណៈភេទ្(SC) នងផ្ដរ។ 
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ការរកគ ើញ ខំាន់ៗ 
 ការរកភ ើញសំខាន់ៗ មួយច្បំនួនរបស់របាយការណ៍ភនោះ រមួាន៖ 

១. សហគមន ៍LGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជា ខ្វោះច្បភំណោះដងឹយ ងទូ្លទូំ្លាយ អ្ពំើរភបៀប និងកផ្នេងផ្ដលពួក
ភគអាច្បានលទ្ធភាពភៅរកភមធាវ ើ ភៅភពលពួកភគជួបម្របទ្ោះបញ្ា ការភរ ើសភអ្ើង និង/ឬ បញ្ា នេូវច្បាប ់

២. ជាទូ្ភៅ និងភៅភពលផ្ដលពាក់ព័នធអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ) ភាគភម្រច្បើនផ្ដលបានសាទ បសទង់
មរិ ានអារមមណ៍ថា ានទ្នុំកច្បរិាកែុងការបញ្ជ កអ់្ពំើ SOGIESC របសខ់្េួន ម្របាបភ់ៅភមធាវ ើរបសខ់្េួន 

៣. ានការយលដ់ងឹកម្រមរិទាបសដើពើទ្សសនាទានជនំយួផ្នែកច្បាបក់ែុងច្បំភណាមសហគមន៍ LGBTIQ កែុង
ម្របភទ្សកមពុជា អ្មជាមួយនឹងការទ្ទ្ួលបានព័រា៌នពាក់ពន័ធជាមួយជំនួយផ្នែកច្បាប់នូវានកម្រមរិទាប 
និងជាលទ្ធនលភ្វើឱ្យានការមិនទុ្កច្បិរាច្បំភពាោះភមធាវ ើ ផ្ដលនដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប ់

៤. ជាងពាកក់ណាដ លថ្នអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ)ផ្ដលពុបំានទ្ទ្ួលជំនួយផ្នែកច្បាប់ ពុបំានបនា
ដំភណើ រការសណំុំភរឿងរបសខ់្េួនភៅរុលាការភនាោះភទ្  ភោយសារខ្វោះមភ្ោបាយផ្នែកហរិញ្ញវរថុ (រដា 
បបភវណើ  និង/ឬម្រពហមទ្ណឌ ) 

៥. ានការទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា រោា េបិាលខ្វោះហរិញ្ញបបទានសម្រាបជ់ំនួយផ្នែកច្បាប់ ភដើមបើភឆេើយរបតាមរម្រមូវ
ការរបស់ម្របជាជន ជាពិភសសភៅកានម់្រកុមងាយរងភម្រគ្នោះ ដូច្បជាសហគមនL៍GBTIQ ភបើភទាោះបើជាានកដើ
សងឃមឹកាន់ផ្រភម្រច្បើនភៅកែុងកំភណើ នងវកិានាភពលបច្បចុបបនែ ម្រពមទាងំភសច្បកដើម្រពាងច្បាបង់មើសដើពើជនំយួផ្នែក
ច្បាប ់ ផ្ដលនងឹជយួបភងកើនលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានជនំយួផ្នែកច្បាប ់ សម្រាបអ់្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ
(LGBTIQ) ក៏ភោយ 

៦. ការងយចុ្បោះាច សជ់នំយួ បានកម្រមិរយ ងខាេ ងំនូវសមថភាពរបសអ់្ងគការសងគមសុើវលិ កែុងការនដលជ់ំនួយ
ផ្នែកច្បាប់ នងិជនំួយពាក់ពន័ធដថ្ទ្ភទ្ៀរ ផ្ដលានគុណភាពខ្ពស់ សម្រាប់អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ
(LGBTIQ) និងសហគមន៍ទូ្ភៅ 

៧. ានអ្វរាានភសទើរផ្រទាងំម្រសងុថ្នវបប្មក៌ារបភំពញការងារសមម័្រគច្បរិាកែុងច្បំភណាមភមធាវ ើកមពុជា 

៨. ការភលើកច្បំណុច្បគួរជាទ្ើសុទ្ដិាិនិយមមួយ គកឺែុងច្បភំណាមភាគើពាកព់ន័ធពាកទ់ាងំអ្ស ់រមួទាងំ MoJ នងផ្ដរ 
ានឆនទៈភដើមបើផ្កលមអលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានដំបូនាម នផ្នែកច្បាប់ នងិជនំួយផ្នែកច្បាប់ ភោយសហគមន៍ 
LGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជា ជាពិភសស កែុងការនដលក់ារបណដុ ោះបណាដ លដលភ់មធាវ ើ ភដើមបើបស្តញ្ជ បច្បភំណោះ
ដងឹអ្ពំើបញ្ា ច្បាបព់ាកព់ន័ធជាមយួ SOGIESC។  
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បរបិេ 
ប្បព័នធយតុតិធម៌កមពុជា 
 ម្របព័នធយុរាិ្ ម៌កមពុជា នដល់ឱ្យានម្របព័នធរុលាការតាមផ្បបម្របថ្ពណើ  អ្មជាមួយនងឹយនាការភោោះម្រសាយ
វវិទ្ភម្រៅនេូវរុលាការ ផ្ដលពឹងផ្នអកភលើសនាធ នកមម។ ភទាោះជាយ ងណាកដើ ភៅភម្រកាមទ្ិដាភាពផ្នែកច្បាប់នាភពល
បច្បចុបបនែភនោះ ជំនួយផ្នែកច្បាប់ឧបរថមភភោយរដា គឺអាច្បនដលជូ់នបានសម្រាប់ផ្របទ្ភលមើសម្រពហមទ្ណឌ ពាក់ព័នធជាមួយ
បទ្ឧម្រកដិា និងបទ្មជឈមិប ុភណាណ ោះ។9  

ម្របពន័ធរុលាការ (សណំុំភរឿងរដាបបភវណើ  នងិម្រពហមទ្ណឌ )  

 ម្របព័នធរុលាការកមពុជា បានទ្ទ្ួលមររកពើ
ម្របព័នធច្បាប់សុើវលិ។ សម្រាប់សំណំុភរឿងរដាបបភវណើ  និង
សំណំុភរឿងម្រពហមទ្ណឌ  ម្របព័នធច្បាបសុ់ើវលិ រមួានដភំណើ រ
ការបើថាែ ក់ ភោយចាប់ភនដើមពើសាលាដំបូងរាជធានើ និង
ភខ្រា បនាទ ប់មកឈានភៅដល់សាលាឧទ្ធរណ៍ ភហើយ 
រុលាកំពូល គឺជារុលាការថាែ ក់ចុ្បងភម្រកាយបំនុរ។ ម្រកុម
ម្របឹកា្មមនុញ្ញអាច្បភបើកសវនាការភលើសំណួរសដើពើ
ទ្ំនាស់/ ការបកម្រសាយច្បាប់ ពាក់ពន័ធជាមួយរដា្ មមនុ
ញ្ញ។ 

យនាការភោោះម្រសាយវវិទ្ដថ្ទ្ភទ្ៀរ 

 ភៅអ្មជាមួយម្របព័នធរុលាការផ្ដលអាច្បម្ររូវច្បំណាយអ្ស់ថ្ងេខ្ពស ់ យនាការភោោះម្រសាយវវិទ្តាមផ្បប
ម្របថ្ពណើ  ភៅផ្រម្ររូវបានភម្របើម្របាស់ភៅទូ្ទាងំម្របភទ្ស។ ជាការពិរណាស់ “ម្របសិនភបើវវិទ្ភនាោះ ពុំសូវ្ៃន់្ៃរ ភាគើភម្រច្បើន
ផ្រោក់វវិទ្ភនាោះភៅកាន់ចាស់ម្រពឹទាធ ចារយ ឬបុគគលផ្ដលភគភគ្នរព ឬបុគគលានឥទ្ធិពលកែុងេូមិ ឬ ុរំបស់ខ្េួន ភដើមបើ
នសោះនា”។10 ភនោះគឺជាឧទាហរណ៍មួយអ្ពំើភគ្នលបណំងថ្ន “មណឌ លភសវយុរាិ្ម៌” ទាងំ ៦៦ កផ្នេង ដំភណើ រការ
ភោយម្រកសួងយុរាិ្ម៌ភៅកែុងទ្ើរមួម្រសុក កែុងភខ្រាទាងំ ១០ ផ្ដលមស្តនាើរោា េិបាល នដល់ដបូំនាម នផ្នែកច្បាប់ និងងាកភៅ
ភម្របើសនាធ នកមមមុនភពលបញ្ជូ នសំណំុភរឿងភៅរុលាការ។11 ម្រសភដៀងគ្នែ ភនោះផ្ដរ បុគគលអាច្បភម្របើម្របាស់មជឈរាិកមម ភោយ
                                       
9 Annotated Cambodia Code of Procedure, Article 301, op. cit. 
10 Koy Neam, “Introduction to the Cambodian Judicial Process“, The Asia Foundation, 1998, extracts available at  
http://www3.online.com.kh/users/kid/pdf/The%20Cambodian%20Judicial%20Process.pdf (18 February 2019). 
11 សាគ ល់៖ បច្បចុបបនែ ពុំានការវយរថ្មេឯករាជយភលើម្របសិទ្ធនលថ្ន “ការយិល័យយុរាិ្ម៌” ទាងំអ្ស់ភនាោះភទ្ ភោយានភាពម្រសពិច្បម្រសពិល
មួយច្បំនួនអ្ំពើអ្ែកពាក់ព័នធខ្េោះ ភពលនិយយអ្ំពើមុខ្ងាររបស់ការយិល័យភនោះ។ 

រុលាការកំពូល

សាលាឧទ្ធរណ៍

សាលាដំបូងរាជ
ធានើ

សាលាដំបូង
ភខ្រា 

ម្រកុមម្របឹកា្មមនុញ្ញ

http://www3.online.com.kh/users/kid/pdf/The%20Cambodian%20Judicial%20Process.pdf
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កែុងភនាោះ ការសម្រមច្បរបស់មជឈរិាករ គឺានអានុភាពច្បងការពវកចិ្បច ដូច្បគ្នែ ជាមួយនឹងភសច្បកដើសភម្រមច្បរបស់រុលាការផ្ដ
រ។ ជាឧទាហរណ៍ ម្រកុមម្របឹកាអាជាា កណាដ ល ទ្ទ្លួបនទុករាល់បញ្ា ទាងំអ្ស់ពាកព់័នធជាមួយនិភយជក នងិនិភយជិ
រ។ ជាចុ្បងភម្រកាយម្របជាជនកមពុជា អាច្បោក់ពាកយបណដឹ ងវវិទ្រដាបបភវណើ  ភៅកាន់ម្រពោះមហាកសម្ររកែុងអ្ំ ុងភពលម្រពោះ
រាជសវនាការ ផ្ដលភដើររួនាទ្ើជាភវទ្ិកាយុរាិ្ម៌បផ្នថម។12 

