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អំពមីជឈមណ្ឌ លសទិ្ធិមនសុសកមពុជា  

មជ្ឈមណ្ឍ លសិទ្និមនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) គឺជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល (“អង្គការ”)   
មិនចូលបកស សមព័នន ឯករាជ្យ មដលធ្វើការធដើមផធីលើកកមពស់ និង្ការពារលទ្និប្បជា្ិបធេយយ និង្ការ
ធោរពសិទ្និមនុសសជាពិធសស សិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ ធៅទូ្ទាំង្ប្ពះរាជាណាចប្ក        
កមពុជា។ ចកខុវស័ិយរបស់ ម.ស.ម.ក គឺចង់្ឱ្យកមពុជាកាា យជាប្ពះរាជាណាចប្កមួយោា នអាំធពើហឹង្ា
មដលកបុង្ធ ះប្បជាពលរដឌទ្ទួ្លបានសិទ្និមនុសសជាមូលដ្ឋឌ ន មានសមភាពប្េូវបានអនុញ្ញដ េឱ្យ
ចូលរមួកបុង្លទ្និប្បជា្ិបធេយយ និង្ទ្ទួ្លបានផលប្បធោជ្ន៍ពីការអភិវឌណប្បធទ្ស។ ម.ស.ម.ក 
ចង់្បាននិេិរដឌជាជាង្និទ្ណ្ឍ ភាព ចង់្បានស្ថទ ប័នរងឹ្មាាំជាជាង្បុគគលខ្ា ាំង្ និង្ចង់្បានសង្គមពហុ
និយមធដ្ឋយកបុង្ធ ះភាពចប្មរះមបបននសង្គមប្េូវបានទ្ទួ្លយកនិង្ស្ថទ្រ ជាជាង្ប្ពធង្ើយកធនថើយ
ឬដ្ឋក់ទ្ណ្ឍ កមា។ ស្ថា កសញ្ញដ របស់ ម.ស.ម.ក រ ាំធលចធោយធ ើញរបូសេវប្ពាបស ធហើរ ធចញពី
រង្វង់្មូល នននផធធម ពណ៌្ធ ៀវមដលធនះជានិមិេថរបូននការទមទរធសរភីាពរបស់កមពុជា។ 

របាយការណ៍្មដលមានចាំណ្ង្ធជ្ើង្ថា“របាយការណ៍្ការសមាុេអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  
ធៅតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា” (“របាយការណ៍្”) គឺជាសមិទ្នផលការងារមួយននគធប្មាង្
និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ម.ស.ម.ក ។ គធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណ
ភយនឌ័រប្េូវបានចាប់ធផថើមអនុវេថកបុង្ឆ្ប ាំ២០០៩ កបុង្ធោលបាំណ្ង្ផថល់អាំណាចដល់ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី 
បុរសស្សឡាញ់បុរស អបកស្សឡាញ់ទាំង្ពីរធភទ្ និង្អបកបថូរធភទ្ (“អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ”) េសូ៊
មេិធដើមផសិីទ្និរបស់ពួកធគ និង្ចង្ប្កង្បណាថ ញជាមួយនឹង្នដគូ  ធដើមផបីធង្កើនការធលើកសធួយនិង្
ការការពារសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

ដសចកតថី្លែងអំណ្រគុណ្ 
របាយការណ៍្ធនះ ោចធរៀបចាំធៅបានធដ្ឋយមានការោាំប្ទ្ពីសមាគមអប់រ ាំអាំពីផាូវធភទ្របស់ប្បធទ្ស
សុ៊យមអេ (Riksförbundet för Sexuell Upplysning) (“RFSU”) តាមរយៈការោាំប្ទ្ហិរញ្ដវេទុរបស់ទី្ភាប ក់ 
ងារសហប្បេិបេថិការអភិវឌណន៍អនថរជាេិប្បធទ្សសុ៊យមអេ មដលធៅកាេ់ថា សីុដ្ឋ។   ម.ស.ម.ក 
សូមមលាង្អាំណ្រគុណ្ដល់អង្គការនដគូរ  រមួមានអង្គការអ គេយុវជ្នកមពុជាោ ស៊្ថន អង្គការ
សុ ភាពបុរសកមពុជា និង្សហគមន៍ឥនធ្ នូកមពុជា ចាំធពាះការចូលរមួចាំមណ្កដ៏មានេនមារបស់ពួក
ធគ។ ជាទី្បញ្ច ប់ ម.ស.ម.ក សូមមលាង្អាំណ្រគុណ្ដល់អបកចូលរមួធៅកបុង្ការអធង្កេ ការសមាា សន៍ 
និង្ការពិភាកាប្ករម មដលបធង្កើេបានជាមូលដ្ឋឌ នសាំខ្ន់កបុង្ការសិកាស្ស្ថវប្ជាវធនះនិង្ជាពិធសស
សូមអរគុណ្ដល់សិសសមដលបានអនុញ្ញដ េឱ្យដ្ឋក់របូលេធៅធលើប្កបធសៀវធៅធនះ។  ាឹមស្ថរនន
របាយការណ៍្ធនះ គឺជាការទ្ទួ្ល ុសប្េូវទាំង្ស្សរង្របស់ ម.ស.ម.ក។ 
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សណួំ្រ និងមត្ិដឆែើយត្ប 

ប្បសិនធបើអបកមានសាំណួ្រ ឬប្េូវការព័េ៌មានបមនទមអាំពីរបាយការណ៍្ធនះ ឬប្បសិនធបើអបក
មានបាំណ្ង្ចង់្ផថល់មេិធ្ាើយេប សូមធផញើអីុមម៉លមកកាន់ ម.ស.ម.ក តាមរយៈ
info@cchrcambodia.org។ ឬសូមទក់ទ្ង្មក ម.ស.ម.ក តាមរយៈោសយដ្ឋឌ ន ៖ 

ផធះធល ៧៩៨ ផាូវធល ៩៩ សងាក េ់បឹង្ប្េមបក  ណ្ឍ ចាំការមន 
រាជ្ធានីភបាំធពញ ប្បធទ្សកមពុជា 
អីុមម៉ល  info@cchrcambodia.org 
ទូ្រសពធ  +៨៥៥(០)២៣ ៧២ ៦៩ ០១ 
ទូ្រស្ថរ  +៨៥៥(០)២៣ ៧២ ៦៩ ០២ 
ធគហទ្ាំព័រ www.cchrcambodia.org 
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ពាកយកាត្់  
 

ជំងឺភអដស៍ ធរាគសញ្ញដ មដលធ្វើឱ្យប្បព័ននស្ថាំនិង្ធមធរាគលយចុះ  
ោស៊្ថន សមាគមប្បជាជាេិោសីុោធគបយ៍ 
កមពុជា ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ធ មធអស៊្ថន អង្គការអ គេយុវជ្នកមពុជាោស៊្ថន 
សីុ-ដ អនុសញ្ញដ សថីពីការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ាំង្ រធីភទ្ 
ស ៊ី អ ស ៊ី អនុសញ្ញដ សថីពីសិទ្និកុមារ 
ប្កមប្ពហាទ្ណ្ឍ  ប្កមប្ពហាទ្ណ្ឍ ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ឆ្ប ាំ២០០៩  
ប្កមរដឌបផធវណី្ ប្កមរដឌបផធវណី្ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ឆ្ប ាំ២០០៧ និង្២០១១ 
ម.ស.ម.ក មជ្ឈមណ្ឍ លសិទ្និមនុសសកមពុជា 
ក.ព.ក ការពិភាកាប្ករម 
ធមធរាគហីុវ វរីសុមដល ាំឲ្យចុះធ ាយភាពសុ្ថាំរបស់មនុសស 
ក.អ.ស.ព.ន កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសឋីពីសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ  
ក.ស.ស.វ.ន កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និ សង្គម វបផ្ម៍ និង្នធោបាយ 
ច.ស.ម.អ ចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិ 
អបកស្សឡាញ់ធភទ្
ដូចោប  

ស្សីស្សឡាញ់ស្សី បុរសស្សឡាញ់បុរស អបកស្សឡាញ់ទាំង្ពីរធភទ្ និង្អបកបថូ
រធភទ្ 

អឹម ធអចឆ សីុ អង្គការសុ ភាពបុរសកមពុជា 
ប.ស.ប បុរសស្សឡាញ់បុរស 
សង្គមសីុវលិ អង្គការសង្គមសីុវលិ 
របាយការណ៍្ឆ្ប ាំ
២០១០ 

 “ធចញជាចាំហរធៅប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ៖ ពលរដឌម ារមដលស្សឡាញ់ធភទ្
ដូចោប ” របាយការណ៍្ ធបាះពុមពផាយធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក ម ្បូ ឆ្ប ាំ២០១០ 

របាយការណ៍្ឆ្ប ាំ
២០១២ 

“ឥនធ្ នូម ារ ៖ មប្បការធរ ើសធអើង្ធៅជាធមាទ្នភាព” បាយការណ៍្ ធបាះពុមព
ផាយ ធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក ម ្បូ ឆ្ប ាំ២០១២ 

គធប្មាង្ គធប្មាង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រមដលអនុវេថធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក 
របាយការណ៍្ របាយការណ៍្ “ របាយការណ៍្ការសមាុេអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅតាម

ស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា” 
អ ធអហវ ធអស យូ សមាគមអប់រ ាំអាំពីផាូវធភទ្របស់ប្បធទ្សសុ៊យមអ៊េ 
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រដ្ឋឌ ភិបាល រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា 
រក់៉ សហគមន៍ឥនធ្ នូកមពុជា 
សីុដ្ឋ ទី្ភាប ក់ងារសហប្បេិបេថិការអភិវឌណន៍អនថរជាេិប្បធទ្សសុ៊យមអ៊េ 
សូជី្ និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ 
សូជី្អីុ និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/និង្ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ 
ធអស ធអស ធអ ជី្ 
 យូ 

ការសួរសាំណួ្រអាំពីធយនឌ័រ និង្ការទក់ទញចាំធពាះធភទ្ដូចោប  

ស.ប.ស.ស ធសចកឋីប្បកាសជាស្ថកលសឋីពីសិទ្និមនុសស 
ចប្កភពអង់្ធគាស ចប្កភពអង់្ធគាស 
សហ អង្គការសហប្បជាជាេិ 
យូ អិន ឌ៊ី ភ៊ី កមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍ អង្គការសហប្បជាជាេិ 

របាយការណ៍ យូ 
អិន ឌ៊ី ភ៊ី  

របាយការណ៍្កមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិឆ្ប ាំ២០១៤ “ការធ្វើជាអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅោសីុ៖ របាយការណ៍្សប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជា 

យូធណ្សក ូ អង្គការសហប្បជាជាេិសឋីពីការអប់រ ាំ វទិ្ាស្ថស្តសថ និង្វបផ្ម៌  

សហរដឌោធមរកិ សហរដឌោធមរកិ 
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និយមនយ័ 
 

និ ប ការធភទ្ សាំធៅធៅធលើោរមាណ៍្ស្សឡាញ់ មធ សធញ្ច េ  ឬចាំណ្ង់្ផាូវធភទ្ទ្ាំ ក់
ទ្ាំនង្ផាូវធភទ្របស់បុគគលមាប ក់ធៅធលើបុគគលធផសង្ធទ្ៀេមដលមានធភទ្ជាក់
លាក់ណាមួយោចជាបុគគលធភទ្ផធុយោប ឬធៅធលើបុគគលទាំង្ពីរធភទ្។ 

ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ សាំធៅធៅធលើការបងាា ញធឡើង្នូវោកបផកិរោិរបស់បុគគលតាម    
ទ្ាំធ រមផបកធយនឌ័ររបស់ ាួន។ កបុង្ន័យធនះោចរាប់បញ្ចូ លទាំង្ការបធញ្ចញ
ឥរោិបល និង្ឫកពាខ្ង្ធប្ៅដូចជាតាមរយៈការធសាៀកពាក់ ការេុបមេង្
 ាួន ការសមមថង្កាយវកិា ការនិោយ ការដ្ឋក់ធ ា្ ះ និង្ការបធញ្ចញ
សាំធឡង្។ 

អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ សាំធៅធៅធលើោរមាណ៍្ខ្ង្កបុង្ផ្ទធ ល់ ាួននិង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់បុគគលមាប ក់
ធៅធលើធយនឌ័ររបស់ ាួនមដលធនះោចឬមិនោចសីុ     សងាវ ក់ធៅនឹង្ធភទ្
ពីកាំធណ្ើ េរបស់បុគគលធ ះធទ្។ 

ធយនឌ័រ សាំធៅធលើេួ ទី្ ោកបផកិរោិ សកមាភាព  មដលសង្គមបានកាំណ្េ់
ធឡើង្ធហើយមដលធនះ ាំឱ្យសង្គមជាអបកកាំណ្េ់ថាបុគគលធ ះថាជាបុរសឬ
ស្តសថី។ 

ធភទ្ សាំធៅធៅធលើលកខណ្ៈប្កមូ៉ូសូមអ័រមូ៉ន(ជី្វស្ថស្តសថ)និង្លកខណ្ៈសររីាង្គបនថ
ពូជ្និង្ធភទ្របស់បុគគលមាប ក់មដលបានកាំណ្េ់ថាជាធភទ្ប្បរសនិង្ធភទ្ស្សី។ 

អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  សាំធៅដល់ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់បុរសអបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្
ពីរធភទ្និង្អបកបថូរធភទ្ 

ការធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ការធរ ើសធអើង្ធៅធលើបុគគលធដ្ឋយមផែកធលើនិ ប ការធភទ្
របស់ពួកធគ។ 

ការធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកបថូរធភទ្ ការធរ ើសធអើង្ធៅធលើបុគគលធដ្ឋយមផែកធលើអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ
របស់ពួកធគ។ 

អបកបថូរធភទ្ ជាពាកយសមាគ ល់ធៅធលើបុគគលមដលមានអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ និង្ការ
សាំមដង្ធចញនូវធយនឌ័រ ុសពីធភទ្ពីកាំធណ្ើ េរបស់បុគគលធ ះ។ 
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មូលនយ័សដងេប 
 

របាយការណ៍្ននការស្ស្ថវប្ជាវធនះគឺជាលទ្នផលននការស្ស្ថវប្ជាវទូ្ទាំង្ប្បធទ្សមួយអាំពីការ
សមាុេមដលស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់បុរស អបកស្សឡាញ់ទាំង្ពីរធភទ្និង្អបកបថូរធភទ្  (“អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ”) ជួ្បប្បទ្ះកបុង្អាំឡុង្ធពលមដលពួកធគសិកាធៅតាមស្ថលាធរៀនធៅកបុង្
ប្បធទ្សកមពុជា និង្ផលប៉ះពាល់រយៈធពលមវង្ននការសមាុេមបបធនះ។ របាយការណ៍្ធនះប្េវូបាន
ធរៀបចាំធឡើង្ធប្កាយពីមានការរកធ ើញនូវចាំណុ្ច វះខ្េដ៏ ា្ំមួយ ពាក់ព័នននឹង្អវីមដលធគដឹង្ពីបទ្
ពិធស្ថ្ន៍របស់សិសសជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប តាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

ការស្ស្ថវប្ជាវជាធប្ចើនបងាា ញថាឥរោិបលធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្
ឥរោិបលធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកបថូរធភទ្ធកើេមានជាទូ្ធៅធៅតាមប្គឹះស្ថទ នអប់រ ាំទូ្ទាំង្សកលធលាក 
ធហើយសមាេិកមាមបបធនះប្េូវបានបញ្ញជ ក់ថាពិេជាមានមមន តាមរយៈលទ្នផលននការស្ស្ថវប្ជាវ
ធនះ។ របាយការណ៍្ធនះបងាា ញពីរបកគាំធហើញននការអធង្កេទូ្ទាំង្ប្បធទ្ស ការពិភាកាប្ករម ការ
សមាា សន៍និង្ការស្ស្ថវប្ជាវធលើឯកស្ថរពាក់ព័ននដូចជាការសិកាពីប្គប់ទិ្សទី្កបុង្ពិភពធលាក និង្  
ផថល់នូវអនុស្ថសន៍ធៅធលើដាំធណាះស្ស្ថយធៅធលើបញ្ញា ននការសមាុេជាលកខណ្ៈប្បព័ននធដ្ឋយស្ថរ
និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រកបុង្ប្បព័ននអប់រ ាំរបស់ប្បធទ្ស
កមពុជា។ 

ជ្ាំពូកទី្ ១ (ធសចកថីធផថើម) បងាា ញពីវេទុបាំណ្ង្ ា្ំៗននការស្ស្ថវប្ជាវធនះនិង្បងាា ញធដ្ឋយ
សធង្ខបពីទិ្ដឌភាពរមួននស្ថទ នភាពបចចុបផនបននសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា
និង្ស្ថវតារននការសិកាធនះ។ 

ជ្ាំពូកទី្ ២ (ធោលបាំណ្ង្ វសិ្ថលភាព និង្វ ិ្ ីស្ថស្តសថ) បងាា ញជារមួអាំពីវ ិ្ ីស្ថស្តសថ មដលប្េូវ
បានធប្បើសប្មាប់ធរៀបចាំធសចកថីប្ពាង្របាយការណ៍្ធនះ និង្ធ្វើការស្ស្ថវប្ជាវធដើមផធីរៀបចាំរបាយ
ការណ៍្ធនះក៏ដូចជាមានការបងាា ញពីមដនកាំណ្េ់ននការស្ស្ថវប្ជាវធនះផង្មដរ។ 

ជ្ាំពូកទី្ ៣ (បរបិទ្ននប្បធទ្សកមពុជា) ផថល់ព័េ៌មានសធង្ខបអាំពីស្ថទ នភាពបចចុបផនបនន សិទ្និ
របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  រមួនឹង្ការពិនិេយធលើស្ថទ នភាពចាប់ និង្ឥរោិបលសង្គមមដលធកើេ
មានជាទូ្ធៅកបុង្ប្បធទ្សធនះ។ 

ជ្ាំពូកទី្ ៤ (បរបិទ្សកល)  បងាា ញពីការពិនិេយលាំអិេធលើទិ្នបន័យពាក់ព័នននឹង្ការសមាុេធលើ
យុវជ្នពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ មដល
ទ្ទួ្លបានពីការសិកា  ជុ្ាំវញិពិភពធលាក។ 

ជ្ាំពូកទី្ ៥ (របកគាំធហើញ) បងាា ញសីុជ្ធប្ៅអាំពីរបកគាំធហើញមដលបានពីការចុះសិកា
ស្ស្ថវប្ជាវ កបុង្ការធរៀបចាំរបាយការណ៍្ធនះ។ 



ix 
 

ជ្ាំពូកទី្ ៦ (ធសចកថីសនបិដ្ឋឌ ន និង្អនុស្ថសន៍) សធង្ខបពីរបកគាំធហើញសាំខ្ន់ៗមួយចាំនួន 
មដលទ្ទួ្លបានពីការស្ស្ថវប្ជាវធនះ និង្ធប្បើប្បាស់របកគាំធហើញទាំង្ធនះធដើមផផីថល់អនុស្ថសន៍សម
ស្សបដល់អបកពាក់ព័ននធផសង្ៗកបុង្ធោលបាំណ្ង្ទ្ប់ស្ថក េ់ការសមាុេ  ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្និង្
អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធៅតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជាមដល    
ផថល់នូវបរោិកាសអប់រ ាំប្បកបធដ្ឋយសុវេទិភាពសប្មាប់យុវជ្នមដលស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្ធ្វើ
ការធដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា ននការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវ
ទ្ាំធ រធយនឌ័រជាទូ្ធៅធដើមផជី្ប្មរញឱ្យប្បជាជ្នកមពុជាមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ទាំង្អស់ 
ោចសធប្មចនូវសកាថ នុពលពិេប្បាកដរបស់ពួកធគ។ 
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១. ដសចកតីដផតើម 
 

ធបើតាមនិយមន័យ សមាជិ្កសង្គមមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ទ្ទួ្លបានការធា 
សិទ្និដូចោប ធៅនឹង្មនុសសប្គប់ោប ធផសង្ធទ្ៀេផង្មដរ។ បុ៉មនថធៅកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា  ណ្ៈធពលមដល
ពុាំមានប្បនពណី្ស្ថស ធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ធពលជាមួយោប ក៏ពុាំមានចាប់
ឬបទ្ដ្ឋឌ នជាក់លាក់ណាមួយកបុង្ការការពារដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធ ះមដរ ធហើយឥរោិបល
សង្គមធៅមេមានលកខណ្ៈអវជិ្ជមានចាំធពាះអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ គុណ្េនមាឬសមាព ្ប្គួស្ថរ 
ធៅមេមានកប្មិេខ្ា ាំង្កបុង្សង្គមកមពុជា ធហើយមនុសសវយ័ធកាង្ទ្ទួ្លរង្សមាព ្ខ្ា ាំង្ ឱ្យធរៀបការតាម
មបបប្បនពណី្និង្មានកូន។ 

ការធរ ើសធអើង្ធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធដ្ឋយស្ថរមេពួកធគ “ ុសពីធគ” ោចចាប់ធផថើមពី  
វយ័ធកាង្ធៅ និង្មានផលប៉ះពាល់ោ៉ង្្ងន់្ងរធលើសុ ភាព និង្សុ ុមាលភាពខ្ង្ោរមាណ៍្ ផាូវចិេថ 
និង្ផាូវកាយរបស់បុគគលមាប ក់ៗ។ 