បញ្ហា ផ្នែកច្បាប់ពាកព់័នធជាមួយ SOGIESC ផ្ែលគប្ច្បើនគកើតមានបំនុតកែងុ្ប្បគេ 
កមពុជា 
 ភៅកែុងការសាទ បសទង់មរិទូ្ទាងំម្របភទ្សមួយ ភ្វើភ ើងភោយសហគមនឥ៍នធ្នូកមពុជា (RoCK) កែុងឆ្ែ  ំ
២០១៥ បានឱ្យដងឹថា ៨៦% ថ្នអ្ែកនដលច់្បភមេើយជាអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្នទុយគ្នែ  និង ៨២% ថ្នអ្ែកនដល់ច្បភមេើយជាអ្ែក
ម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ) បានកំណរ់ភ ើញថា បញ្ា ទ្ើមួយផ្ដលសហគមនL៍GBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជាជួប
ម្របទ្ោះ គឺរងការភរ ើសភអ្ើងផ្នអកភលើ SOGIE។ មិនថារដា្មមនុញ្ញ ឬច្បាប់កដើ ពុំបានការពារ LGBTIQ ពើការភរ ើសភអ្ើងភ ើ
យ។ ភទាោះយ ងណាកដើ ាម្រតា ៣១ ថ្នរដា្មមនុញ្ញកមពុជា ធានាសិទ្ធិភសមើភាពគ្នែ សម្រាប់ម្របជាជនកមពុជាម្រគប់រូប  “ភោយ
ឥរម្របកានពូ់ជសាសន៍ ពណ៌សមបុរ ភេទ្ ភាសា ជំភនឿសាសនា និនាែ ការនភយបាយ ភដើមកំភណើ រជារិ ឋានៈសងគម 
្នធាន ឬសាថ នភាពឯភទ្ៀរភ ើយ។”13 ភគអាច្បអ្ោះអាងបានថា ភយងតាមការបកម្រសាយតាមរយៈយនាការសិទ្ធិ
មនុសសអ្ងគការសហម្របជាជារ ិឬរុលាការសិទ្ធិមនុសសថាែ ក់រំបន ់និនាែ ការភេទ្ និង/ឬ អ្រាសញ្ញ ណភយនឌ័រ និងការ
ការបងាា ញនូវទ្ំភនារភយនឌ័រ អាច្បសថិរភៅកែុងទ្ើតាងំ “សាថ នភាពដថ្ទ្ភទ្ៀរ” ភហរុភនោះភហើយអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ
(LGBTIQ)កែុងម្របភទ្សកមពុជា អាច្បានសិទ្ធិទ្ទ្លួបានការការពារពើរដា្មមនុញ្ញ។14 ភទាោះយ ងណាកដើ ការបកម្រសាយ
ផ្បបភនោះ ភៅពុទំាន់ម្ររូវបានភ្វើភ ើងភោយម្រកុមម្របឹកា្មមនុញ្ញ ឬរុលាការកមពុជាភៅភ ើយ។  

 ភម្រៅពើការភរ ើសភអ្ើង បញ្ា  SOGIESC សំខាន់ៗ បំនុរកែុងម្របភទ្សកមពុជា គឺពាកព់័នធជាមួយទ្ំនាក់ទ្ំនង
ម្រគួសារ ភោយរមួានដូច្បជា អ្ំភពើហងិាផ្នែករាងកាយ និងអ្ំភពើហងិានេូវច្បិរា ម្របម្រពឹរាភោយសាជិកម្រគួសារខ្េួនមក
ភលើអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ) ការភ្វើបាបភៅសាលាភរៀន និងកផ្នេងភ្វើការ និងការភបៀរភបៀនមកភលើ 
LGBTIQ (ពួកគ្នរ់មួយច្បនំួនជាអ្ែករកសុើនេូវភេទ្នងផ្ដរ) ពើសំណាក់អាជាា ្រ។ កម្រមងច្បាប់ច្បនំួនបើ ម្ររូវបានកំណរ់

                                       
12 Koy Neam, “Introduction to the Cambodian Judicial Process“, The Asia foundation, 1998, op. cit. 
13 រដា្មមនុញ្ញថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា ជំពូក ៣ ាម្រតា ៣១ ថ្ងៃទ្ើ ២១ ផ្ខ្កញ្ញ  ឆ្ែ  ំ១៩៩៣ អាច្បភបើកភមើលបានភៅ  
http://pressocm.gov.kh/en/archives/9539 (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ២៣ ផ្ខ្មករា ឆ្ែ  ំ២០១៩)។ 
14 សូមភមើលជាឧទាហរណ៍៖ International Commission of Jurists, SOGI Casebook, 2018 អាច្បភបើកភមើលបានភៅ  
https://www.icj.org/sogi-casebook-introduction/ (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ១៩ ផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ែ  ំ២០១៩)។ 

http://pressocm.gov.kh/en/archives/9539
https://www.icj.org/sogi-casebook-introduction/
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ភ ើញថា ម្ររូវបានយកមកភម្របើម្របាស់ជាម្របចា ំភដើមបើបំផ្បកថ្ដគូ LGBTIQ ភពាលគឺ៖ ច្បាប់ម្របឆ្ងំការចាប់ជំររិ ច្បាប់
ម្របឆ្ងំការជួញដូរ និងភគ្នលនភយបាយេូមិ ុសុំវរថិភាព។15 

 ការសាទ បសទង់មរិភ្វើភ ើងភោយមជឈមណឌ លសិទ្ធមិនុសសកមពុជា (CCHR) កែុងឆ្ែ  ំ២០១៥ បងាា ញឱ្យភ ើញ
ថា “៩៣,៥៩% ថ្នអ្ែកចូ្បលរមួ ផ្ដលធាេ ប់ម្ររូវបានភគភ្វើបាប ានអារមមណ៍ថា ការភ្វើបាបបណាដ លមយួផ្នែក ឬទាងំ
ម្រសុងមកពើនិនាែ ការនេូវភេទ្ ឬអ្រាសញ្ញ ណភយនឌរ័របស់ពួកភគ។”16 បផ្នថមភលើភនោះ ៩២% ថ្នស្តសាើអ្ែកបាូរភេទ្ភៅកែុង
ការសាទ បសទង់មរិរបស ់ CCHR កែុងឆ្ែ ២ំ០១៦ បានរាយការណ៍ថា ធាេ ប់ជួបបទ្ពិភសា្ន៍រងការរភំលាេបំពានតាម
ពាកយសមដើកែុងទ្ើសាធារណៈ ភោយសារផ្រ SOGIESC របស់ខ្េួន ច្បំផ្ណក ៤៣% ភទ្ៀរ បានរាយការណ៍ថា ធាេ ប់ជួប
បទ្ពិភសា្នអ៍្ំភពើហងិានេូវកាយ និង ៣១% ធាេ បជ់ួបបទ្ពិភសា្ន៍ការភ្វើបាបនេូវភេទ្។17 ជាលទ្ធនល ានការបា ន់
ម្របាណថា ជិរមួយភាគបើថ្ន LGBTកមពុជា ពុំធាេ ប់បានហា នបងាា ញខ្េួន ភោយបងខំច្បិរាបដិភស្លកខណៈជាខ្េួនឯង 
ភម្រពាោះផ្រេ័យខាេ ច្បការនិរភទ្សផ្នែកសងគម។18 

  

                                       
15 “Being LGBT in Asia: Cambodia Country Report”, United Nations Development Programme and United States Agency 
for International Development, 2014, p. 36, op. cit. 
16 Cambodian Center for Human Rights, “LGBT Bullying in Cambodia’s schools”, December 2015, p. 16, អាច្បភបើកភមើលបាន
ភៅ
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2015_12_17_CCHR_REPORT_LGBT_Bullying_in_Cam_Sch
ool_(ENG).pdf (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ២៤ ផ្ខ្មករា ឆ្ែ  ំ២០១៩)។ 
17 Cambodian Center for Human Rights, “Discrimination against Transgender Women in Cambodia’s Urban 
centers,  September 2016, p-10-12, អាច្បភបើកភមើលបានភៅ  https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/ 
2016_09_21_SOGI_Report_Eng.pdf (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ២៤ ផ្ខ្មករា ឆ្ែ  ំ២០១៩)។ 
18 Rainbow Community of Kampuchea, Research Report on Opinions, Attitudes and Behavior toward the LGBT population 
in Cambodia, December 2015, p. 9. 

https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2015_12_17_CCHR_REPORT_LGBT_Bullying_in_Cam_School_(ENG).pdf
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2015_12_17_CCHR_REPORT_LGBT_Bullying_in_Cam_School_(ENG).pdf
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2016_09_21_SOGI_Report_Eng.pdf
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2016_09_21_SOGI_Report_Eng.pdf
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លេធភាពេេួលបានជនំួយផ្នែកច្បាប់ ប្មាប់ ហគមន៍ LGBTIQ កែងុ្
ប្បគេ កមពជុា 
 កែុងផ្នែកខាងភម្រកាមភនោះ ភយើងបានវភិាគភលើទ្ិនែនយ័ម្របមូលបានកែុងអ្ំ ុងភពលសាទ បសទង់មរិ និងបានបក
ម្រសាយភោយឆេុោះបញ្ច ងំភៅភលើព័រ៌ានម្របមូលបានកែុងអ្ំ ុងភពលសាភ សន៍ នងិការពិភម្រគ្នោះភយបល់ជាមួយអ្ែក
ពាក់ព័នធ។ ម្រកុមអ្ែកនដលច់្បភមេើយរបស់ភយើងានលកខណសមបរាិដូច្បខាងភម្រកាម ផ្ដលអ្នុភលាមតាមលកខណៈម្របជា
សាស្តសាថ្នម្របជាជនកមពុជា ទាកទ់្ងភៅនឹងម្រកមុអាយុ។19 

លកខណសមបរាិផ្នែកម្របជាសាស្តសា % ថ្នអ្ែកចូ្បលរមួ 
ម្រកុមអាយុ ភម្រកាម ៣៥ ឆ្ែ  ំ ៦៨,៧៥% 

៣៥ ឆ្ែ ភំ ើងភៅ ២៩,១៧% 
ពំុានការនដល់ច្បភមេើយ  ២,០៨% 

ទ្ើតាងំ េែំភពញ ៣៩,៥៨% 
តាមបណាដ ភខ្រា ៦០,៤២% 

អ្រាសញ្ញ ណភយន
ឌរ័ 

ម្រសើ ៣៧,៥០% 
ម្របុស ២៩,១៧% 
មិនកំណរភ់េទ្ ១,០៤% 
ស្តសាើបដូរភេទ្ (TGW) ៦,២៥% 
បុរសបាូរភេទ្ (TGM) ២០,៨៣% 
ពំុានការនដល់ច្បភមេើយ ៣,១៣% 
មិនច្បង់និយយ ២,០៨% 

និនាែ ការភេទ្ ម្រសលាញ់ទាងំពើរភេទ្ ៨,៣៣% 
ម្រសលាញ់ភេទ្នទុយគ្នែ  ៧,២៩% 
ម្របុសម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  ២៥,០០% 
ម្រសើម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  ៥៧,២៩% 
មិនច្បង់និយយ ២,០៨% 

 

តប្មូវការេេួលបានគមធាវី 
 បើភាគបួថ្នអ្ែកនដល់ច្បភមេើយបានរាយការណ៍ថា ពួកភគពុំធាេ ប់ម្ររូវការភមធាវ ើភទ្។ កែុងច្បំភណាមអ្ែកនដលច់្បភមេើយ
ផ្ដលភឆេើយរបវជិជាន ភាគភម្រច្បើនគឺរស់ភៅតាមភខ្រា (៥៧,៨៩%) ភហើយភាគភម្រច្បើន គឺជាស្តសាើម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  
(៨៤,២១%) ភោយកែុងភនាោះ ៤៣,៧៥% បានកំណរ់អ្រាសញ្ញ ណខ្េួនឯងថា ជាអ្ែកបាូរភេទ្បុរស។20 លទ្ធនល

                                       
19 សាគ ល់៖ វទិ្ោសាថ នជារិសថិរិកមពុជា បញ្ជ ក់ថា ៦៨,៥ ភាគរយថ្នម្របជាជនសថិរភម្រកាមអាយុ ៣៥ ឆ្ែ កំែុងឆ្ែ  ំ ២០១៣។ សូមភមើល 
https://www.cambodiadaily.com/news/baby-boom-after-khmer-rouge-led-to-cambodias-young-populatio 
n-127415/ (ភបើកភមើលចុ្បងភម្រកាយភៅថ្ងៃទ្ើ ១៨ ផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ែ  ំ២០១៩)។ 
20 សាគ ល់៖ កែុងម្របភទ្សកមពុជា ជាភរឿង្មមតាច្បំភពាោះបុគគលផ្ដលកំណរ់អ្រាសញ្ញ ណខ្េួនឯងថា ជាអ្ែកបាូរភេទ្បុរស កែុងការកំណរ់អ្រា
សញ្ញ ណខ្េួនឯងថាជាស្តសាើម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  ភបើភទាោះបើជាភគអាច្បសនមរថា អ្ែកបាូរភេទ្បុរសានការរមួភេទ្ជាមួយស្តសាើ អាច្បកំណរ់ខ្េួនឯង

https://www.cambodiadaily.com/news/baby-boom-after-khmer-rouge-led-to-cambodias-young-population-127415/
https://www.cambodiadaily.com/news/baby-boom-after-khmer-rouge-led-to-cambodias-young-population-127415/
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ទាងំអ្ស់ភនាោះ ផ្សវងរកការពនយល់ភលើច្បំណុច្បផ្ដលអ្ែកនដល់ច្បភមេើយរស់ភៅកែុងម្រកុងេែំភពញ អាច្បជបួម្របទ្ោះបញ្ា ខុ្ស
ផ្បេកពើអ្ែករស់ភៅកែុងរំបន់ជនបទ្ ជាភហរុភ្វើឱ្យពួកភគ ពុំម្ររូវការភម្របើម្របាស់ភមធាវ ើ។ បផ្នថមភលើភនោះភទ្ៀរ ភោយសារ
ភៅម្រកុងេែំភពញានអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាលជាភម្រច្បើនភ្វើការភលើការនដល់ជនំួយផ្នែកច្បាប ់ ផ្ដលច្បំណុច្បភនោះអាច្បចូ្បលរមួ
ច្បំផ្ណកភ្វើឱ្យច្បំននួអ្ែកតាងំលំភៅកែុងម្រកងុេែំភពញផ្ដលភៅរកភមធាវ ើបានងយចុ្បោះ បូករមួជាមួយទ្សសនៈយល់ភ ើញ
ថាអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាលផ្ដលនដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ ពុំផ្មនជាភមធាវ ើភទ្។ 

 ភៅភពលានការសួរភៅអ្ែកនដល់ច្បភមេើយ ថាភរើម្ររូវភៅរកភមធាវ ើភៅឯណា ម្របសិនភបើភគម្ររូវការភមធាវ ើភនាោះ 
ច្បភមេើយ21 គឺានភាពច្បម្រមុោះគ្នែ យ ងខាេ ងំ ភោយានភាពខុ្សគ្នែ គួរជាទ្ើករស់ាគ ល់ផ្នអកភលើទ្ើតាងំ។ ជាការពិរ
ណាស់ អ្ែកនដល់ច្បភមេើយផ្ដលរស់ភៅកែុងម្រកងុេែំភពញ ានលទ្ធភាពកែុងការចូ្បលភៅរកអ្ងគការសងគមសុើវលិ ផ្ដលភគ
សាគ ល់ថា ជាអ្ែកនដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ភម្រច្បើនជាង ភបើភទាោះបើជាអ្ងគការសងគមសុើវលិទាងំភនាោះមយួច្បំនួន ាន
ការយិល័យភៅតាមភខ្រាផ្ដរកដើ ភៅរកភមធាវ ើឯកជន និងភៅរកម្រកសងួយុរាិ្ម៌។ ភទាោះយ ងណាកដើ អ្ែកនដលច់្បភមេើយ
ភៅតាមភខ្រា ានភាពងាយម្រសួលកែុងការទ្ំនាកទ់្នំងមក RoCK ឬនគរបាល។ ជាលទ្ធនល ហាកា់នភាពងាយ
ម្រសួលកែុងការចូ្បលភៅរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ មនិថាជាជំនួយផ្នែកច្បាប់ឯកជន ឬសាធារណៈកដើ កែុងម្រកុងេែំភពញភម្រច្បើន
ជាងតាមភខ្រា ជាភហរុភ្វើឱ្យងមើៗភនោះ MoJ បានភ្វើការសភម្រមច្បច្បិរាោក់ពម្រងាយភមធាវ ើបួនភៅម្របានំាក់ តាមបណាា ភខ្រា
នើមួយៗរបស់ម្របភទ្សកមពុជា។ បច្បចុបបនែ ពុំានការសិកាពិនិរយម្រគប់ម្រគ្នន់ ភដើមបើវភិាគភលើនលថ្នវធិានការភនោះភទ្។ 

  

                                       
ជាមនុសសម្រសលាញ់ភេទ្នទុយគ្នែ កដើ។ ពុំានការសិកាផ្នែកសងគមវទិ្ោ ម្ររូវបានភ្វើភ ើងសដើពើដំភណើ រការថ្នការកំណរ់អ្រាសញ្ញ ណខ្េួនឯង និង
អ្រថន័យផ្នែកវបប្ម៌របស់សហគមន៍ LGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជាភ ើយ។ ភហរុដូភច្បែោះ កែុងរបាយការណ៍ភនោះ ភយើងបានភម្រជើសភរ ើសភគ្នរពតាម
ការកំណរ់អ្រាសញ្ញ ណភោយខ្េួនឯងរបស់អ្ែកនដល់ច្បភមេើយ ភបើភទាោះបើជាការភ្វើផ្បបភនោះ អាច្បបងកការភាន់ម្រច្បលំមួយច្បំនួនសម្រាប់អ្ែកអានកដើ។ 
21 សាគ ល់៖ អ្ែកនដល់ច្បភមេើយ អាច្បោក់ច្បភមេើយជាភម្រច្បើន ភហរុភនោះ អ្ែកនដល់ច្បភមេើយ ២៤ នាក់ បាននដលច់្បភមេើយច្បំនួន ៣១។ 
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អ្ងគការ ចំ្បននួអ្ែកនដល់
ច្បភមេើយ 

% េែំភពញ 
% សរុបថ្នអ្ែក
រស់ភៅកែុងម្រកុង
េែំភពញ 

ភខ្រា % សរុបថ្នអ្ែក
រស់ភៅតាមភខ្រា 

CCHR ៥ ២០,៨៣% ៤ ៨០,០០% ០ ០,០០% 
ម្រកសួងយុរាិ្ម៌ ៣ ១២,៥០% ២ ៦៦,៦៧% ១ ៣៣,៣៣% 
ការយិល័យភមធាវ ើឯកជន ៥ ២០,៨៣% ៤ ៨០,០០% ០ ០,០០% 
អាដហុក ៣ ១២,៥០% ១ ៣៣,៣៣% ១ ៣៣,៣៣% 
លើកាដូ ៣ ១២,៥០% ២ ៦៦,៦៧% ០ ០,០០% 
RoCK ៧ ២៩,១៧% ០ ០,០០% ៦ ៨៥,៧១% 
គណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា 
(BAKC) ១ ៤,១៧% ១ ១០០,០០% ០ ០,០០% 

អ្ងគការជំនយួផ្នែកច្បាបក់មពុជា (LAC) ១ ៤,១៧% ១ ១០០,០០% ០ ០,០០% 
មិនពាកព់័នធ ១ ៤,១៧% ០ ០,០០% ១ ១០០,០០% 
នគរបាល ២ ៨,៣៣% ០ ០,០០% ២ ១០០,០០% 
អ្ងគការសាព នយុរាិ្មអ៌្នារជារិ (IBJ) ០ ០,០០% ០ ០,០០% ០ ០,០០% 
ភនសងភទ្ៀរ ០ ០,០០% ០ ០,០០% ០ ០,០០% 
សរុបច្បភមេើយ ៣១  ១៥  ១១  

មិនានទ្ើតាងំ៖ អ្ែកនដល់ច្បភមេើយ ៥ នាក់   ៤៨,៣៩%  ៣៥,៤៨%  

 

 កែុងច្បំភណាមអ្ែកនដល់ច្បភមេើយ ២៥% ផ្ដលទ្ទ្លួសាគ ល់ថា ធាេ ប់ម្ររូវការភមធាវ ើ ៦៦,៦៧% បានបញ្ជ ក ់
SOGIESC របស់ខ្េួនម្របាប់ភៅភមធាវ ើ ៦២,៥០% បានបញ្ជ ក់ថា មនិពាក់ព័នធជាមួយសំណំុភរឿងរបស់ពួកភគ នងិ 
២៥% បញ្ជ ក់ថា ានការេ័យខាេ ច្បម្ររូវរងការភរ ើសភអ្ើសពើភមធាវ ើរបស់ខ្េួន។ ភទាោះយ ងណាកដើ កែុងច្បំភណាមអ្ែកនដល់
ច្បភមេើយ ផ្ដលបានបញ្ជ ក់ SOGIESC របស់ខ្េួន ភាគភម្រច្បើនពួកភគម្របាប់ភៅកាន់អ្ងគការភម្រៅរោា េិបាល ឬភមធាវ ើឯក
ជនផ្ដលជលួភោយអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាល។ ការម្រសាវម្រជាវរបស់ភយើង ពុំបានកំណរ់ច្បាស់លាស់ថា ភរើ ២៥% ផ្ដល
បានបញ្ជ ក់ថា េ័យខាេ ច្បការភរ ើសភអ្ើងភនាោះ គជឺាប់ទាក់ទ្ងជាមួយភមធាវ ើផ្ដលនដល់ភោយអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាលឬ
យ ងណាភនាោះភទ្។  

 ភៅភពលម្ររូវបានសួរជាក់លាក់អ្ំពើភមធាវ ើផ្ដលនដលជ់ំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់បុគគល LGBTIQ បុគគលច្បនំនួ ២៥ 
នាក់22 បានកំណរ់អ្ពំើសាថ ប័នខាងភម្រកាមភនោះ ថាជាអ្ែកនដល់ភមធាវ ើជនំួយផ្នែកច្បាប៖់ RoCK ច្បំនួន ៦៨%, អាដហុក
ច្បំនួន ២៤%, CCHR ច្បំននួ ២៤%, លើកាដូច្បំនួន ១៦%, LAC ច្បំននួ ៨%, IBJ ច្បំនួន ៤%, MoJ ច្បំនួន ៤%, និង 
OHCHR កមពុជាច្បនំួន ៤%។ ភទាោះយ ងណាកដើ ច្បភមេើយទាងំភនាោះ ពុំឆេុោះបញ្ច ងំទាងំម្រសងុអ្ំពើព័រ៌ានផ្ដលម្របមូលបាន
តាមរយៈការសាភ សន៍ភនាោះភទ្ ភោយភហរុថា អ្ែកពាក់ពន័ធភាគភម្រច្បើន បញ្ជូ នសំណំុភរឿងរបស់ខ្េួនផ្ដលពាកព់័នធ
ជាមួយបញ្ា  SOGIESC មកកាន់ CCHR ។ ជាការសំខាន់ផ្ដលគួរករ់សាគ ល់ថា អ្ងគការនើមួយៗដូច្បបានបញ្ជ ក់

                                       
22 សាគ ល់៖ អ្ែកនដល់ច្បភមេើយ អាច្បោក់ច្បភមេើយជាភម្រច្បើន ភហរុភនោះ អ្ែកនដល់ច្បភមេើយ ២៥ នាក់ បាននដលច់្បភមេើយច្បំនួន ៤០។ 
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ខាងភលើ យកលកខខ្ណឌ វនិចិ្បេ័យភនសងៗគ្នែ មកអ្នុវរាផ្នអកភលើបញ្ា តាមវសិ័យ គុណភាពថ្នសណំុំភរឿង និងការពិនរិយ
ភ ើងវញិភោយគណៈកាម ្ិការថ្នទកែុង។ ច្បំណុច្បភនោះ ចូ្បលរមួច្បំផ្ណកភ្វើឱ្យានកងវោះភាពច្បាស់លាស់ សដើពើយនាការ
បញ្ជូ នផ្ដលានលកខណៈឯកភាពគ្នែ ពាកព់័នធជាមយួបញ្ា  SOGIESC (សូមភមើលសំណំុភរឿងរបស់ នេុង ម្រសើរា ន់ ជា
ឧទាហរណ៍)។ 