ការស្ស្ថរវប្ជាវធនះធ្វើធឡើង្ធៅធពលមដលមានការធផ្ទថ េការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់កាន់មេធប្ចើន
ធឡើង្ធៅធលើសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្សកលធលាកទាំង្មូល និង្កបុង្ប្បធទ្ស។ កាល
ពីធពលលាីៗធនះ ទី្ភាប ក់ងារសហប្បជាជាេិចាំនួន ១២ បានរមួោប ធចញធសចកថីមលាង្ការណ៍្មដលមិន
ធាា ប់មានកនាង្មកធដ្ឋយជ្ាំរញុឱ្យរដឌទាំង្អស់ធោរពសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្បញ្ច ប់
អាំធពើហិង្ា និង្ការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រ
ធយនឌ័រ1។ 

ធៅថាប ក់េាំបន់ មានសញ្ញដ បងាា ញោ៉ង្ចាស់ពីការធលើកេធមកើង្សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្
ដូចោប ។ ធៅកបុង្ប្បធទ្សនល និង្ប្បធទ្សធវៀេណាមមានសញ្ញដ បងាា ញថាសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ចាប់ធផថើមទ្ទួ្លបានការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់កបុង្ការពិភាកានធោបាយទូ្ធៅ។ របាយ
ការណ៍្ធនះនឹង្បងាា ញពីការអភិវឌណមួយចាំនួនកបុង្ចាំធណាមការអភិវឌណទាំង្ធនះកបុង្ជ្ាំពូកទី្ ៤ ។ អវី
មដលគួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ជាពិធសស គឺការអនុម័េធលើរដឌ្មានុញ្ដលាីរបស់ប្បធទ្សធនប៉ាល់កាលពីធពល
លាីៗធនះ មដលមានដ្ឋក់បញ្ចូ លវធិានការជាក់លាក់ប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ មដលហាមឃាេ់កបុង្ការ
ធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ាំង្នឹង្អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប 2 ។ តាមរយៈការធ្វើមបបធនះ ប្បធទ្សធនប៉ាល់កាា យជា
ប្បធទ្សដាំបូង្ធគធៅោសីុមដលផថល់ការធា តាមរដឌ្ មានុញ្ដធលើវធិានការប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្
មបបធនះ។ 
                                                        
1 ធសចកថីប្បកាសរបស់សហប្បជាជាេិ “ទី្ភាប ក់ងារសហប្បជាជាេិអាំពាវ វឱ្យរដឌចាេ់វធិានការជាប ធ ន់ ធដើមផីបញ្ច ប់អាំធពើហិង្ា និង្ការ
ធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ាំង្មនុសសធពញវយ័ ធកាង្ជ្ាំទ្ង់្ និង្កុមារ មដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ” (២៩ កញ្ញដ  ២០១៥)។  

2“រដឌ្មានុញ្ដរបស់ប្បធទ្សធនប៉ាល់ ាំមុ ធគកបុង្េាំបន់ខ្ង្សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប " ស្ថរព័េ៌មាន The World Post (១០ េុលា
២០១៥)  <http://www.huffingtonpost.com/tracy-fehr/nepal-constitution-lgbti-rights_b_8239360.html> 

http://www.huffingtonpost.com/tracy-fehr/nepal-constitution-lgbti-rights_b_8239360.html
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ធដ្ឋយមឡកកបុង្ប្បធទ្ស ប ធ ប់ពីមានការដ្ឋក់សមាព ្ពីអង្គការសង្គមសីុវលិ ប្ពឹេថិការណ៍្កបុង្
ប្បធទ្សធនប៉ាល់បានជ្ាំរញុឱ្យមានការស្ថវ គមន៍ពីរាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ពាក់ព័នននឹង្លទ្នភាពផថល់
ភាពស្សបចាប់ដល់ការធរៀបោពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។3  ធលើសពីធនះ កាលពី
ធពលលាីៗធនះ រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានចូលរមួជាមួយនឹង្សង្គមសីុវលិ ធដើមផឱី្យការបណ្ថុ ះបណាថ ល
ប្គ ូ និង្កមាវ ិ្ ីសិកាតាមស្ថលាធរៀន កាន់មេគិេគូរពីបញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ ការរកី
ចធប្មើនមដលបានពីការសហការោប រវង្សង្គមសីុវលិ និង្រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាធនះ គឺជាសញ្ញដ ដ៏លែ
មួយ មដលបងាា ញពីការរកីចធប្មើនជាបធណ្ថើ រៗននសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុ
ជា។ ធទះជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ ដូចមដលបងាា ញកបុង្របាយការណ៍្ធនះ ធៅមានការងារជាធប្ចើន
ធទ្ៀេមដលប្េូវធ្វើ ប្បសិនធបើធគចង់្ឱ្យមានការធា សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្ស
កមពុជាទាំង្ខ្ង្ចាប់និង្ឥរោិបលសង្គម។ ជាធរឿយៗ ឧបសគគមដលពិបាកជាង្ធគសប្មាប់អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មិនមមនប្កប ័ណ្ឍ ចាប់ធ ះធទ្ បុ៉មនថការធ្វើមិនលែធៅធលើពួកធគកបុង្សង្គម 
ធហើយការសមាុេតាមស្ថលាធរៀនធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ
នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ គឺជាឧទហរណ៍្បងាា ញពីការប្បេិបេថិជាអវជិ្ជមានមដលមានផលប៉ះពាល់ោ៉ង្ ា្ំ
ធ្ង្ធៅធលើជី្វេិរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

កបុង្សកលធលាកទាំង្មូល ការសិកា  បងាា ញថាបញ្ញា  ននការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេការ
សែប់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កាន់មេមានការរាលដ្ឋលខ្ា ាំង្ធៅៗធៅកបុង្រយៈធពលបុ៉ ា នឆ្ប ាំចុង្
ធប្កាយធនះ។ បុ៉មនថ ធៅកមពុជាពុាំទន់មានការស្ស្ថវប្ជាវអាំពីប្បធានបទ្ធនះធៅធឡើយធទ្។ ធៅកបុង្ឆ្ប ាំ
២០១៤-២០១៥ គធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័ររបស់ ម.ស.ម.ក បាននិង្កាំពុង្ធ្វើ
ការងារធដើមផបីាំធពញចាំណុ្ច វះខ្េធនះ។ គធប្មាង្ធនះបានធ្វើការស្ស្ថវប្ជាវធលើឯកស្ថរពាក់ព័ននជា
ធប្ចើន ការចុះអធង្កេ ការសមាា ស និង្ការពិភាកាប្ករមកបុង្ធោលបាំណ្ង្ធ្វើការវយេនមា និង្វភិាគធលើ
កប្មិេនិង្ផលប៉ះពាល់ននការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវ 
ទ្ាំធ រធយនឌ័រធៅតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

 ណ្ៈធពលមដលការសមាុេប្េវូបានមនុសសមួយចាំនួន ចាេ់ទុ្កថាជាមផបកមួយមដលមិនោច
ធចៀសរចួរបស់ធកាង្ជ្ាំទ្ង់្ ប្ករមមួយចាំនួនកាា យជាធោលធៅននការសមាុេោ៉ង្ធប្ចើនធលើសលុបដូធចបះ
ពួកធគប្េូវការការការពារជាពិធសស។ ធបើតាមរបាយការណ៍្សថីពីអាំធពើហិង្ាធលើកុមារកបុង្ពិភព
ធលាក របស់សហប្បជាជាេិ ការសមាុេគប្មាមភាគធប្ចើនគឺពាក់ព័នននឹង្ធភទ្ឬធយនឌ័រ ទាំង្កបុង្ការ
ធប្ជ្ើសធរ ើសជ្នរង្ធប្ោះផង្ និង្ទាំង្កបុង្លកខណ្ៈននការរ ាំធលាភបាំពានផង្ 4។ ចាំណុ្ចធនះពាក់ព័នន
                                                        
3“ប្បធទ្សកមពុជាស្ថវ គមន៍ោពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធបើតាមការធលើកធឡើង្របស់អបក ាំពាកយរដ្ឋឌ ភិបាល” ស្ថរ
ព័េ៌មាន Khmer Times (២៤ កញ្ញដ  ២០១៥) <http://www.khmertimeskh.com/news/16143/cambodia-welcomes-same-sex-marriage--gov---

t-spokesman-says/> 
4
 សហប្បជាជាេិ “របាយការណ៍្ពិភពធលាកសថីពីអាំធពើហិង្ាធលើកុមារ" (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៦) 

<http://www.unicef.org/violencestudy/reports.html> 

http://www.khmertimeskh.com/news/16143/cambodia-welcomes-same-sex-marriage--gov---t-spokesman-says/
http://www.khmertimeskh.com/news/16143/cambodia-welcomes-same-sex-marriage--gov---t-spokesman-says/
http://www.unicef.org/violencestudy/reports.html
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ខ្ា ាំង្ជាមួយនឹង្យុវជ្នជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មដលចាប់ធផថើមដឹង្ពីនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័ររបស់ ាួនកបុង្វយ័ជ្ាំទ្ង់្។ 

អប្តា ពស់ននការសមាុេចាំធពាះសិសសជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្ 
ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ពួកធគប្េូវបានចង្ប្កង្ទុ្កជាឯកស្ថរប្េឹមប្េវូធៅប្គប់ទិ្សទី្កបុង្ពិភព
ធលាក។ 

កបុង្កប្មិេមួយធលើសលុប ការសិកា  បានបងាា ញពីទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្រវង្ការសមាុេនិង្បញ្ញា
ជ្ាំងឺ្ផាូវចិេថមដលធកើេមានធឡើង្ធៅកបុង្ជី្វេិធៅធពលធប្កាយ មដលមួយមផបកធដ្ឋយស្ថរមេអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេតាមស្ថលាធរៀនកបុង្អប្តាមួយ ពស់គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ ជាង្
មិេថភកថិរបស់ពួកធគមដលមិនមមនជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ ការស្ស្ថវប្ជាវមដលធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយ
គធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័រ របស់ ម.ស.ម.ក ោាំប្ទ្ដល់ប្ទឹ្សថីធនះ។ 

របាយការណ៍្ធនះបងាា ញពីបរបិទ្ជារមួននជី្វេិរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្ស
កមពុជាតាមរយៈការពិនិេយធលើទិ្ដឌភាពចាប់ពាក់ព័នននឹង្សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្
សមាព ្សង្គមមដលអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ប្េូវទ្ទួ្លរង្។ ប ធ ប់មក របាយការណ៍្ធនះបងាា ញ
លាំអិេពីរបកគាំធហើញ ពាក់ព័នននឹង្ការស្ស្ថវប្ជាវធលើឯកស្ថរពាក់ព័ននមដលបងាា ញពីព័េ៌មានដ៏មាន
ប្បធោជ្ន៍សប្មាប់ជាមូលដ្ឋឌ នចាំធណ្ះដឹង្លាីបាំផុេ ពាក់ព័នននឹង្ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្
អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រពីប្គប់ទិ្សទី្កបុង្ពិភពធលាក ក៏ដូចជាទិ្នបន័យ
ប្បមូលផ្ទធ ល់ មដលបានពីការចុះប្បមូលធៅមូលដ្ឋឌ នរបស់គធប្មាង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ។ តាមរយៈការស្ស្ថវប្ជាវប្បមូលព័េ៌មានមបបធនះ របាយការណ៍្ធនះគឺជាជ្ាំហានសាំខ្ន់
ដាំបូង្ ននការប្បមូលទិ្នបន័យអាំពីបទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប តាមស្ថលាធរៀនរបស់
ប្បធទ្សកមពុជាមដលធគោចធប្បើប្បាស់សប្មាប់ទញធសចកថីសនបិដ្ឋឌ ន និង្ធលើកធសបើនូវអនុស្ថសន៍
សមស្សបសប្មាប់អបកធ្វើធសចកថីសធប្មចចិេថ និង្អបកពាក់ព័នន  ។ ធយើង្ ញុាំសង្ឃមឹថា ការ
ស្ស្ថវប្ជាវធនះនឹង្ជ្ប្មរញក៏ដូចជាធលើកទឹ្កចិេថឱ្យមានការស្ស្ថវប្ជាវបមនទមធទ្ៀេធលើបញ្ញា ដ៏សាំខ្ន់
ធនះ។ 
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២. ដោលបំណ្ង វិសាលភាព និងវិធ្ីសាស្តសត 
 

របាយការណ៍្ធនះធរៀបចាំធឡើង្ ប ធ បពីគធប្មាង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ 
ម.ស.ម.ក បានធចញផាយរបាយការណ៍្ចាំនួនពីរដង្កនាង្មកធហើយ រមួមានរបាយការណ៍្ឆ្ប ាំ 
២០១០ មដលបងាា ញជារមួពីទ្សសនៈយល់ធ ើញធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការ
បងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រកបុង្ប្បធទ្សកមពុជាមដលមានចាំណ្ង្ធជ្ើង្ថា“ការធចញមុ ជាចាំហធៅកបុង្
ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ៖ ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់បុរស អបកស្សឡាញ់ទាំង្ពីរធភទ្ និង្
អបកបថូ រធភទ្ កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា (“របាយការណ៍្ឆ្ប ាំ ២០១០”) 5 និង្របាយការណ៍្ឆ្ប ាំ ២០១២ មដល
បងាា ញបមនទមធទ្ៀេអាំពីការលាំបាកមដលអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជួ្បប្បទ្ះ និង្ធផ្ទថ េធលើការកាំណ្េ់
នូវចកខុវស័ិយមួយមដលសិទ្និមនុសសរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ទ្ទួ្លបានការការពារធពញធលញ
ធដ្ឋយចាប់ ទ្ទួ្លបានការធោរពកបុង្ការអនុវេថជាក់មសថង្និង្ទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាសកលមដលមាន
ចាំណ្ង្ធជ្ើង្ថា“ឥនធ្ នូម ារ ៖ មប្បការធរ ើសធអើង្ ធៅជាធមាទ្នភាព (“របាយការណ៍្ឆ្ប ាំ ២០១២”) 6។ 
របាយការណ៍្ធនះ ុសពីរបាយការណ៍្ឆ្ប ាំ២០១០ និង្របាយការណ៍្ឆ្ប ាំ២០១២ ធៅប្េង់្ថារបាយ
ការណ៍្ធនះមានបាំណ្ង្ផថល់ទិ្នបន័យធដើមទក់ទិ្ននឹង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់យុវជ្នជាអបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ធៅតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ជាពិធសសបងាា ញពីធប្បវ៉ឡង់្ននការសមាុេ
ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ។ ដូធចបះ វសិ្ថល
ភាពននរបាយការណ៍្ធនះមានទ្ាំហាំេូច មិនដូចរបាយការណ៍្មដលធចញផាយពីមុនធ ះធទ្ ។ ធៅ
កបុង្ដាំណាក់កាលពិធប្ោះធោបល់មុនធពលចាប់ធផថើមធរៀបចាំរបាយការណ៍្ធនះធឡើង្ គធប្មាង្ហាក់បី
ដូចជាមិនសូវជាមានទិ្នបន័យពាក់ព័នននឹង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់យុវជ្នមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូច
ោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ មេតាមពិេ ការមសវង្យល់ពីសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប និង្និ ប ការ
ធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ កបុង្ប្បធទ្សកមពុជាទាំង្មូល ធទ្ើបមេធៅ
ដាំណាក់កាលចាប់ធផថើមដាំបូង្មដលធ្វើឱ្យបញ្ញា ធនះកាា យជាបញ្ញា មដលមានសកាថ នុពលសប្មាប់ការ
ស្ស្ថវប្ជាវ។ ធយើង្សង្ឃមឹថា តាមរយៈធបាះពុមពផាយរបាយការណ៍្ធនះ វនឹង្កាា យជាមូលដ្ឋឌ ន 
សប្មាប់ជ្ាំរញុឱ្យមានការស្ស្ថវប្ជាវបមនទមធទ្ៀេអាំពីបញ្ញា ធនះ។ 

ទ្នធឹមនឹង្ការប្បមូលទិ្នបន័យធដើមអាំពីការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា គធប្មាង្យល់ថាការ

                                                        
5 ម.ស.ម.ក “ការធចញជាចាំហកបុង្ប្ពះរាជាណាចប្ក៖ បុរសស្សឡាញ់ប្បរស ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ និង្អបកបថូរធភទ្ 
កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា” (របាយការណ៍្) (ម  ្បូ ឆ្ប ាំ ២០១០) 
<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=8&id=3> 
6 ម.ស.ម.ក “ឥនធ្នូម ារ៖ មកមប្បការធរ ើសធអើង្ធៅជាធមាទ្នភាព" (របាយការណ៍្) (ម  ្បូ ឆ្ប ាំ ២០១២)   
<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=85&id=3> 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=8&id=3
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=85&id=3
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ប្បមូលទិ្នបន័យពីការសិកាប្បហាក់ប្បមហលោប មដលបានពីប្បធទ្ស  ជុ្ាំវញិពិភពធលាកក៏ជាការ
សាំខ្ន់ផង្មដរ។ ធោលបាំណ្ង្ននការធ្វើមបបធនះគឺធដើមផធី្វើការវភិាគថាធេើបទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់យុវ
ជ្នជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជាមានលកខណ្ៈោ៉ង្ណា ធបើធ្ៀបជាមួយនឹង្អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកបុង្ប្បធទ្សធផសង្ធទ្ៀេនិង្ថាធេើធគោចកាំណ្េ់ដឹង្ពីនិ ប ការជាក់លាក់មដរ
ឬធទ្។ ឧទហរណ៍្ ប្បសិនធបើរបកគាំធហើញរបស់ធយើង្ មានលកខណ្ៈ ុសោប ពីទិ្នបន័យកបុង្ការសិកា
ធផសង្ធទ្ៀេ ោចធកើេធឡើង្ធដ្ឋយស្ថរកតាថ វបផ្ម៌ជាក់លាក់ មដលោចមានលកខណ្ៈពិធសស 
សប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជាឬេាំបន់ោសីុប៉ាសីុហវិចទាំង្មូល។ ប្បសិនធបើទិ្នបន័យធនះមានលកខណ្ៈ ុស
មបាកធដ្ឋយស្ថរមេកតាថ វបផ្ម៌ គធប្មាង្ធសបើធោយមានការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់បមនទមធទ្ៀេធៅធលើកិចច
ការងារេសូ៊មេិ និង្ការផថល់អនុស្ថសន៍កបុង្ធោលបាំណ្ង្ធ្វើឱ្យកាន់មេប្បធសើរនូវសិទ្និរបស់អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ 

របាយការណ៍្ធនះមានធោលបាំណ្ង្បងាា ញពីទិ្នបន័យមដលប្បមូលធដ្ឋយគធប្មាង្និ ប ការ
ធភទ្និង្អត្តសញ្ញា ណភយនឌ័រសប្មាប់ការស្ស្ថវប្ជាវអាំពីស្ថទ នភាពបចចុបផនបពាក់ព័នននឹង្ការសមាុេ 
មផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រតាមស្ថលាធរៀនកបុង្
ប្បធទ្សកមពុជា។ គធប្មាង្ធនះសង្ឃឹមថារបាយការណ៍្ធនះនឹង្កាា យជាការរមួចាំមណ្កោ៉ង្សាំខ្ន់ 
ធដើមផផីថល់ការយល់ដឹង្អាំពីបញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជាជាទូ្ធៅក៏ដូចជា
ប្បភពព័េ៌មានដ៏សាំខ្ន់ោចយកធៅធប្បើប្បាស់បានសប្មាប់រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា សង្គមសីុវលិ និង្
អបកពាក់ព័ននធផសង្ធទ្ៀេ កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

ធដើមផទី្ទួ្លបានព័េ៌មានអាំពីធប្បវ៉ឡង់្ននការសមាុេអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  តាមស្ថលា
ធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ការស្ស្ថវប្ជាវធលើឯកស្ថរពាក់ព័ននជាធប្ចើនប្េូវបានធ្វើធឡើង្ ក៏ដូចជាមាន
ការចុះស្ស្ថវប្ជាវផ្ទធ ល់កបុង្ទ្ប្មង់្ជា ការអធង្កេ (ចុះធៅមូលដ្ឋឌ នផ្ទធ ល់ និង្ធ្វើតាមអនឡាញ) ការ
សមាា ស និង្ការពិភាកាប្ករម។ 

ការស្ស្ថវប្ជាវធលើឯកស្ថរពាក់ព័ននទាំង្ឯកស្ថរភាស្ថម ារ ទាំង្អង់្ធគាស ប្េូវបានធ្វើធឡើង្
ធដ្ឋយប្ករមការងារគធប្មាង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ  ។ ការស្ស្ថវប្ជាវធលើឯកស្ថរពាក់
ព័ននធនះពិនិេយធលើការស្ស្ថវប្ជាវមដលមានកនាង្មកអាំពីការសមាុេធៅស្ថលាធរៀន ការសមាុេមផែកធលើ
និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធៅតាមស្ថលាធរៀន និង្ផល
ប៉ះពាល់រយៈធពលមវង្ននការសមាុេមបបធនះ។ ការស្ស្ថវប្ជាវធនះធ្វើធឡើង្ធលើឯកស្ថរពាក់ព័នននឹង្
ប្បធទ្សកមពុជា ោសីុោធគបយ៍ និង្ប្បធទ្សធផសង្ធទ្ៀេកបុង្ពិភពធលាក។ 