ឧទាហរណ៍អ្ពំើសណំុំភរឿង LGBTIQ ផ្ដលម្ររវូររចុ់្បោះររភ់ ើង ផ្សវងរកជនំយួផ្នែកច្បាប ់

កែុងផ្ខ្សើហា ឆ្ែ  ំ២០១១ នេុង ម្រសើរា ន ់ ផ្ដលជាបុរសបាូរភេទ្ភៅជាស្តសាើ ម្ររូវបានចាប់ខ្េួនបនាទ ប់ពើរងការ
ភចាទ្ម្របកាន់ពើបងម្របសុរបស់មរិាស្តសដើនាង សដើពើការ ុខំ្េួនខុ្សច្បាប់ នងិការជួញដូរមនុសស។ កែុងផ្ខ្វចិ្បេិកា ឆ្ែ  ំ
២០១១ នាងម្ររូវបានរុលាការបានោក់ភទាសបទ្ម្រពហមទ្ណឌ ពើបទ្ រមួភេទ្ជាមួយអ្នើរិជន (មិរាម្រសើរបស់នាង) 
ភហើយម្ររូវនដនាទ ភទាសជាប់ពនធនាគ្នររយៈភពលម្របាឆំ្ែ ។ំ ភទាោះយ ងណាកដើ នាងអ្ោះអាងថា ឯកសារផ្ដលម្រគួសារបាន
នដល់ឱ្យផ្ដលអ្ោះអាងថា ភកមងម្រសើភនាោះានអាយុផ្រ ១៤ ឆ្ែ  ំ គឺជាឯកសារផ្កេងកាេ យ ភហើយឯកសារភនាោះម្រគ្នន់ផ្រ
ានបំណង ភដើមបើបញ្ចប់ទ្ំនាក់ទ្ំនងភេទ្ដូច្បគ្នែ របស់កូនម្រសើពកួភគប ុភណាណ ោះ។ នាងច្បង់ោក់បណដឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

ាដ យរបស់នាងបានទ្ំនាក់ទ្ំនងមកមជឈមណឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា ប ុផ្នាអ្ងគការភនោះ ពុំានភសវផ្នែក
ច្បាប់ ភហរុភនោះកប៏ានបញ្ជូ នាដ យរបស់ម្រសើរា ន់ ភៅកាន់អ្ងគការសងគមសុើវលិមួយភទ្ៀរ ផ្ដលានឯកភទ្សភលើ
ជំនួយផ្នែកច្បាប ់ផ្ដលពុអំាច្បជួយបានផ្ដរ។ ភម្រកាយពើបានពោយមទ្ទ្ួលព័រ៌ានពើអ្ងគការខាងភម្រកាយភនោះ សហ
គមនឥ៍នទ្នូកមពុជា បានទ្ំនាក់ទ្ំនងភៅកាន់ការយិល័យឧរាមសែងការអ្ងគការសហម្របជាជារិទ្ទ្លួសិទ្ធិមនុសស
កែុងម្របភទ្សកមពុជា(OHCHR-Cambodia)ផ្ដលបានយល់ម្រពមជួយកែុងសណំុំភរឿងភនោះ។ ម្រសបភពលជាមួយគ្នែ
ភនាោះផ្ដរ ករណើ ម្ររូវបានបញ្ជូ នភៅកាន់អ្ងគការជំនយួផ្នែកច្បាបក់មពុជា ប ុផ្នាភមធាវ ើទ្ទ្ួលបនទុក កំពុងសថិរកែុងភពល
ឈប់សម្រាកលំផ្ហារុភាព ភហើយពុំាននរណាាែ ក់មកទ្ទ្ួលភារកចិ្បចជំនសួនាងភ ើយ។ ភហរុដូភច្បែោះ OHCHR-
កមពុជា បានជលួភមធាវ ើងមើ តាងនាមឱ្យម្រសើរា ន់ ផ្ដលគួរឱ្យភសាកសាដ យ ហាក់មិនសូវចាប់អារមមណ៍កែុងការផ្សវងរក
យុរាិ្ម៌សម្រាបបុ់គគល LGBTIQ ភទ្ ប ុផ្នាខ្វល់ផ្រភរឿងម្របាក់ប ុភណាណ ោះ។ ភហរុដូភច្បែោះ ភៅទ្ើបំនុរ ROCK បានជួល
ភមធាវ ើាែ ក់ភទ្ៀរមកពើអ្ងគការលើកាដូ ភដើមបើបនាការពារសំណំុភរឿងភនោះ។ 

ភៅថ្ងៃទ្ើ៣១ ផ្ខ្្ែូ ឆ្ែ  ំ ២០១២ សាលាឧទ្ធរណ៍បានម្រចានភចាលដើកាសភម្រមច្បឱ្យានភទាសកែុងឆ្ែ  ំ
២០១១ ថ្នសាលាដបូំងរាជធានើេែំភពញ ភោយផ្នអកភលើកងវោះេសាុតាង ភដើមបើបងាា ញថាភកមងម្រសើភនាោះជាអ្នើរជិន។ 

 

ការយលែ់ឹង្អំពីជំនួយផ្នែកច្បាប់រប  ់ហគមន៍ LGBTIQ 
 ភៅភពលនដល់និយមន័យមូលោា នជំនួយផ្នែកច្បាបថ់ាជា “ការបង់ម្របាក់ភោយភម្របើហរិញ្ញបបទានសាធារណៈ 
ភដើមបើជួយទូ្ទារ់សម្រាបដ់ំបូនាម នផ្នែកច្បាប់ ឬនើរិវ ិ្ ើផ្នែកច្បាបស់ម្រាប់អ្ែកផ្ដលម្ររូវការភមធាវ ើ ភហើយពុំអាច្បានលទ្ធ
ភាពបង់ថ្ងេភមធាវ ើបាន” ៣៤,៣៨% ថ្នអ្ែកនដល់ច្បភមេើយទាងំអ្ស់ ពុំយល់អ្ំពើទ្សសនាទានសដើពើជំនួយផ្នែកច្បាប់ភទ្ ភបើ
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ភ្ៀបជាមួយច្បំនួន ៣៨,៥៤% ផ្ដលបានរាយការណ៍ថា ខ្េួនយល់អ្ពំើនិយមន័យភនោះ។ លទ្ធនលភនោះ ម្ររូវបានជំរុញ
បផ្នថមភោយ ៥៣,១៣% ថ្នអ្ែកនដលច់្បភមេើយទាងំអ្ស់របថា ខ្េួនពុំផ្ដលបានទ្ទ្ួលព័រ៌ានណាមយួអ្ំពើជនំួយផ្នែក
ច្បាប់ភនាោះភ ើយ ភោយកែុងភនាោះានផ្រ ៥,២៥% ប ុភណាណ ោះ ផ្ដលបានរាយការណ៍ថា បានទ្ទ្លួព័រា៌នជាម្របចាសំដើ
ពើជំនួយផ្នែកច្បាប់។  

 ជាលទ្ធនល ៦២,៥០% ថ្នអ្ែកនដលច់្បភមេើយទាងំអ្ស់គិរថា ពួកភគពុំានលកខណសមបរាិអាច្បទ្ទ្លួបាន
ជំនួយផ្នែកច្បាប់ភ ើយ ភបើភទាោះបើជាពុំានលកខខ្ណឌ វនិិច្បេ័យណាមួយម្ររូវបាននដល់ជូនដលអ់្ែកនដលច់្បភមេើយ ភម្រៅពើ
និយមន័យដ៏ទូ្លាយដូច្បបានបញ្ជ ក់ខាងភលើ។ ភៅភពលអ្វរាានច្បាបស់ដើពើជំនួយផ្នែកច្បាប ់ ពុំានលកខខ្ណឌ វនិិច្បេ័
យច្បាស់លាស់ នងិអាច្បវស់ផ្វងបានម្ររូវបានោក់ភច្បញសម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាបឧ់បរថមភភោយរដា ភម្រៅពើលកខខ្ណឌ
វនិិច្បេ័យអ្ំពើ “ភាពម្រកើម្រក” ផ្ដលអាច្បានលកខណៈភ្ៀប ឬជាបញ្ា ពាក់ពន័ធជាមួយទ្សសនៈយល់ភ ើញប ុភណាណ ោះ។ 

 ភៅកែុងការម្របមូលទ្ិនែន័យរបស់ភយើងទាងំមូល ភយើងបានរកភ ើញភាពមិនសុើសងាវ ក់គ្នែ ភៅកែុងច្បភមេើយ
របស់អ្ែកនដល់ច្បភមេើយអាម្រស័យភោយកងវោះការយលដ់ឹងអ្ពំើជំនួយផ្នែកច្បាប់។ បផ្នថមភលើភនោះ សម្រាបអ់្ែកនដលច់្បភមេើយ
មួយច្បំននួរបស់ភយើង ភមធាវ ើភ្វើការឱ្យអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាល ផ្ដលអាច្បនដល់ការជួយភម្រជាមផ្ម្រជងផ្នែកច្បាប់ភោយឥរ
គិរថ្ងេ ពុំម្ររូវបានភមើលភ ើញថាជាភមធាវ ើ “ពិរម្របាកដ” ភ ើយ។ ច្បំណុច្បភនោះ អាច្បពនយល់អ្ពំើមូលភហរុផ្ដលភ្វើឱ្យ 
ងវើភបើានផ្រអ្ែកនដលច់្បភមេើយផ្រ ២៥% ប ុភណាណ ោះ ផ្ដលបានបញ្ជ ក់ថាធាេ បម់្ររូវការភមធាវ ើភៅភពលចាប់ភនដើមដបូំងថ្នការ
សាទ បសទង់មរិរបស់ភយើង អ្ែកនដលច់្បភមេើយកែុងច្បំននួដ៏ខ្ពស់ជាងភនោះភពាលគឺ ២៨,១៣% ផ្បរជាបញ្ជ ក់ថាធាេ បប់ាន
ោក់ពាកយសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ភៅភពលកនេងមក។ ឥរយិបងភនោះ ម្ររូវបានបញ្ជ ក់អ្ោះអាងភោយអ្ងគការសងគមសុើវលិ
ពាក់ព័នធ ភោយពកួគ្នរ់មួយច្បំននួបានបផ្នថមថា ពុំផ្មនម្រគបក់រណើ ទាងំអ្ស់ ម្ររូវការជំនួយភមធាវ ើការពារកាើភនាោះភទ្ 
ភពាលគឺម្ររឹមដំបូនាម នពើអ្ែកម្របកបវជិាជ ជើវៈអ្មអាជើព ឬការភ្វើសនាធ នកមមរវងភាគើ គឺម្រគប់ម្រគ្នន់ភហើយ។  

 

កប្មិតននេំនកុច្បិតតរប អ់ែកប្ លាញគ់េេែូច្បោែ (LGBTIQ) គៅគលើយនតការជំនួយ
ផ្នែកច្បាប ់
 ភៅភពលសួរថា ភរើពកួភគទុ្កច្បិរាភមធាវ ើផ្ដល
នដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ឬភទ្ ៤៧,៩២% ថ្នអ្ែក
ម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ)ផ្ដលបានភឆេើយរប 
បានរាយការណ៍ថា ពួកភគពិរជាមនិទុ្កច្បិរាភមធាវ ើភទ្ 
ភោយកែុងភនាោះានផ្រ ១០,៤២% ប ុភណាណ ោះផ្ដលភជឿ
ទុ្កច្បរិា។ ភហរុនលសម្រាប់ច្បំណុច្បភនោះ គឺភោយសារ
ានការសនមរជាទូ្ភៅថា ភមធាវ ើផ្ដលភ្វើការភោយ
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ឥរគរិថ្ងេ (ឬបានទ្ទ្ួលម្របាក់កថ្ម្រមរិច្បរួច្ប) ពុំផ្មនជាភមធាវ ើពូផ្កភ ើយ។ បផ្នថមភលើភនោះ ានការសភងករភ ើញពើ
សំណាក់អ្ែកពាកព់័នធជាភម្រច្បើនថា ានភាពខុ្សផ្បេកគ្នែ គួរជាទ្ើករ់សាគ លច់្បំភពាោះគុណភាពថ្នជំនួយផ្នែកច្បាបន់ដល់
ភោយអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាល និងភសវនដល់ភោយភមធាវ ើរបស់គណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា ភោយកែុង
ភនាោះភសវជំនួយផ្នែកច្បាប់របសអ់្ងគការភម្រៅរោា េិបាល  ម្ររូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាានភាពសពវម្រជុងភម្រជាយ និងាន
ម្របសិទ្ធភាពភលើបញ្ា តាមវសិ័យភម្រច្បើនជាង ផ្ដលអាច្បចូ្បលរមួច្បំផ្ណកភ្វើឱ្យានទ្សសនៈយល់ភ ើញដូច្បខាងភលើ។ 