សប្មាប់ការចុះស្ស្ថវប្ជាវដល់មូលដ្ឋឌ ន គធប្មាង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រធនះ
ធប្បើប្បាស់បណាថ ញមដលមានស្ស្ថប់របស់ ាួនធដើមផមីសវង្រកអបកចូលរមួមដលយល់ប្ពមបាំធពញទ្ប្មង់្
អធង្កេ ផថល់ការសមាា សនិង្ចូលរមួកបុង្ការពិភាកាប្ករម។ ការងារធនះធ្វើធៅបានតាមរយៈការទក់
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ទ្ង្ធៅកាន់អបកដឹក ាំសហគមន៍អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប និង្ “សមព័ននមិេថ” របស់អបកដឹក ាំសហគម
ន៍អបកស្សឡាញ់ទាំង្ពីរធភទ្ ឬអបកមដលសទិេកបុង្ស្ថទ នភាពស្សធដៀង្ោប  មដលស្ថគ ល់ពីសហគមន៍អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប តាមមូលដ្ឋឌ នមដលជួ្យគធប្មាង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រកបុង្ការ
មសវង្រកអបកចូលរមួមដលយល់ប្ពមចូលរមួកបុង្ការស្ស្ថវប្ជាវធនះ។ ការចុះស្ស្ថវប្ជាវដល់មូលដ្ឋឌ ន
ធនះប្េូវបានធ្វើធឡើង្មេជាមួយនឹង្មនុសសមដលកាំណ្េ់អេថសញ្ញដ ណ្ថាជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប
បុ៉ធណាត ះ។ ពុាំមានប្ករមសប្មាប់ប្េួេពិនិេយធឡើយ។ អបកចូលរមួមានោយុចធ ា ះពី ១៥ និង្ ៧២ ឆ្ប ាំ 
មានន័យថា ពួកធគកាំពុង្ជាសិសសធៅតាមស្ថលាធរៀនម្យមសិកា ឬសកលវទិ្ាល័យ និង្ជាអបក
មដលធាា ប់ទ្ទួ្លបានការអប់រ ាំធៅធពលណាមួយកនាង្មក។ គធប្មាង្ធនះមានបាំណ្ង្កាំណ្េ់ចាំនួន
អបកចូលរមួមដលបានចាកធចញពីប្បព័ននអប់រ ាំរចួធៅធហើយ ធដើមផវីយេនមាធលើផលប៉ះពាល់រយៈធពល
មវង្ននការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រតាម
ស្ថលាធរៀន។  

ការអធង្កេធនះគឺជាមផបកមួយដ៏សាំខ្ន់ននដាំធណ្ើ រការស្ស្ថវប្ជាវសប្មាប់របាយការណ៍្ធនះ។ 
គធប្មាង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័របានចុះធៅមូលដ្ឋឌ ន ៣ ធលើកធផសង្ោប  ធៅធលើធ េថ
ចាំនួន ១១ ដូចជា ធ េថមណ្ឍ លគិរ ីសធឹង្មប្េង្ ធសៀមរាប ប ធ យមានជ័្យ បាេ់ដាំបង្ កាំពង់្ឆ្ប ាំង្ 
ធកាះកុង្ កាំពង់្ធស្ថម កាំពេ តាមកវ និង្រាជ្ធានីភបាំធពញ។ 

ទ្ប្មង់្អធង្កេប្េវូបានតាក់មេង្ធឡើង្កបុង្ឆ្ប ាំ ២០១៤ ធដើមផកីាំណ្េ់ពីធប្បវ៉ឡង់្ននការសមាុេ 
ធកើេមានធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប តាមស្ថលាធរៀន ធហើយប្េូវបានធប្បើប្បាស់សប្មាប់ការចុះ
ប្បមូលព័េ៌មានជុ្ាំដាំបូង្។ ការអធង្កេដាំបូង្ប្គបដណ្ថ ប់ធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ចាំនួន ១១៩  ក់ 
ោយុពី ១៦ ដល់ ៦៥ ឆ្ប ាំ។  ណ្ៈធពលមដលមានស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់បុរស និង្អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរចូលរមួកបុង្ការអធង្កេធនះ អបកចូលរមួភាគធប្ចើនគឺជាស្សីស្សស់ (“អបកបថូរធភទ្
ប្បរសធៅស្សី”) ធហើយអបកចូលរមួជាធប្ចើន ក់ ជាអបកមកពីធ េថធសៀមរាប។ កបុង្ទ្ាំរង់្ការអធង្កេធនះ
មានមបង្មចកតាមមផបករមួមានមផបកទី្១ មានសាំណួ្រទូ្ធៅទក់ទិ្ននឹង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ។ មផបកទី្ ២ សាំណួ្រអាំពីបទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់ពួកធគធៅស្ថលាធរៀន និង្មផបកទី្ ៣ ធផ្ទថ េធលើ
ជី្វេិបចចុបផនបនិង្ការយល់ធ ើញរបស់ពួកធគកបុង្ មជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជា ក៏ដូចជា
ផលប៉ះពាល់រយៈធពលមវង្ននការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ
នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ។ 

សាំណួ្រមដលមានកបុង្ទ្ាំរង់្អធង្កេធនះប្េូវបានធរៀបចាំធឡើង្ធដើមផបី្បមូលព័េ៌មាន ជាពិធសស 
ពាក់ព័នននឹង្ប្បធានបទ្ ា្ំៗចាំនួន ៤ រមួមាន ធប្បវ៉ឡង់្ននការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្និង្អេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ទ្ប្មង់្ននការ
សមាុេនិង្ប្បភពមដលបង្កការសមាុេធនះ (ដូចជាសិសសធផសង្ធទ្ៀេ ប្គ)ូ។ល។ ការធ្ាើយេបចាំធពាះ
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ការសមាុេ(ការធ្ាើយេបរបស់អបកមដលប្េូវបានធគសមាុេផង្ និង្ការធ្ាើយេបរបស់ស្ថលាធរៀនផង្) 
និង្ផលប៉ះពាល់រយៈធពលមវង្ននការសមាុេ។ ធនះគឺជាវ ិ្ ីស្ថស្តសថស្សធដៀង្ោប មដលធ្វើធឡើង្កបុង្ការ
សិកា  ពីប្បធទ្សធផសង្ធទ្ៀេ មដលប្េូវបានស្សង់្មកបងាា ញកបុង្របាយការណ៍្ធនះ ធដើមផផីថល់
ភាពងាយស្សួលឱ្យមានការធប្បៀបធ្ៀបលទ្នផល និង្កាំណ្េ់និ ប ការរវង្ទិ្នបន័យទាំង្ធនះ។ 

ធប្កាយពីបានវភិាគធលើទិ្នបន័យមដលប្បមូលបានកបុង្ធពលចុះប្បមូលទិ្នបន័យដាំណាក់កាល
ទី្ ១ ប្ករមការងាររបស់គធប្មាង្បានរកធ ើញចាំណុ្ចមួយចាំនួនមដលប្េូវមកលាំអ។ ការលាំបាករមួមួយ 
ធៅកបុង្ការអធង្កេដាំបូង្គឺថាសាំណួ្រមួយចាំនួនធ្វើការសនាេ់ថាការសមាុេមដលទ្ទួ្លរង្ធដ្ឋយអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធកើេធឡើង្ធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវ
ទ្ាំធ រធយនឌ័ររបស់ពួកធគ។ បុ៉មនថ ធដ្ឋយស្ថរមេការធប្បើពាកយមិនសូវចាស់លាស់កបុង្សាំណួ្រទាំង្
ធនះ លទ្នផលមដលបានពីសាំណួ្រមួយចាំនួនក៏មានលកខណ្ៈមិនប្បាកដធឡើយ។ មានមូលធហេុជា
ធប្ចើន មដល ាំឱ្យមនុសសមាប ក់កាា យជាមុ សញ្ញដ ននការសមាុេ ធហើយនិ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ប្ោន់មេជាមូលធហេុមួយបុ៉ធណាត ះ។ ធទះបីជាទិ្នបន័យមដល
ប្េូវបានប្បមូលកបុង្ដាំណាក់កាលទី្ ១ ធនះធៅមានចធ ា ះប្បធហាង្ មេវជាមូលដ្ឋឌ នប្គឹះកបុង្ការមក
លាំអរសប្មាប់ការចុះស្ស្ថវប្ជាវកបុង្ធោលធៅដាំណាក់កាលធផសង្ធទ្ៀេ។ 

ធប្កាយពីមានបទ្ពិធស្ថ្ន៍មបបធនះ ប្ករមការងារគធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណ   
ភយនឌ័របានមកលាំអរទ្ប្មង់្អធង្កេមួយចាំនួន។ គួរឱ្យធស្ថកស្ថថ យ ទិ្នបន័យមួយចាំនួនមដលប្បមូល
បានកបុង្កាំឡុង្ធពលចុះធ្វើការអធង្កេដាំបូង្ មិនោចយកមកបញ្ចូ លជាមួយនឹង្ទិ្នបន័យមដលប្បមូល
បានកបុង្ធពលចុះប្បមូលដាំណាក់កាលទី្ ២។ ធៅកបុង្មផបក “របកគាំធហើញ” ននរបាយការណ៍្ធនះមាន
ការបញ្ញជ ក់ោ៉ង្ចាស់អាំពីលទ្នផលណាមដលជាលទ្នផលមកពីការអធង្កេមួយ ឬការអធង្កេទាំង្ពីរ
បញ្ចូ លោប ។ 

ការផ្ទា ស់បថូរភាគធប្ចើនននទ្ប្មង់្អធង្កេភាគធប្ចើនធៅកបុង្មផបកទី្ ២។ ធៅកបុង្ទ្ប្មង់្អធង្កេ
មដលប្េូវបានមកសប្មួលធឡើង្វញិ  មានមេអបកចូលរមួមដលធ្ាើយថា “បាទ្/ចាស” បុ៉ធណាត ះ ចាំធពាះ
សាំណួ្រមដលសួរថាធេើពួកធគធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធៅស្ថលាធរៀនមដរឬធទ្ មដលប្េូវបានធសបើ
ឱ្យអបកចូលរមួធ្ាើយសាំណួ្រអាំពីការសមាុេជាបនថប ធ ប់។ សាំណួ្រទាំង្ធនះមានធោលបាំណ្ង្ពនយល់
ឱ្យបានកាន់មេចាស់បមនទមធទ្ៀេអាំពីការសមាុេ ជាពិធសសមូលធហេុមដល ាំឱ្យមានការសមាុេ (ថា
ធេើពាក់ព័ននជាមួយនឹង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រឬអេ់) 
ធប្បវ៉ឡង់្និង្ទ្ប្មង់្ននការសមាុេក៏ដូចជាអបកមដលប្បប្ពឹេថអាំធពើសមាុេធនះ។ សាំណួ្រអាំពីការសមាុេក៏
ប្េូវបានមកសប្មួលផង្មដរ ធៅប្េង់្កមនាង្មដលមិនចាស់ធដើមផបីធង្កើនសុប្កឹេភាពននចធមាើយរបស់
អបកចូលរមួ។ 
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ធប្កាយពីបានមកសប្មួលការអធង្កេធនះរចួ ការចុះប្បមូលព័េ៌មានធៅដាំណាក់កាលទី្ ២ ប្េូវ
បានធ្វើធឡើង្ចាប់ពីនលងទី្ ១៥ ដល់ ២១ ម មី  ឆ្ប ាំ២០១៥ កបុង្ធ េថធកាះកុង្ កាំពង់្ធស្ថម កាំពេ និង្
តាមកវ ធហើយជាការបនថពីការចុះប្បមូលព័េ៌មានធលើកទី្ ១ មដលប្ករមការងារគធប្មាង្និន្នា ការភភទ
និងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័របានចុះធៅធ េថភាគខ្ង្ធជ្ើង្ដូចជាធ េថមណ្ឍ លគិរ ីសធឹង្មប្េង្ ធសៀមរាប 
ប ធ យមានជ័្យ បាេ់ដាំបង្ និង្កាំពង់្ឆ្ប ាំង្។ ការចុះស្ស្ថវប្ជាវធនះរមួមានការសមាា ស ការពិភាកា
ប្ករម និង្ការសមាា សជាលកខណ្ៈបុគគលមបបអ មិក ធដើមផបី្បមូលទិ្នបន័យអាំពីបទ្ពិធស្ថ្ន៍ផ្ទធ ល់
 ាួនរបស់បុគគលមាប ក់ៗ។  លទ្នផលមដលបានពីការចុះប្បមូលព័េ៌មានជាធលើកទី្ ២ ធនះប្េវូបានដ្ឋក់
បញ្ចូ លជាមួយនឹង្លទ្នផលមដលទ្ទួ្លបានពីអបកចូលរមួចាំនួន ៣៣  ក់ធៅរាជ្ធានីភបាំធពញ មដល
ទ្ទួ្លបានកបុង្ធពលចុះប្បមូលព័េ៌មានជាធលើកទី្ ១។ មូលធហេុមដល ាំឱ្យមានការដ្ឋក់បញ្ចូ ល
លទ្នផលពីទី្ប្ករង្ភបាំធពញ មដលបានពីការចុះប្បមូលព័េ៌មានធលើកទី្ ២ គឺថាលទ្នផលទាំង្ធនះប្េូវ
បានប្បមូល ធប្កាយពីមានការផ្ទា ស់បថូរចាំធពាះការអធង្កេធនះ ដូធចបះវមានការងាយស្សួលកបុង្ការ
ធប្បៀបធ្ៀបជាមួយនឹង្ទិ្នបន័យ មដលបានពីការចុះប្បមូលព័េ៌មានធលើកទី្ ២។ លទ្នផលទាំង្ធនះ
ប្គបដណ្ថ ប់ធលើអបកចូលរមួចាំនួន ១២៦  ក់ មដលមានោយុចាប់ពី ១៥ ដល់ ៧២ ឆ្ប ាំ។ 

ចាំនួនសរបុ និង្ោយុរបស់អបកធ្ាើយនិង្សាំណួ្រមានចាំនួន ២៤៥  ក់ (១១៩  ក់ កបុង្ការ

អធង្កេទី្ ១ និង្ ១២៦  ក់ កបុង្ការអធង្កេទី្ ២)។ សរបុ មានអបកចូលរមួ ១៧០  ក់ ោយុពី ១៥-
២៩ ឆ្ប ាំ (៦៩%) ៦០  ក់ោយុពី ៣០-៤៤ ឆ្ប ាំ (២៤%) ១៣  ក់ ោយុ ៤៥-៥៩ ឆ្ប ាំ (៥%) និង្ ២ 
 ក់ ោយុ ៦០-៧២ ឆ្ប ាំ (១%)។ របាយោយុរបស់អបកចូលរមួប្េូវបានបងាា ញកបុង្តារាង្ដូចខ្ង្
ធប្កាម ៖  
 

 
 

 

៧០ 

២៤ 
៥ ១ 

១៥-២៩ ឆ្ា ំ 
៣០-៤៤ ឆ្ា ំ 
៤៥-៥៩ ឆ្ា ំ 
៦០-៧២ ឆ្ា ំ 
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ដដនកំណត់្ 

ការអធង្កេធនះផថល់នូវលទ្នផលគួរឱ្យចាប់ោរមាណ៍្ខ្ា ាំង្ និង្បងាា ញថា ធគចាាំបាច់ប្េូវមសវង្
យល់ពីប្បធានបទ្ដ៏សាំខ្ន់ធនះបមនទមធទ្ៀេ។ លទ្នភាពអនុវេថ (រមួមានធពលធវលានិង្លវកិាមាន
កាំណ្េ់) ជាឧបសគគសប្មាប់គធប្មាង្ធនះមិនឱ្យធ្វើការអធង្កេបានទូ្លាំទូ្លាយជាង្ធនះធឡើយ។ ការ
អធង្កេធលើប្ករមសប្មាប់ធផធៀង្ផ្ទធ េ់ធពាលគឺប្ករមមនុសសមដលមិនមមនជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ក៏
ជាការមានប្បធោជ្ន៍ផង្មដរធដើមផធីប្បៀបធ្ៀបបទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់ពួកធគជាមួយអបកស្សឡាញ់ធភទ្
ដូចោប ។ 

មានមដនកាំណ្េ់មួយចាំនួន ធៅកបុង្ការចុះស្ស្ថវប្ជាវប្បមូលព័េ៌មាន។ បណាថ ញមដលមាន
ស្ស្ថប់បចចុបផនបធៅកបុង្ធ េថកាំពេនិង្ធ េថតាមកវគឺធៅលាី ធហើយមិនសូវមានបទ្ពិធស្ថ្ន៍ធប្ចើនដូច      
បណាថ ញកបុង្ធ េថធផសង្ធទ្ៀេធឡើយ។ អបកទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធៅមូលដ្ឋឌ នបចចុបផនបធៅ វះសមេទភាពធ្វើការ
ចរចាប្បកបធដ្ឋយប្បសិទ្នភាព ជាមួយនឹង្ប្ករមធោលធៅ ជាពិធសស ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី។ ធលើសពី
ធនះ ធពល ាះមានការលាំបាកកបុង្ការធរៀបចាំការសមាា សជាមួយអបកចូលរមួ ធហើយអបកចូលរមួជាធប្ចើន
 ក់ ធពល ាះមានោរមាណ៍្ខ្ា ស ធអៀន ឬស្ថធ ក់ធសធើរកបុង្ការបងាា ញអេថសញ្ញដ ណ្របស់ពួកធគធៅទី្
ស្ថធារណ្ៈ ជាពិធសសកបុង្ធ េថតាមកវ និង្ធ េថកាំពេ។ ការអធង្កេធនះក៏មានដ្ឋក់បញ្ចូ លអបកមដល
ធគស្ថគ ល់ថាជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធហើយជាមនុសសមដលអបកដឹក ាំសហគមន៍ស្ថគ ល់ផង្មដរ។ 
ដូធចបះ ទ្ាំនង្ជាមានអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាធប្ចើន ក់ មដលអបកដឹក ាំសហគមន៍មិនស្ថគ ល់ 
ធហើយមដលការស្ស្ថវប្ជាវធនះមិនបានប្គបដណ្ថ ប់ដល់។ 

ធលើសពីធនះ ធគោចដឹង្ព័េ៌មានជាធប្ចើន តាមរយៈការសមាា សប្គ ូ យកស្ថលា បុគគលិក
ស្ថលាធរៀន និង្មាតាបិតា ឬសមាជិ្កប្គួស្ថរធផសង្ធទ្ៀេ ធដើមផពិីនិេយធមើលផលប៉ះពាល់ ា្ំៗននការ
សមាុេ និង្យុទ្នស្ថស្តសថមដលមាន  ធដើមផធីដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា ធនះ។ 

មដនកាំណ្េ់មួយធទ្ៀេ គឺវសិ្ថលភាពននការអធង្កេធនះមេមថង្។ ដូចោប នឹង្ការអធង្កេអវីក៏
ធដ្ឋយ មេង្មេមានមដនកាំណ្េ់ននបរមិាណ្សាំណួ្រ មដលធគោចដ្ឋក់បញ្ចូ លបាន។ អវីមដលមិនោច
ធចៀសរចួ មដនកាំណ្េ់មបបធនះ ាំឱ្យធគមិនសូវជាោចមសវង្យល់ពីបទ្ពិធស្ថ្ន៍មួយចាំនួនរបស់អបក
ធ្ាើយសាំណួ្រ ធបើធ្ៀបជាមួយនឹង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍មួយចាំនួនធទ្ៀេ។ ធៅកបុង្ការអធង្កេរបស់ធយើង្ 
សាំណួ្រជាធប្ចើនធផ្ទថ េធលើធប្បវ៉ឡង់្ននការសមាុេធៅស្ថលាធរៀនផង្ និង្ផលប៉ះពាល់រយៈធពលមវង្
ផង្។ ផធុយធៅវញិ សាំណួ្រមួយចាំនួនធផ្ទថ េធលើការធ្ាើយេបចាំធពាះការសមាុេ។ ធទះជាោ៉ង្ណាក៏
ធដ្ឋយ ទិ្នបន័យមដលប្បមូលបានផថល់លទ្នភាពឱ្យធគោចទញនូវធសចកថីសនបិដ្ឋឌ នចាស់លាស់ជា
ធប្ចើន និង្ដ្ឋក់ធចញនូវមូលដ្ឋឌ នរងឹ្មាាំ សប្មាប់ការស្ស្ថវប្ជាវបមនទម។ 
   

 

 



10 
 

៣. អនកស្សឡាញដ់ភទ្ដូចោន  កនងុស្បដទ្សកមពុជា 
 

៣.១. ស្កបខ័ណ្ឌ ចាប ់- ចាបរ់បសស់្បដទ្សកមពុជា 

 បញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ពុាំបានទ្ទួ្លការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់ធប្ចើនកបុង្ចាប់របស់
ប្បធទ្សកមពុជាធឡើយ។ អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជាពុាំសទិេធប្កាមវសិ្ថលភាពចាប់ជាក់លាក់ 
ធពាលគឺការស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មិនប្េវូបានចាេ់ទុ្កជាបទ្ធលាើសប្ពហាទ្ណ្ឍ  ធហើយក៏មិនបាន
ទ្ទួ្លការការពារតាមចាប់ធ ះមដរ ។ ការរមួធភទ្ជាមួយអបកមដលមានធភទ្ដូចោប  មិនមមនជាទ្ធង្វើ
 ុសចាប់កបុង្ប្បធទ្សកមពុជាធ ះធទ្ធហើយប្បធទ្សធនះក៏ធៅមិនទន់មានចាប់ប្បឆ្ាំង្ការធរ ើសធអើង្
ធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធ ះមដរ។ ដូចោប មដរពុាំមានការដ្ឋក់ធទសប្ពហាទ្ណ្ឍ ជាក់លាក់ធលើអបក
មដលបាំពានសិទ្និមនុសសរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅតាមស្ថលាធរៀន ឬធៅកមនាង្ធផសង្ធទ្ៀេ
ធឡើយ។ 