 អ្ងគការសងគមសុើវលិយ ងរិច្បច្បំនួនពើរ បានបញ្ជ ក់អ្ំពើគភម្រាងកាលពើកនេងមក កែុងការនដលជ់ំនយួផ្នែក
ច្បាប់ភលើបញ្ា ពាក់ពន័ធជាមួយនងឹSOGIESC ផ្ដលម្ររូវបានបញ្ឈប់នាភពលងមើៗភនោះ ភោយបានបញ្ជ ក់ថាភមធាវ ើរបស់
ពួកភគបានទ្ទ្ួលការបណដុ ោះបណាដ លជាភម្រច្បើន ភដើមបើសិកាអ្ំពើរភបៀបភ្វើការភៅភលើបញ្ា ជាក់លាក់ទាងំភនាោះ។ ជាការ
ពិរណាស់ ងវើភបើសិសសភមធាវ ើ និងសិសសភៅម្រកមទ្ទ្ួលបានការបណដុ ោះបណាដ លសដើពើបញ្ា សិទ្ធមិនុសសកដើ ប ុផ្នាសិសស
ទាងំភនោះបច្បចុបបនែ ពុបំានទ្ទ្ួលការបណដុ ោះបណាដ លសដើពើបញ្ា  SOGIESC/LGBTIQ ភនាោះភទ្។ ប ុផ្នាម្រកសួងយុរាិ្ ម ៌
បានបញ្ជ ក់អ្ំពើភាពភបើកទូ្លាយរបស់ខ្េួនកែុងការសហការនដល់វគគបណដុ ោះបណាដ លភលើមូលោា នច្បំភពាោះកិច្បច ជាមួយថ្ដ
គូអ្ងគការសហម្របជាជារិ នងិ/ឬ អ្ងគការសងគមសុើវលិ។   

 

បេពិគសាធន៍រប អ់ែកប្ លាញគ់េេែូច្បោែ (LGBTIQ) កែងុ្ការគៅរកជនំួយផ្នែក
ច្បាប ់
 កែុងច្បំភណាមអ្ែកនដល់ច្បភមេើយរបស់ភយើង ២៨,១៣% បានរាយការណ៍ថា ធាេ ប់បានោក់ពាកយសុជំំនយួផ្នែក
ច្បាប់រចួ្បមកភហើយ ភោយកែុងច្បំភណាមអ្ែកទាងំភនាោះ ៧៥% បានរាយការណ៍ថា ការភសែើសុំភនាោះានជាប់ពាក់ពន័ធ
ជាមួយនឹងសកមមភាពភរ ើសភអ្ើងផ្នអកភលើ SOGIESC របស់ពួកភគ។ 

 ៦២,៨៦% ថ្នអ្ែកផ្ដលបានោក់ពាកយសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ ប ុផ្នាពុំបានទ្ទ្ួលជំនួយភនោះ បាន
បញ្ជ ក់ថា ពួកភគភៅផ្រផ្សវងរកម្របាក់ភដើមបើអាច្បបង់ថ្ងេភមធាវ ើរបស់ខ្េួន ច្បំផ្ណកអ្ែកនដលច់្បភមេើយភាគភម្រច្បើនបានបញ្ជ ក់
ថាពួកភគបានភបាោះបង់សំណំុភរឿង ភោយសារកងវោះមភ្ោបាយផ្នែកហរិញ្ញវរថុ។ កែុងច្បំភណាមអ្ែកនដល់ច្បភមេើយ 
៣៧,១៤% ផ្ដលពុបំានទ្ទ្ួលជំនួយផ្នែកច្បាបស់ាធារណៈ ប ុផ្នាានលទ្ធភាពអាច្បដំភណើ រការភរឿងកដើរបស់ខ្េួន ភោយ
២០% បានទ្ទ្ួលជំនួយតាមរយៈអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាល និង ៥,៧១% បញ្ជ ក់ថាភមធាវ ើទ្ទ្លួយកសំណំុភរឿង
ភោយឥរគិរថ្ងេ។ ងវើភបើពុំានទ្ិនែន័យម្របហាក់ម្របផ្ហលភនោះកនេងមកភដើមបើអាច្បទាញការភម្របៀបភ្ៀបគ្នែ កដើ ប ុផ្នា
ភោយសារភមធាវ ើរបស់អ្ងគការសងគមសុើវលិម្ររូវបានការ់បនថយច្បំនួន ៥៣% កែុងភពល ១៣ ឆ្ែ កំនេងមកភនោះ23 បូករមួ

                                       
23 Kai Hauerstein, Assessment Report: Assessing the provision of legal aid and proposing policy recommendations, 
Final Draft, June 2018, pp. 51, 59. 
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ជាមួយការភកើនភ ើងនូវរម្រមូវការការជួយភម្រជាមផ្ម្រជងផ្នែកច្បាប់បផ្នថមភទ្ៀរពើសហគមន៍ LGBTIQ  ជាការបងាា ញឱ្យ
ភ ើញថា ការភកើនភ ើងគួរជាទ្ើករ់សាគ ល់ថ្នមូលនិ្ិជនំួយផ្នែកច្បាប់ពើសណំាក់រាជរោា េិបាលកមពុជា និងសហគម
ន៍ាច ស់ជំនួយ អាច្បជោះឥទ្ធពិលដល់ជើវរិរបសបុ់គគល LGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជា។ 

 
 នែិដ្ឋា ន 
 ងវើភបើសំណំុភរឿងពាក់ព័នធជាមួយការភរ ើសភអ្ើងផ្នអកភលើ SOGIESC គឺជាសំណំុភរឿងកម្រមភកើរាន ភបើភ្ៀប
ជាមួយបនទុកសំណំុភរឿងទូ្ភៅកែុងរុលាការកមពុជាកដើ ប ុផ្នារម្រមូវការភដើមបើបភងកើនលទ្ធភាពចូ្បលភៅកាន់ម្របព័នធយុរាិ្ម ៌
ជាពិភសសតាមរយៈជំនួយផ្នែកច្បាប់ គឺជារម្រមូវការដ៏ខាេ ងំមួយភដើមបើអាច្បសភម្រមច្បបានសិទ្ធិរបសស់ហគមន៍ LGBTIQ 
កមពុជា។ ទាងំអ្ែកនដល់ច្បភមេើយកែុងការសាទ បសទង់មរ ិនិងអ្ែកនដល់ព័រ៌ានគនេឹោះផ្ដលម្ររូវបានសាភ ស បានគូសបញ្ជ ក់
អ្ំពើសាថ នភាពដ៏ភម្រគ្នោះថាែ ក់របស់បុគគល LGBTIQ ភៅភពលម្ររូវការការរស ូមរិទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្េួនកែុងម្របពន័ធ
យុរាិ្ម។៌ កងវោះច្បំភណោះដឹងជាទូ្ភៅរបស់សហគមន៍ LGBTIQ សដើអ្ំពើលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានអ្ែករំណាងផ្នែកច្បាប់កែុង
រថ្មេសមរមយ គឺម្ររូវបានភោោះម្រសាយភោយវធិានការផ្បបវមិជឈការភ្វើភ ើងភោយម្រកសួងយុរាិ្ម៌ និងការម្របាម្រស័យ
ទាក់ទ្ងកាន់ផ្រភម្រច្បើនភ ើងរវងភាគើពាក់ពន័ធមកពើសងគមសុើវលិ។ ភទាោះយ ងណាកដើ ភៅផ្រានច្បំណុច្បខ្វោះច្បភនាេ ោះដ៏្  ំ
ផ្ដលចាបំាច្ប់ម្ររូវម្រគបដណដ ប់ ភដើមបើធានាឱ្យបានថា ពុំាននរណាាែ ក់ម្ររូវបានទុ្កភចាល ភហើយសាជិកម្រគប់រូបកែុង
សហគមន ៍LGBTIQ ដឹងពើទ្ើកផ្នេង និងរភបៀបភដើមបើផ្សវងរកជំនួយភពលពួកភគម្ររូវការ។  

 ភយើងខ្ាុ ំសូមសងករ់្ៃន់ថា ច្បំនួនជាក់លាក់ថ្នបញ្ា ផ្ដលបានភលើកភ ើងភៅកែុងរបាយការណ៍ភនាោះ អាច្បម្ររូវ
បានភោោះម្រសាយតាមរយៈការអ្នុម័រភៅភលើភសច្បកដើម្រពាងច្បាប់សដើពើជនំួយផ្នែកច្បាប់។ ភយើងភជឿជាក់ថា ភសច្បកដើម្រពាង
ច្បាប់ភនោះ អាច្បបភងកើរឱ្យានដំភណើ រការផ្ដលងាយម្រសួលចូ្បលភៅរក និងងាយម្រសួលយល ់ ភដើមបើទ្ទ្ួលបានជំនួយ
ផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ ភហើយនឹងអាច្បជួយភលើកទ្កឹច្បិរាសាជិក LGBTIQ ឱ្យោក់សំណំុភរឿងរដាបបភវណើ ទាក់ទ្ង
ជាមួយសិទ្ធិរបសខ់្េួនកែុងការភរៀបការ សិទ្ធិរបស់ខ្េួនកែុងការទ្ទ្ួលសាគ ល់ភយនឌ័រ និងសទិ្ធិរបស់ពកួភគកែុងការសមុ ំកូន 
ផ្ដលជាអាទ្ិភាពខ្ពស់បំនុរទាងំបើ ផ្ដលសហគមន៍បានកំណរ់ភ ើញ។24 អាទ្ិភាពទាងំបើភនោះ កជ៏ាបញ្ា ទាងំបើ
ទាក់ទ្ងជាមួយការម្របឆ្ងំការភរ ើសភអ្ើង ផ្ដលរាជរោា កមពុជាបានទ្ទ្ួលអ្នុសាសន៍កែុងអ្ំ ុងភពលការម្ររួរពិនិរយ
ជាសកលតាមភពលភវលាកំណរ់ (UPR) របស់អ្ងគការសហម្របជាជារិកែុងជុំទ្ើបើ ភហើយផ្ដលអ្ែករណំាងរាជរោា េិបា
លកមពុជាបានសនោថា នងឹភផ្តដ រការយកច្បិរាទុ្កោក់ភៅកែុងរយៈភពល ៥ ឆ្ែ ខំាងមុខ្។ 

 ងវើភបើនេូវភ្វើដំភណើ រភៅផ្វងឆ្ៃ យកដើ ប ុផ្នាភយើងសងឃមឹថា សហគមន៍ LGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជា នឹងអាច្បបាន
ទ្ទ្ួលអ្ែករណំាងកែុងរថ្មេសមរមយកាន់ផ្រភម្រច្បើនភ ើងកែុងរយៈភពលប ុនាម នឆ្ែ ខំាងមុខ្ ម្របសិនភបើភាគើពាក់ពន័ធទាងំ

                                       
24 Rainbow Community of Kampuchea, Research Report on Opinions, Attitudes and Behavior toward the LGBT 
population in Cambodia, op. cit. 
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អ្ស់ រមួទាងំមូលនិ្ិសាធារណៈ និងមូលនិ្ឯិកជន ភៅផ្របនាភបដជាា ច្បិរាភ្វើការជាមួយគ្នែ ។ ភយើងក៏ភជឿជាក់ថា 
ការងារភនោះ នឹងម្ររូវបានសម្រមបសម្រមួលភោយការអ្េិវឌឍងមើភថាម ងថ្នវបប្ម៌ការងារសម័ម្រគច្បិរាភោយឥរគិរថ្ងេពើភមធាវ ើ
នងផ្ដរ។  
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ការគប្បៀបគធៀប៖ ការអនុវតតលអេូទងំ្េវីបអា ុ ី
 

ការនដួច្បគនដើមគំនិតជំនួយផ្នែកច្បាប ់ប្មាប់ ហគមន៍ LGBTIQ កែងុ្តបំន់អាសា៊ា ន 
 ភៅកែុងរំបន់សាគមម្របជាជារិអាសុើអាភគែយ ៍ (អាសា ន) ម្របភទ្សច្បនំួនម្របាភំៅផ្រចារ់ទុ្កការរមួភេទ្
ជាមួយមនុសសានភេទ្ដូច្បគ្នែ ជាបទ្ភលមើស រមួានម្របភទ្សម្រប ុយភណ-ោរូសា មឹ ឥណឌូ ភណសុើ ា ភ សុើ មើយ ន់ា  
និងសិងាបុរ ើ។ ដូភច្បែោះ ងវើភបើានឆនទៈផ្នែកច្បាបក់ែុងការភរៀបច្បំជំនួយផ្នែកច្បាប់កែុងម្របភទ្សឥណឌូ ភណសុើ ា ភ សុើ និង
សិងាបុរ ើកដើ ប ុផ្នាសហគមន៍ LGBTIQ ពុំបានទ្ទ្ួលអ្រថម្របភយជន៍ពើជំនួយទាងំអ្ស់ភនោះភ ើយភៅភលើករណើ ពាក់ពន័ធ
ជាមួយការភរ ើសភអ្ើងផ្នអកភលើ SOGIESC របស់ពួកភគ។ កែុងម្របភទ្សថ្ង នងិភវៀរណាម លទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានជំនួយផ្នែក
ច្បាប់របសស់ហគមន៍ LGBTIQ គឺាននដល់ជូនជាលកខណៈម្រទ្ឹសដើ ភោយភហរុថា ម្របភទ្សទាងំពើរភនោះគឺម្របភទ្សឈាន
មុខ្បនុំរភលើបញ្ា  LGBTIQ កែុងរំបន់ ភហើយានវបប្ម៌ការងារសម័ម្រគច្បិរាឥរគិរថ្ងេ នងិម្រកបខ្័ណឌ ការងារជំនួយផ្នែក
ច្បាប់។  

 

 

 
 

  

មើយ ន់ា  
ពំុានជំនយួផ្នែកច្បាបម់្ររឹមម្ររូវភទ្ ប ុផ្នាានវបប្មក៌ារងារសម័ម្រគ
ចិ្បរាឥរគិរថ្ងេ។ 
ការនដួច្បភនដើមគំនិរជាឯកជន៖ 
មើយ នា់ ពណ៌ឥនា្នូ ានបណាដ ញទូ្រសពទទានភ់ហរុការណ៍ 
ភោយានអ្ែកម្របកបវជិាជ ជើវៈអ្មអាជើពច្បាប ់ផ្ដលអាច្បនដល់ការ
ច្បងអុលបងាា ញ និងការជយួភម្រជាមផ្ម្រជងដល់បុគគល LGBTIQ។ 

ហវើលើពើន 
ជំនយួផ្នែកច្បាបម់្ររូវបាននដល់ឱ្យតាមរយៈ “ច្បាប់
សដើពើការជយួភម្រជាមផ្ម្រជងផ្នែកច្បាបភ់ោយឥរគិរ
ថ្ងេឆ្ែ  ំ២០១០” ងវើភបើច្បាបភ់នោះ ពំុានការភលើក
ភ ើងជាកល់ាកអំ់្ពើសហគមន ៍LGBTIQ កដើ។ 
អ្ងគការសងគមសុើវលិនដល់ជំនយួផ្នែកច្បាបដ់ល់ 
LGBTIQ៖ 
គភម្រាងសិទ្ធិឥនធ្នូ។ 

 

 

សងិាបុរ ើ 
ជំនយួផ្នែកច្បាបម់្ររូវបាននដល់ឱ្យតាមរយៈច្បាបស់ដើពើជំនយួផ្នែកច្បាប ់និង
ដំបូនាម នផ្នែកច្បាប ់(LAAA) ជំពូក ១៦០។  
ការនដួច្បភនដើមគំនិរឯកជន៖ 
-ដូច្បគ្នែ ប ុផ្នាខុ្សគ្នែ ៖ ភសៀវភៅផ្ណនាផំ្នែកច្បាបស់ម្រាបគូ់ម្រសករ និងម្រគួសារ 
LGBT កែុ ងម្របភទ្សសិងាបុរ ើ ផ្ដលម្ររូវបានបភងកើរភ ើងភោយម្រកុមការងារភមធាវ ើ
សិងាបុរ ើមយួម្រកុម ភដើមបើជយួដល់សហគមន ៍LGBTIQ កែុងការបងាា ញទិ្សអំ្ពើ
ច្បាប ់និងទ្ទ្លួបានការការពារមយួចំ្បននួ ភបើភទាោះបើជាច្បាបភ់ៅផ្រចារទុ់្កការ
រមួភេទ្ជាមយួមនុសសានភេទ្ដូច្បគ្នែ ជាបទ្ភលមើសកដើ។ 

Map by Surassawadee, Royalty-free stock vector images, ID: 152408471 sketch ASEAN Map, Vector illustration - 

Vector 
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ការនដួច្បគនដើមគំនិតជំនួយផ្នែកច្បាប ់ប្មាប់ ហគមន៍ LGBTIQ កែងុ្តបំន់អា ុបីូព៌ា 
 ការនដួច្បភនដើមគំនរិច្បនំួនបើដូច្បានគូសបញ្ជ ក់ខាងភម្រកាម គឺានលកខណៈម្របហាក់ម្របផ្ហលជាមួយការនដួច្បភនដើម
គំនិរបភងកើរភ ើងភោយម្របភទ្សសិងាបុរ ើ និងពឹងផ្នអកភលើភមធាវ ើ ភម្រច្បើនជាងភលើរោា េិបាល ឬការនដួច្បភនដើមគនំិរជំរុញ
ភោយអ្ងគការភម្រៅរោា េិបាល។  

 
  ការនដួច្បភនដើមគំនរិផ្ដលម្ររូវបានអ្េិវឌឍភ ើងកែុងរំបន់អាសា ន នងិអាសុើបូព៌ា អាច្បភដើររួនាទ្ើជាឧទាហរណ៍
អ្ំពើការអ្នុវរាលអ ផ្ដលអាច្បផ្កសម្រមួលឱ្យសមម្រសបតាមបរបិទ្កមពុជា។ បផ្នថមភលើភនោះភទ្ៀរ បណាដ ម្របភទ្សអាសុើបូព៌ា
ផ្ដលម្ររូវបានភម្រជើសភរ ើសភៅទ្ើភនោះ គឺម្ររូវបានភគសាគ ល់ថាជាាច ស់ជំនួយ និង/ឬជាអ្ែកនដល់ការជួយភម្រជាមផ្ម្រជងផ្នែក
បភច្បចកភទ្សដល់រាជរោា េិបាលកមពុជាភៅកែុងម្របពន័ធផ្នែកច្បាប់ និងយុរាិ្ម៌ អ្មជាមួយនឹងភមធាវ ើឯកជនមួយច្បំនួន ក៏
កំពុងម្របកបវជិាជ ជើវៈអាជើពកែុងម្របភទ្សកមពុជានងផ្ដរ។ ភទាោះយ ងណាកដើ ការអ្នុវរាលអ និងការនដួច្បភនដើមគំនិរលអៗ ទាងំ
ភនាោះ ពុំម្ររូវបានម្រសាវម្រជាច្បភអាយបានដិរដល់ភ ើយ ភហើយភផ្តដ រការយកច្បិរាទុ្កោក់ភលើបណាដ ម្របភទ្សជិរប ុណ្
ភនាោះ។ ភយើងភជឿជាក់ថា ានការអ្នុវរាលអៗ ដថ្ទ្ភទ្ៀរជាភម្រច្បើនកែុងពិេពភលាក ផ្ដលអាច្បយកមកផ្កសម្រមួលឱ្យម្ររូវ
បានបរបិទ្ម្របភទ្សកមពុជា។ 

•បណាដ ញទូ្រសពទទាន់ភហរុការណ៍ភសៀងថ្ហសម្រាប់ជនភាគរិច្បផ្នែកភេទ្ បានចាប់ភនដើមកែុងឆ្ែ ំ
២០០៣ ភោយ Zhou Dan ផ្ដលជាភមធាវ ើបុរសម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ ភោយភបើកចំ្បហផ្រាែ ក់គរ់
កែុងការជួយដល់សហគមន៍ LGBTIQ កែុងម្របភទ្សចិ្បន តាមរយៈការនដល់ដំបូនាម នផ្នែកច្បាប់ភោយ
ឥរគិរថ្ងេ។

សាធារណរដាម្របជាានិរច្បិន

•បណាដ ញភមធាវ ើ LGBT+ ហុងកុង (HKGALA) ាន បំណងភដើមបើភលើកកមពស់នានាភាពរបស់
LGBTIQ និងការរមួបញ្ចូ លភៅកែុងវជិាជ ជើវៈអាជើពផ្នែកច្បាប់ បភងកើនការយល់ដឹងអំ្ពើបញ្ា ផ្នែកច្បាប់
របស់ LGBTIG ភៅកែុងផ្ដនដើហុងកុង និងបរភទ្ស ក៏ដូច្បជាភលើកទឹ្កចិ្បរាភោយានការងារសម័ម្រគ
ចិ្បរាឥរគិរថ្ងេភផ្តដ រការយកចិ្បរាទុ្កោក់ភលើ LGBT។ គិម្ររឹមផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ែ ២ំ០១៩ បណាដ ញភនោះរមួ
ាន ម្រកុមហ ុនផ្ដលនដល់ការគ្នមំ្រទ្ជាង៥០ និងានសាជិក និងអ្ែកគ្នមំ្រទ្ជាបុគគលជាង ៧០០
នាក់ ។

ហុងកុង

•បណាដ ញសមពន័ធមិរាភមធាវ ើសម្រាប់ LGBT គឺជាអ្ងគភាពផ្នែកច្បាប់ បភងកើរភ ើងភដើមបើភលើកកមពស់ការ
យល់ដឹងអំ្ពើLGBTIQ និងលុបបំបារ់ការភរ ើសភអ្ើងផ្នអកភលើ SOGIESC តាមរយៈការនដល់ការជួយ
ភម្រជាមផ្ម្រជងផ្នែកច្បាប់ដល់សហគមន៍ទាងំអ្ស់ភនោះ។

ជប ុន
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អនុសា ន៍ របុគ ច្បកដ ី
  អ្នុសាសនស៍រុបភសច្បកដើរបសអ់្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម៌ ានម្របេពភច្បញមកពើការពិចារណាជាមូលោា ន
ច្បំនួនពើរ៖ 

 ភដើមបើបភងកើនការម្របាម្រស័យទាក់ទ្ងកែុងច្បំភណាមអ្ែកពាក់ព័នធទាងំអ្ស់ ផ្ដលភ្វើការងារជុំវញិម្របធានបទ្ជំនួយ
ផ្នែកច្បាបស់ម្រាប់សហគមន៍ LGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជា តាមរយៈការបភងកើរ/ជំរុញបណាដ ញកិច្បចពិភាកា
ផ្ដលានម្រសាប់ រមួានដូច្បជារាជរោា េិបាលកមពុជា សាថ ប័នអ្ងគការសហម្របជាជារិ ភមធាវ ើ នងិអ្ងគការសងគម
សុើវលិ 

 ភដើមបើធានាឱ្យបានថា សហគមន៍ LGBTIQ ានលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានព័រ៌ានសដើពើភសវផ្នែកច្បាប់កែុង
ម្របភទ្សកមពុជា ជាពិភសសពាកព់័នធភៅនឹងជំនួយផ្នែកច្បាប់តាមរយៈការនសពវនាយព័រ៌ានសពវម្រជងុភម្រជាយ 
និងានបច្បចុបបនែភាព។ 