មាប្តា ៣១ ននរដឌ្មានុញ្ដននប្បធទ្សកមពុជា ធា សមភាពចាំធពាះមុ ចាប់។ 
“ធដ្ឋយឥេប្បកាន់ពូជ្ស្ថសន៍ ពណ៌្សមផុរ ធភទ្ ភាស្ថ ជ្ាំធនឿ ស្ថស  និ ប ការ
នធោបាយ ធដើមកាំធណ្ើ េជាេិ ឋានៈសង្គម ្នធាន ឬស្ថទ នភាពឯធទ្ៀេធឡើយ។” 
 ណ្ៈធពលមដលធគោចអះោង្ថា អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ប្េូវបានប្គបដណ្ថ ប់ កបុង្ 

“ស្ថទ នភាពឯធទ្ៀេ”  ទ្ឡាីករណ៍្ធនះមានកប្មិេធ ាយ ធដ្ឋយស្ថរមេមានការធរៀបរាប់ជាក់លាក់ពី
ប្បធភទ្ទាំង្ ៩ ។ បញ្ដេថិ្មានុញ្ដមួយធទ្ៀេ ោចប្េូវបានធគបកស្ស្ថយថាជាការផថល់ការការពារមួយ
ចាំនួនដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធ ះគឺបញ្ដេថិមដលមានដ្ឋក់បញ្ចូ លសននិសញ្ញដ សិទ្និមនុសសអនថរ
ជាេិ ធៅកបុង្ចាប់របស់ប្បធទ្សកមពុជា ៖7 

“ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាទ្ទួ្លស្ថគ ល់ និង្ធោរពសិទ្និមនុសស ដូចមដលមានមចង្កបុង្្មា
នុញ្ដននអង្គការសហប្បជាជាេិ ធសចកថីប្បកាសជាសកលសថីពីសិទ្និមនុសស និង្កេិកា
សញ្ញដ  ប្ពមទាំង្អនុសញ្ញដ ទាំង្ឡាយទក់ទ្ង្នឹង្សិទ្និមនុសស សិទ្និ រ ីនិង្សិទ្និកុមារ។”
បុ៉មនថ ដូចមដលធលើកធឡើង្កបុង្មផបក ៣.២ ខ្ង្ធប្កាម ចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិ ក៏ពុាំ
មានចាស់លាស់អាំពីការការពារមដលផថល់ដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធ ះមដរ។ 
ធលើសពីធនះ ក៏ធៅមានការ វះខ្េបញ្ដេថិអាំពីការប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិ ប ការ

ធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ធៅកបុង្ចាប់ធផសង្ធទ្ៀេរបស់ប្បធទ្ស
កមពុជាធ ះមដរ។ ឧទហរណ៍្ប្កមប្ពហាទ្ណ្ឍ ឆ្ប ាំ ២០០៩ របស់ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (“ប្កមប្ពហា
ទ្ណ្ឍ ”) ហាមឃាេ់កបុង្ការធរ ើសធអើង្ធដ្ឋយមផែកធលើមូលដ្ឋឌ នមួយចាំនួន បុ៉មនថស្សធដៀង្ោប ធៅនឹង្រដឌ
                                                        
7 ដូចមដលប្េូវបានបញ្ញជ ក់ធដ្ឋយធសចកថីសធប្មចធល  ០៩២/០០៣/២០០៧ ចុះនលងទី្ ១០ ម  កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០០៧ របស់ប្ករមប្បឹកា្មានុញ្ដ
ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា។ 
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្មានុញ្ដមដរពុាំមានការធលើកធឡើង្ពីនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ 
ធ ះធឡើយ។ បុ៉មនថ ុសពីរដឌ្មានុញ្ដមាប្តា ២៦៥ ននប្កមប្ពហាទ្ណ្ឍ ពុាំបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល “ស្ថទ នភាព
ធផសង្ធទ្ៀេ” ថាជាមូលដ្ឋឌ នហាមឃាេ់មិនឱ្យមានការធរ ើសធអើង្ធ ះធឡើយ ធដ្ឋយធរៀបរាប់ប្េឹមមេ
ជាេិពននុ ឬពូជ្ស្ថសន៍ ស្ថស  និ ប ការនធោបាយ សកមាភាពសហជី្ព ស្ថទ នភាពប្គួស្ថរ ធភទ្ 
សុ ភាព និង្ពិការភាព មេបុ៉ធណាត ះ។ ធលើសពីធនះ មាប្តា ១២ ននចាប់សថីពីការងារឆ្ប ាំ ១៩៩៧ កបុង្
ការធរ ើសធអើង្ធលើមូលដ្ឋឌ នមដលប្េូវបានហាមខ្េ់មួយចាំនួនដូចជាពូជ្ស្ថសន៍ ពណ៌្សមផុរ ធភទ្ 
ជ្ាំធនឿ ស្ថស  និ ប ការនធោបាយ ជាេិកាំធណ្ើ េ ធដើមកាំធណ្ើ េសង្គមនិង្ការចូលជាសមាជិ្កសហ
ជី្ព ឬការធ្វើសកមាភាពកបុង្សហជី្ព។ ដូចករណី្ខ្ង្ធដើមមដរនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/
ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រមិនប្េូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លជាមូលដ្ឋឌ នហាមឃាេ់ឱ្យមានការធរ ើសធអើង្
ធ ះធទ្។ 

ធបើធទះបីជាពុាំមានផថល់ការការពារដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  កបុង្ចាប់ជាេិរបស់
ប្បធទ្សកមពុជាក៏ធដ្ឋយ ការវវិឌណមផបកចាប់ដ៏លែមួយធកើេធឡើង្ជាមួយនឹង្និរាករណ៍្ធលើការហាម
ឃាេ់មិនឱ្យមានការធរៀបការមនុសសធភទ្ដូចោប  ជាមួយការអនុម័េធលើប្កមរដឌបផធវណី្ ឆ្ប ាំ២០០៧។ 
រហូេដល់ឆ្ប ាំ២០១១ មាប្តា ៣ ននចាប់សថីពីោពាហ៍ពិពាហ៍ និង្ប្គសួ្ថរឆ្ប ាំ ១៩៨៩ ឱ្យនិយមន័យ
ោពាហ៍ពិពាហ៍ថាជា“កិចចសនាដ៏ឱ្ឡារកិមួយធ្វើធឡើង្រវង្បុរសមាប ក់ និង្ស្តសថីមាប ក់” ធហើយមាប្តា ៦ 
ហាមឃាេ់ោ៉ង្ចាស់មិនឱ្យមានការធរៀបោពាហ៍ពិពាហ៍រវង្“បុគគលមានធភទ្ដូចោប ”។  មាប្តា 
៧៨ ននចាប់សថីពីការអនុវេថប្កមរដឌបផធវណី្ឆ្ប ាំ២០១១ បានធ្វើនិរាករណ៍្បញ្ដេថិភាគធប្ចើនននចាប់សថី
ពីោពាហ៍ពិពាហ៍និង្ប្គសួ្ថរ កបុង្ធ ះមានមាប្តា ៣ និង្មាប្តា ៦ ផង្មដរ។ ឥឡូវធនះ ប្កមរដឌ
បផធវណី្ឆ្ប ាំ ២០០៧ ប្គបដណ្ថ ប់ធលើការហាមឃាេ់មដលោចមានចាំធពាះភាគីននោពាហ៍ពិពាហ៍កបុង្
ប្បធទ្សកមពុជា។ ធៅកបុង្ជ្ាំពូកទី្ ៣ “ោពាហ៍ពិពាហ៍”  ពុាំមានការហាមឃាេ់ចាស់លាស់មិនឱ្យមាន
ការធរៀបោពាហ៍ពិពាហ៍របស់បុគគលធភទ្ដូចោប  ធហើយក៍ពុាំមានការធលើកធឡើង្ឱ្យបានជាក់លាក់ថា 
ការធរៀបោពាហ៍ពិពាហ៍ប្េវូមេធ្វើធឡើង្រវង្បុរសមាប ក់ និង្ស្តសថីមាប ក់ធ ះមដរ។ បុ៉មនថភាពរកីធប្ចើនមបប
ធនះពុាំបានផថល់ភាពស្សបចាប់ដល់ោពាហ៍ពិពាហ៍បុគគលធភទ្ដូចោប ធ ះធឡើយ មួយមផបកគឺធដ្ឋយ
ស្ថរមេមាប្តា ៤៥ ននរដឌ្មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាមចង្ថា “ោពាហ៍ពិពាហ៍ប្េវូធ្វើតាម
លកខ ណ្ឍ មដលមានមចង្កបុង្ចាប់និង្តាមធោលការណ៍្សា័ប្គចិេថបថីមួយប្បពននមួយ”។ ធបើធទះបីជា
មានបញ្ដេថិ្មានុញ្ដមបបធនះក៏ធដ្ឋយ គធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័ររបស់ម.ស.ម.ក 
និង្នដគូរបស់ ាួនបានចង្ប្កង្ទុ្កជាឯកស្ថរនូវករណី្ោពាហ៍ពិពាហ៍ជាធប្ចើនករណី្ មដលទ្ទួ្ល
ស្ថគ ល់ធដ្ឋយោជាញ ្រមូលដ្ឋឌ នកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ជា្មាតាធៅធពលមដលនដគូមាខ ង្យល់ប្ពមធ្វើជា 
“បថី” ធហើយនដគូមាខ ង្ធទ្ៀេជា “ប្បពនន”។ ករណី្មបបធនះោចពនយល់មួយមផបកថាធដ្ឋយស្ថរមេការបក
ស្ស្ថយមិនជាក់លាក់នូវពាកយ “បថី” និង្ “ប្បពនន” កបុង្ភាស្ថម ារ និង្មួយមផបកធទ្ៀេ ធដ្ឋយស្ថរមេការ
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អនុវេថនិង្ការផសពវផាយចាប់ធៅមានកប្មិេទប ធៅថាប ក់មូលដ្ឋឌ នកបុង្ប្បធទ្សកមពុជាជាទូ្ធៅ។ អវី
មដលបមនទមទ្មងន់់ធលើសមាេិកមាមដលថាោពាហ៍ពិពាហ៍បុគគលធភទ្ដូចោប  គឺមានភាពស្សបចាប់រចួ
ធៅធហើយធៅកមពុជាគឺការធលើកធឡើង្របស់អបក ាំពាកយរដ្ឋឌ ភិបាលធលាក នផ សីុផ្ទន កាលពីនលងទី្ 
២៤ ម  កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៥ មដលបាននិោយថា “ពុាំមានអវីមដលហាមឃាេ់  [គូស្សករធភទ្ដូចោប ] 
មិនឱ្យស្សឡាញ់ោប ឬធរៀបការជាមួយោប ធ ះធឡើយ”។ 8  ជារមួ ស្ថទ នភាពចាប់ពាក់ព័នននឹង្
ោពាហ៍ពិពាហ៍ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ោចប្េូវបានធគធរៀបរាប់លែបាំផុេថាធៅមានការភ័នថ 
ប្ចលាំ និង្ពុាំភាពចាស់លាស់។ 