 

 អ្នុសាសន៍ខាងភម្រកាម ភផ្តដ រជាច្បំភពាោះសម្រាប់រាជរោា េិបាលកមពុជា នងិសាថ ប័នរបសខ់្េួន។ 

អនុសា ន៍ច្បំគពាេះរដ្ឋា េបិាលកមពុជា 
 ឈានភៅអ្នុមរ័ឱ្យទាន់ភពលភវលា និងធានាឱ្យានការអ្នុវរាច្បាប់សដើពើជំនួយផ្នែកច្បាប់ ជាពិភសស គឺ

សម្រាប់ម្រកុមងាយរងភម្រគ្នោះ 
 បនាឈានភៅសភម្រមច្បឱ្យបានកិច្បចខ្ិរខ្ំកែុងការបភងកើនងវកិាសម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប ់ភដើមបើធានាឱ្យបានថា ពុំ

ានរណាាែ ក់ម្ររូវបានទុ្កភចាល ជាពិភសសគឺសហគមន៍ LGBTIQ 
 នដល់វគគបណដុ ោះបណាដ លពាក់ពន័ធនងឹបញ្ា  SOGIESC ជូនដល់អ្ែកម្របកបវជិាជ ជើវៈអាជើពផ្នែកយុរាិ្ម៌ទាងំអ្ស ់

កែុងម្របភទ្សកមពុជា ជាពិភសស គឺភមធាវ ើ និងមស្តនាើរោា េិបាលភៅថាែ ក់មូលោា ន ភោយភ្វើភ ើងតាមរយៈម្រកសួង
យុរាិ្ម៌ នងិគណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា។ 

អនុសា ន៍ច្បំគពាេះប្កមុហ៊ាុនគមធាវី និង្គមធាវ ី
 ចូ្បលរមួកែុងវគគបណដុ ោះបណាដ លជាម្របចាសំដើពើបញ្ា ផ្នែកច្បាបក់ែុង SOGIESC នដល់ភោយគណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះ

រាជាណាច្បម្រកកមពុជា 
 បនាអ្េិវឌឍវបប្ម៌ការងារសម័ម្រគច្បិរាភោយឥរគិរថ្ងេ ភោយភផ្តដ រការយកច្បិរាទុ្កោក់ភលើជនងាយរងភម្រគ្នោះ 

ពិភសស គឺអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ  LGBTIQ 
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 សម្រមបសម្រមួលជាមួយអ្ងគការសងគមសុើវលិ ផ្ដលភ្វើការភលើបញ្ា ជំនួយផ្នែកច្បាប ់ និង/ឬបញ្ា  LGBTIQ 
ភហើយជួយភម្រជាមផ្ម្រជងភៅកែុងការអ្េិវឌឍមភ្ោបាយ/យនាការ ភដើមបើធានាឱ្យបានថាអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្ប
គ្នែ (LGBTIQ) ទ្ទ្ួលបានដំបូនាម នផ្នែកច្បាបស់មម្រសប។ 

អនុសា ន៍ច្បំគពាេះអង្គការ ហប្បជាជាតិប្បចបំ្បគេ កមពុជា 
 ដឹកនា ំ និងជួយភម្រជាមផ្ម្រជងដល់គណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា កែុងការអ្េិវឌឍវគគបណដុ ោះបណាដ ល

សដើពើបញ្ា ផ្នែកច្បាប់សដើអ្ំពើ SOGIESC សម្រាប់ភមធាវ ើកែុងម្របភទ្សកមពុជា។ 

អនុសា ន៍ច្បំគពាេះមាេ  ជ់ំនួយ 
 នដល់ការគ្នមំ្រទ្ដល់កចិ្បចខ្ិរខ្ំម្របឹងផ្ម្របងនាភពលបច្បចុបបនែ កែុងការផ្កលមអលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់

សម្រាប់សហគមន៍ LGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជា តាមរយៈការនដល់យ ងភហាច្បណាស់ឱ្យានមូលនិ្ ិម្រគប់
ម្រគ្នន់ ភដើមបើម្រគបដណដ ប់ភលើសំណំុភរឿងផ្ដលភៅភសសសល់ទាងំអ្ស។់ 

អនុសា ន៍ច្បំគពាេះ ង្គម ុវីិល 
 បភងកើរមូលនិ្ពិិភសសសម្រាប់ជនំួយផ្នែកច្បាប់កែុងសំណំុភរឿង LGBTIQ ភដើមបើគ្នមំ្រទ្ដល់កិច្បចខ្ិរខ្ំផ្នែកការរ

ស ូមរិ នងិភលើកកមពស់សទិ្ធ ិLGBTIQ កែុងម្របភទ្សកមពុជា 
 ភដើមបើោក់សំណំុភរឿងយុរាិ្ម ៌ LGBTIQ ភៅថាែ ក់កណាដ ល កែុងបំណងភដើមបើពម្រងឹងកិច្បចសហម្របរបិរាិការ

ជាមួយភមធាវ ើនានា តាមរយៈការបភងកើរឱ្យាននើរិវ ិ្ ើម្របាម្រស័យទាក់ទ្ង និងនើរិវ ិ្ ើបញ្ជូ នផ្ដលានលកខ
ណៈច្បាស់លាស់ និងសពវម្រជុងភម្រជាយ។ 
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ឧប មព័នធេី ១ ៖ កប្មង្ ណួំរ 
 

ជំនួយផ្នែកច្បាប់ & ប្កុមអែកប្ លាញគ់េេែូច្បោែ គៅប្បគេ កមពុជា 
 
ការសាទ ប់សទង់មរមិួយភនោះ គឺជាផ្នែកមួយថ្នកចិ្បចការម្រសាវម្រជាវ ផ្ដលភ្វើភ ើងភោយអ្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម៌ ភម្រកាម
កិច្បចគ្នមំ្រទ្របស់សហភាពអុ្ឺរ  ុប កែុងគភម្រាងសភមេងផ្យនឌ័រភៅកែុងម្របភទ្សកមពុជា។  
ការសទង់មរិ ានភគ្នលភៅបនេចិ្បភ ើងនូវ ភាពផ្ដលម្រកុមអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ ម្រគប់រូបអាច្បភម្របើម្របាស់ភសវ
យុរាិ្ម៌ភៅកែុងម្របភទ្សកមពុជា តាមរយៈជំនួយផ្នែកច្បាប់។  
ទ្ិនែន័យទាងំអ្ស់ផ្ដលម្របមូលបាន ានភគ្នលភៅសម្រាប់ផ្រកិច្បចការម្រសាវម្រជាវប ុភណាែ ោះ ភហើយភឈាម ោះនឹងម្ររូវបាន
រកាជាការសាៃ រ់។ 
ការសទង់មរិច្បណំាយម្ររឹមផ្រ ៥ នាទ្ើប ុភណាែ ោះ កែុងការបំភពញ។  
ម្រកុមការងារភយើងខ្ាុ ំសូមភការសរភសើរយ ងម្រជាលភម្រៅច្បំភពាោះការចូ្បលរមួកែុងកិច្បចការម្រសាវម្រជាវរបស់ពួកភយើង។  
សូមផ្ងេងអ្ណំរគុណ!  
អ្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម ៌
 
Email Address* 
……………………………………………………………. 
1. អ្ពំើអ្ែក 
 
មុននងឹចាប់ភនាើមការសាទ ប់សទង់មរិ ភយើងសុំការអ្នុញ្ញ រដងឹពើពរ៍ានបផ្នថមបនាិច្បភទ្ៀរអ្ំពើអ្ែករាលគ់្នែ   
 
ភរើអ្ែកភឈាម ោះអ្វើ?* 
……………………………………………………………. 
ភរើអ្ែកអាយុប ុនាម ន?* 
……………………………………………………………. 
ភរើអ្ែកកពុំងរស់ភៅឯណា? (សូមបញ្ជ ក់អ្ំពើ ម្រកងុ/ភខ្រា)* 
……………………………………………………………. 
ភរើអ្ែកានផ្យនឌ័រអ្វើ?* 

o ម្រសើ  
o ម្របុស  
o អ្ែកបាូផ្យនឌ័រ (នារ ើ) 
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o អ្ែកបាូផ្យនឌ័រ (បុរស)  
o មិនច្បង់បងាា ញម្របាប ់
o ភនសងៗ 

 
ភរើអ្ែកាននិនែិការភេទ្ជាអ្វើ?* 

o ម្រសើម្រសលាញ់ម្រសើ 
o ម្របុសម្រសលាញ់ម្របុស  
o ម្រសាញ់ម្របុសនង ម្រសើនង 
o ម្រសលាញ់ភេទ្នទុយគ្នែ   
o មិនច្បង់បងាា ញ 

 
2. ការទ្ទ្លួបានភមធាវ ើ 
 
ភយើងខ្ាុ ំច្បងដ់ឹងបផ្នថមភទ្ៀរពើអ្ែកទាងំអ្ស់គ្នែ  ទាកទ់្ងនងឹកម្រមិរថ្នការទ្ទ្ួលបានភសវពើអ្ែកជំនាញផ្នែកច្បាប ់
 
ភរើអ្ែកធាេ ប់សុជំំនួយភមធាវ ើឬភទ្?* 

o បាទ្/ចាស  
o ភទ្ 
o ខ្ាុ ំមិនចាភំទ្  
o មិនច្បង់បងាា ញ  

 
ភរើអ្ែកបានរកភមធាវ ើភៅឯណា?* 

o ម្រកសួងយុរាិ្ម៌  
o គណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា 
o ភសវជំនួយផ្នែកច្បាប ់
o សាគមន៍អាដហុក 
o មជឈមណឌ លសទិ្ធិមនុសសភៅកមពុជា 
o លើកាដូ 
o អ្ងគការសាព នយុរា្ម៌កមពុជា 
o ម្រកុមហ ុនភមធាវ ើឯកជន 
o ភនសងៗ 
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ភរើអ្ែកបានម្របាប់ភៅកាន់ភមធាវ ើផ្ដរភទ្ពើ និនាែ ការភេទ្ និងអ្រាសញ្ញ ណផ្យនឌ័ររបស់អ្ែកផ្ដរឬភទ្?* 
o បាទ្/ ចាស 
o ភទ្ 
o ខ្ាុ ំមិនចាភំទ្ 
o មិនច្បង់បងាា ញ  
o ភនសងៗ 

 
ភហរុអ្វើបានជាអ្ែកមិនម្របាប់ពើ និនែិការភេទ្ នងិអ្រាសញ្ញ ណផ្យនឌ័ររបស់អ្ែកភៅកាន់ភមធាវ ើ?* 

o ភោយភហរុផ្រខាេ ច្បថានឹងម្ររូវភគភរ ើសភអ្ើង 
o វមិនទាកទ់្ងនងឹភរឿងកាើ 
o ខ្ាុ ំមិនបានគិរពើថាម្ររូវម្របាប់ឬមិនម្របាប់ភទ្ 
o ភនសងៗ 

 
3. ច្បភំណោះដងឹភលើជនំយួផ្នែកច្បាប ់
 
ជំនួយផ្នែកច្បាប់ គឺជាភម្របើម្របាស់មូនិ្ ិរបស់រដា ភដើមបើជួយច្បំណាយភៅភលើ ការភអាយភយបល់ផ្នែកច្បាប់ ឬសម្រាប់
ដំភណើ រការកាើផ្ដលរម្រមូវភអាយានភមធាវ ើការពារ ភហើយគ្នម នលទ្ធភាពកែុងការជួលភមធាវ ើបាន។  
 
តាមរយៈនិយមន័យខាងភលើ ភរើអ្ែកយល់ថាអ្វើភៅជាជំនួយផ្នែកច្បាប?់* 
ោក់លំោប់ពើ ១ ភៅ ៥ (១ អ្រ់យល់ភសាោះ, 5 យល់ច្បាស់) 
 
កាលពើមុនមក ភរើអ្ែកធាេ បទ់្ទ្ួលបានពរ៌ានទាកទ់្ងនងឹជំនួយផ្នែកច្បាប់ឬភទ្?* 

o មិនផ្ដលទ្ទ្ួលបានភសាោះ  
o យូរៗបានទ្ទ្ួលមាង  
o ជួនបានជួនអ្រ់  
o ទ្ទ្ួលបានជាញឹកញាប ់
o ផ្រងផ្រទ្ទ្ួលបាន  

 
ភរើអ្ែកយល់ថា អ្ែកអាច្បនឹងទ្ទ្ួលបានភសវជំនួយផ្នែកច្បាប់ភោយឥរគិរថ្ងេផ្ដរឬភទ្ ម្របសនិភបើអ្ែកម្ររូវការជំនួយ
ភមធាវ ើ?* 
 
ោក់លំោប់ពើ ១ ភៅ ៥ (១ មិនអាច្ប, 5 អាច្ប) 
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ភរើអ្ែកភជឿទុ្កច្បរិាភមធាវ ើផ្ដលនាល់ភសវឥរគរិថ្ងេផ្ដរឬភទ្?* 
 
ោក់លំោប់ពើ ១ ភៅ ៥ (១ ទុ្កច្បិរា, 5 មិនទុ្កច្បរិា) 
 
ភរើអ្ែកសាគ ល់ភមធាវ ើផ្ដលនាល់ភសវឥរគរិថ្ងេសម្រាប់ម្រកុមអ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ ផ្ដរឬភទ្?* 

o បាទ្/ចាស  
o ភទ្ 
o ខ្ាុ ំមិនដឹងភទ្ 

 
ភរើអ្ែកដងឹភទ្ថា ភមធាវ ើផ្ដលនាល់ភសវឥរគិរថ្ងេ ភ្វើភៅកែុងសាថ ប័នណាមួយកែុងច្បំភណាច្បសាថ ប័នខាងភម្រកាម?* 

o ខ្ាុ ំមិនដឹងភទ្  
o ម្រកសួងយុរាិ្ម ៌
o គណៈភមធាវ ើថ្នម្រពោះរាជាណាច្បម្រកកមពុជា  
o ភសវជំនួយផ្នែកច្បាប់  
o សាគមន៍អាដហុក 
o មជឈមណឌ លសទិ្ធិមនុសសកមពុជា 
o អ្ងគការលើកាដូ  
o អ្ងគការសាព នយុរាិ្ម៌កមពុជា 
o សាគមនឥ៍នទ្ នូកមពុជា 
o ភនសងៗ 

 
4- ទ្នំាកទ់្នំងរវងអ្ែក នងិជនំយួផ្នែកច្បាប ់
 
ភរើអ្ែកធាេ ប់ភសែើសុជំំនួយផ្នែកច្បាបឬ់ភទ្?* 

o បាទ្/ចាស 
o ភទ្  
o ញំុមិនចាភំទ្  
o មិនច្បង់បងាា ញ 

 
ម្របសិនភបើអ្ែកបានទ្ទ្ួលជនំួយផ្នែកច្បាប់ ភរើភរឿងកាើភនាោះ ានជាប់ទាកទ់្ងជាមួយនឹងការភរ ើសភអ្ើងខាង និនាែ ការ
ភេទ្ និងអ្រាសញ្ញ ណផ្យនឌ័រឬភទ្?* 
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o បាទ្ /ចាស  
o ភទ្  
o ខ្ាុ ំមិនចាភំទ្  
o មិនច្បង់បងាា ញ 
o ភនសងៗ 

 
ម្របសិនភបើអ្ែកធាេ ប់ទ្ទ្ួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ ភរើអ្ែកភពញច្បរិានឹងកិច្បចការពារពើភមធាវ ើផ្ដរឬភទ្?* 
ោក់លំោប់ពើ ១ ភៅ ៥ (១ មិនភពញច្បិរា, 5 ភពញច្បិរា) 
 
ម្របសិនភបើមិនបានទ្ទ្ួល ភរើភរឿងកាើបានដំភណើ រការភៅមុខ្ផ្ដរឬភទ្? 

o បាន/ ចាស ៖ ខ្ាុ ំានលុយម្រគប់ម្រគ្នន់ភដើមបើជួលភមធាវ ើ 
o បាទ្/ចាស ៖ ម្រគួសារ និងមិរាេកាិជួយខ្ាុ ំកែុងការបងថ់្ងេ  
o បាទ្/ចាស ៖ ភមធាវ ើការពារកាើឥរគិរថ្ងេ 
o បាទ្/ចាស៖ អ្ងគការមួយបានជួយខ្ាុ ំ
o អ្រ់ភទ្ / ខ្ាុ ំគ្នម នលុយម្រគប់ម្រគ្នន់សម្រាប់ជួលភមធាវ ើ ភហើយខ្ាុ ំសភម្រមច្បភបាោះបង់ភចាលសំណំុភរឿង 
o អ្រ់ភទ្ ៖ ខ្ាុ ំកពុំងផ្រម្ររូវផ្សវងរកលុយ 
o ញំុមិនចាភំនាោះភទ្ 
o មិនច្បង់បងាា ញ 
o ភនសងៗ 

 
 
 

  



32 

 

គ ច្បកដីផ្លែង្អណំរគណុ 
 របាយការណ៍ភនោះ ពុំអាច្បភកើរភច្បញជារូបរាងបានភទ្ ម្របសិនភបើពុំានការចូ្បលរមួវភិាគទានការ់ថ្ងេមនិបានពើ
អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ (LGBTIQ) ទូ្ទាងំម្របភទ្សកមពុជា រមួទាងំអ្ែកនដល់ច្បភមេើយកែុងការសាទ បសទង់មរិរបស់ភយើង 
ម្រពមទាងំអ្ែកនដលព់័រ៌ានសំខាន់ៗ ផ្ដលភយើងបានភម្រជើសភរ ើសរកាអ្រាសញ្ញ ណរបស់ពួកភគ ឱ្យភៅជាអ្នាមិក។ 

 ការម្រសាវម្រជាវផ្ដលម្ររូវបានបងាា ញជូនកែុងរបាយការណ៍ភនោះ ម្ររូវបានភ្វើភ ើងភម្រកាមការគ្នមំ្រទ្របស់គភម្រាង
សំភ ងភយនឌ័រតាមរយៈ DanChurchAid (DCA) និងសហគមន៍អ្ឺរ  ុប (EU)។ អ្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម៌ ក៏សូម
ផ្ងេងអ្ំណរគុណច្បំភពាោះសហគមន៍ឥនធ្នូកមពុជា(RoCK) ផ្ដលនាល់កិច្បចគ្នមំ្រទ្ជាបនាបនាទ ប់របស់ពកួភគ មិនម្ររឹមផ្រ
សម្រាប់របាយការណ៍ភនោះផ្រប ុភណាណ ោះភទ្ ប ុផ្នាក៏សម្រាប់គភម្រាងយុរាិ្មឥ៌នធ្ នូផ្ងមភទ្ៀរនងផ្ដរ។ 

 របាយការណ៍ភនោះ ម្ររូវបាននលិរភ ើងភោយអ្ងគការភគ្នលភៅយុរាិ្ម៌។ អ្ែកចូ្បលរមួវភិាគទានសខំាន់ៗ រមួ
ាន Céline Martin, Puy Suo, Remicard Sereme និង Doreen Chen។  
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ជំនួយផ្នែកច្បាប់ឥនតធនូ គឺាផ្នែកននគភម្រាងយុត្តិធម៌ឥនតធនូ របស់អ្ងគការភគ្នលភៅ
យុត្តិធម៌។ តាមរយៈគភម្រាងយុត្តិធម៌ឥនទធនូ អ្ងគការភគ្នលភៅយុត្តិធម៌ ានភគ្នល
បំណងជំរុញកិច្បចសនទនាភៅកែុងត្ំបន់អាសុ៊ីអាភគែយ៍ ាពិភសសកែុងម្របភទ្សកមុុាទាក់ទ្ងនឹង និនាែ ការភេទ្ អ្ត្តសញ្ញា ណភយនឌ័រ និងការបង្ហា ញនូវទ្ំភនារភយនឌ័រ និង
លកខណៈភេទ្ (SOGIESC) និងនដល់មភធោបាយត្ស ូមត្ិដល់អ្ែកភធវ៊ីការផ្លា ស់បតូរ ភដ៊ីមប៊ីភល៊ីកកមុស់ និងការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ស្តសត៊ីម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ បុរសម្រសលាញ់
ភេទ្ដូច្បគ្នែ អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ទាងំព៊ីរ អ្ែកបតូរភេទ្ អ្ែកអ្នតរភេទ្ និងអ្ែកានភេទ្មិន
កំណត្់ច្បាស់ (LGBTIQ)។

កែុងម្របភទ្សកមុុា ភប៊ីភទាោះប៊ីាមិនានការដាក់ភទាសទ្ណឌ ភដាយផ្នែកភល៊ី
និនាែ ការភេទ្ អ្ត្តសញ្ញា ណភយនឌ័រ និងការបង្ហា ញនូវទ្ំភនារភយនឌ័រ និង
លកខណៈភេទ្ (SOGIESC) របស់ពួកភគកដ៊ី ប ុផ្នតពុំានការពារតាមនាូវច្បាប់
ណាមួយភ ៊ីយ ភហ៊ីយក៏ពុំានការបស្តញ្ញរ បច្បំភណោះដឹងអ្ំព៊ី LGBTIQ ឬ
SOGIESC ាក់លាក់តាមរយៈការបណតុ ោះបណាត លដល់អ្ែកម្របកបវាិរ ជ៊ីវៈ
ផ្នែកតុ្លាការ ឬមស្តនត៊ីនគរបាលភនាោះផ្ដរ។ ភយ៊ីងអាច្បនិយាយមោ ងភទ្ៀត្ថា
ម្របព័នធយុត្តិធម៌ានភាពស្ងា ត់្ភសាៀមភៅភពលនិយាយអ្ំព៊ីបុគគល LGBTIQ ភប៊ី
ភទាោះប៊ីាសហគមន៍ភនោះ ជួបម្របទ្ោះនូវភាពង្ហយរងភម្រគ្នោះផ្នែកសងគម និង
ភសដឋកិច្បចយា ងណាកដ៊ី។ ាលទ្ធនល បុគគល LGBTIQ ាភរឿយៗផ្ត្ងធ្លា ក់ខ្ាួន
ភៅកែុងស្ងា នភាពដ៏អាម្រកក់ភពលផ្ដលពួកភគពោយាមចូ្បលភៅរកម្របព័នធ
យុត្តិធម៌កមុុា ភដាយម្រត្ូវពឹងផ្នែកភល៊ីអ្ងគការសងគមសុ៊ីវលិ (CSOs) ផ្ត្មួយ
ច្បំនួនតូ្ច្បប ុភណាែ ោះផ្ដលកំពុងនដល់ដំបូនាា នផ្នែកច្បាប់ភដាយឥត្គិត្នលា និង/ឬ
ភមធ្លវ ៊ីត្ិច្បត្ួច្បបំនុត្ផ្ដលនដល់ភសវាមិនយកកនម្រម.

ដូច្បភនោះភហ៊ីយ របាយការណ៍បានភធវ៊ីការភម៊ីលភៅភល៊ីច្បំភណោះដឹងរបស់សហ
គមន៍ LGBTIQ ពាក់ព័នធភៅនឹងកផ្នាង និងរភបៀបផ្ដលពួកភគអាច្បានលទ្ធ
ភាពកែុងការទ្ទ្ួលបានការត្ំណាងផ្នែកច្បាប់ភដាយឥត្គិត្នលា ឬានត្នមា
សមរមយ ទាក់ទ្ងនឹងបរបិទ្ និងការយល់ដឹងខាងភនែកជំនួយផ្នែកច្បាប់
សម្រាប់សហគមន៍អ្ែកម្រសលាញ់ភេទ្ដូច្បគ្នែ និងបទ្ពិភស្ងធន៍របស់សាជិក
ននសហគមន៍។