អវីមដលមានលកខណ្ៈពាក់ព័ននជាពិធសស ចាំធពាះរបាយការណ៍្ធនះ គឺមាប្តា ៣៥ ននចាប់សថី
ពីការអប់រ ាំរបស់ប្បធទ្សកមពុជា មដលផថល់សិទ្និជាធប្ចើនដល់ប្បជាពលរដឌកមពុជាទាំង្អស់កបុង្ប្បព័នន
អប់រ ាំ។ សិទ្និទាំង្ធនះរមួមានសិទ្និមានធសរភីាពកបុង្ការសិកា សិទ្និទ្ទួ្លបានការអប់រ ាំប្បកបធដ្ឋយ
គុណ្ភាព សិទ្និចូលរមួោ៉ង្សកមានិង្ធពញធលញធដើមផអីភិវឌណសថង់្ដ្ឋអប់រ ាំ សិទ្និទ្ទួ្លបានការ
ធោរពជាពិធសសសិទ្និទ្ទួ្លបានធសចកថីនលាលបូរ សិទ្និមានធសរភីាពរចួផុេពីការធ្វើទរណុ្កមាធទះជា
កបុង្របូភាពអវីក៏ធដ្ឋយ និង្រចួផុេពីការដ្ឋក់ទ្ណ្ឍ កមាធលើផាូវកាយ និង្ផាូវចិេថ។ ចាប់សថីពីការអប់រ ាំ ឆ្ប ាំ 
២០០៧ ក៏េប្មូវឱ្យសិសសនិសសិេម ារធោរព “េនមាសម្ម៌ធយនឌ័រ”  និង្ “សិទ្និធផសង្ធទ្ៀេរបស់
មនុសស”។ ធលើសពីធនះ សិសស និសសិេមដលប្េូវបានធគរ ាំធលាភបាំពានសិទ្និមានសិទ្និេវ៉ប្បឆ្ាំង្នឹង្
ការរ ាំធលាភបាំពាននិង្សិទ្និទ្ទួ្លបានដាំធណាះស្ស្ថយចាំធពាះបណ្ថឹ ង្របស់ពួកធគ។9 

ធៅកប្មិេធោលនធោបាយវញិ មផនការយុទ្នស្ថស្តសថវស័ិយអប់រ ាំឆ្ប ាំ ២០១៤-២០១៨ របស់
ប្បធទ្សកមពុជា សនាថានឹង្ផថល់ឱ្យកុមារប្គប់របូនូវលទ្នភាពទ្ទួ្លបានការអប់រ ាំប្បកបធដ្ឋយគុណ្
ភាពធដ្ឋយមិនគិេពីឋានៈសង្គមទី្តាាំង្ភូមិស្ថស្តសថ ជាេិពននុ ស្ថស  ភាស្ថ ធយនឌ័រ និង្កាយ    
សមផទ។ មផនការធនះក៏សនាថានឹង្បធង្កើេនូវប្កប ័ណ្ឍ ចាប់មួយ ធដើមផធីដ្ឋះស្ស្ថយការធរ ើសធអើង្
ធយនឌ័រតាមស្ថលាធរៀនផង្មដរ។ បុ៉មនថ មផនការធនះពុាំបានធលើកធឡើង្ពីបញ្ញា និ ប ការធភទ្ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធឡើយ។ មានសញ្ញដ លែប្បធសើរមដលបងាា ញពីវឌណន
ភាពកបុង្ការដ្ឋក់បញ្ចូ លអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកបុង្ការងារធផសង្ធទ្ៀេរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល។ 
ឧទហរណ៍្ប្កសួង្អប់រ ាំយុវជ្ននិង្កីឡាកាលពីធពលលាីៗធនះ បាននឹង្កាំពុង្សហការជាមួយសង្គម
សីុវលិធដើមផបីណ្ថុ ះបណាថ លប្គបូធប្ង្ៀនកមពុជាអាំពីការដ្ឋក់បញ្ចូ លអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្មសវង្
រកធាេុចូលពីសង្គមសីុវលិធលើ “ធសៀវធៅមណ្ ាំអាំពីបាំណិ្នជី្វេិ” (មដលធប្បើប្បាស់តាមស្ថលាធរៀន
ទាំង្អស់ធៅកមពុជា) ធដើមផធី្វើឱ្យធសៀវធៅមណ្ ាំធនះមានភាពងាយស្សួលសប្មាប់អបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ។ ធលើសពីធនះ ប្កសួង្កិចចការ រក៏ីបានដ្ឋក់បញ្ចូ លបញ្ញា អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅ
                                                        
8 ស្ថរព័េ៌មាន Khmer Times “ប្បធទ្សកមពុជាស្ថវ គមន៍ោពាហ៍ពិពាហ៍ធភទ្ដូចោប  ធនះធបើតាមការធលើកធឡើង្របស់អបក ាំពាកយរដ្ឋឌ ភិបាល” 
(នលងទី្ ២៤ ម  កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៥)។ 
9 មាប្តា ៤០ ននចាប់សថីពីការអប់រ ាំ ឆ្ប ាំ ២០០៧។ 
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កបុង្មផនការយុទ្នស្ថស្តសថរបស់ ាួនសថីពីសមភាពធយនឌ័រ និង្ការផថល់ភាពអង់្ោចដល់ស្តសថីសប្មាប់
ឆ្ប ាំ ២០១៤-២០១៨ ផង្មដរ។10 

៣.២. ស្កបខ័ណ្ឌ ចាប ់- ចាប់សទិ្ធិមនុសសអនតរជាត្ ិ

សិទ្និទ្ទួ្លបានការអប់រ ាំមានមចង្កបុង្មាប្តា ២៦ ននធសចកថីប្បកាសជាសកលសថីពីសិទ្និ
មនុសស (“ស.ប.ស.ស.”) និង្ប្េូវបានពប្ងី្កបមនទមកបុង្មាប្តា ១៣ ននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពី
សិទ្និធសដឌកិចច សង្គមនិង្វបផ្ម៌ (“ក.អ.ស.ស.វ”) មដលប្បធទ្សកមពុជាក៏ជាភាគីមួយផង្មដរ ដូច
ខ្ង្ធប្កាម៖ 

“រដឌភាគីននកេិកាសញ្ញដ ធនះទ្ទួ្លស្ថគ ល់សិទ្និរបស់មនុសសប្គប់ោប  កបុង្ការទ្ទួ្លបាន
ការអប់រ ាំ។ រដឌទាំង្ធនះយល់ស្សបថាការអប់រ ាំប្េវូធផ្ទថ េធលើការអភិវឌណឱ្យបានធពញធលញ
នូវបុគគលិកលកខណ្ៈរបស់មនុសស និង្ធសចកថីនលាលបូ រ ធហើយប្េវូពប្ងឹ្ង្ការធោរពសិទ្និ
មនុសស និង្ធសរភីាពជាមូលដ្ឋឌ ន។ រដឌភាគីយល់ស្សបធទ្ៀេផង្មដរថា ការអប់រ ាំប្េូវផថល់
លទ្នភាពឱ្យមនុសសប្គប់របូោចចូលរមួប្បកបធដ្ឋយប្បសិទ្នភាពកបុង្សង្គមធសរបីធង្កើន
ការយល់ដឹង្ ការយល់អ្ាស្ស័យនិង្មិេថភាពកបុង្ចាំណាមប្បជាជាេិទាំង្អស់ និង្ប្គប់
ប្ករមពូជ្ស្ថសន៍ ជាេិពននុ  ឬស្ថស ទាំង្អស់ ក៏ដូចជាកបុង្សកមាភាពរកាសនថិភាព
របស់សហប្បជាជាេិ។" 11 
ពុាំមានសននិសញ្ញដ សថីពីសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិណាមួយ មដលប្បធទ្សកមពុជាជារដឌ

ភាគីធលើកធឡើង្ជាក់លាក់អាំពីបញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធឡើយ ធហើយអបកស្សឡាញ់ធភទ្
ដូចោប  មិនប្េូវបានធគចាេ់ទុ្កថាជាប្ករមមដលទ្ទួ្លបានការការពារពិធសស កបុង្ការហាមឃាេ់មិន
ឱ្យមានការធរ ើសធអើង្ដូចមានមចង្កបុង្កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និពលរដឌ និង្នធោបាយ (“ក.អ.
ស.ព.ន.”) ធ ះមដរ។ បុ៉មនថ កបុង្ការអនុវេថជាក់មសថង្យុទ្នស្ថស្តសថននស្ថទ ប័នអនុសញ្ញដ របស់ប្បជាជាេិ
ធលើកធឡើង្ថាចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិពិេជាបានផថល់ការការពារជាក់លាក់ដល់អបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ។ កបុង្ឆ្ប ាំ ១៩៩៤ គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ (ស្ថទ ប័នសននិសញ្ញដ  
ក.អ.ស.ព.ន.) បានធចញនូវធសចកថីសធប្មចមួយកបុង្ករណី្េូធនន (Toonen) ធ្ៀបនឹង្ករណី្ប្បធទ្ស
អូស្តស្ថថ លី  មដលកបុង្ធ ះការហាមឃាេ់ធៅធលើការធរ ើសធអើង្មផែកធលើ “ធភទ្” ស្សបតាមមាប្តា ២៦ 
ននក.អ.ស.ព.ន. 12  ប្េូវបានបកស្ស្ថយថាមានបញ្ចូ លការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិ ប ការធភទ្។ 13  កបុង្

                                                        
10 មផនការយុទ្នស្ថស្តសថ ៥ ឆ្ប ាំ សថីពីសមភាពធយនឌ័រ និង្ការផថល់ភាពអង់្ោចដល់ស្តសថី ២០១៤-២០១៨  ររីេនៈ ៤។  
11 មាប្តា ១៣.១ នន ICCPR ។ 

12 មាប្តា ២៦ នន ICCPR មចង្ថា “មនុសសប្គប់របូមានសិទ្និធសាើភាពោប ចាំធពាះមុ ចាប់ និង្មានសិទ្និ ទ្ទួ្លបានការការពារធសាើភាពោប ពី
ចាប់ ធដ្ឋយពុាំមានការធរ ើសធអើង្។ កបុ ង្ន័យធនះ ចាប់ធនះហាមឃាេ់មិនឱ្យមានការធរ ើសធអើង្អវីទាំង្អស់ និង្ធា ផថល់ឱ្យមនុសសប្គប់របូ
នូវការការពារធសាើភាពោប  និង្ប្បកបធដ្ឋយប្បសិទ្នភាព ប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ មផែកធលើមូលដ្ឋឌ ន   ដូចជា ពូជ្ស្ថសន៍ ពណ៌្សមផុរ 
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ករណី្ោុាំង្ (Young)  ធ្ៀបនឹង្ករណី្ធៅអូស្តស្ថថ លី  ជាលាីមថង្ធទ្ៀេគណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសបាន 
សធប្មចថាការប្បេិបេថិធផសង្ោប ធដ្ឋយោា នធហេុផលមផែកធលើនិ ប ការធភទ្គឺជាការធរ ើសធអើង្ធប្កាម
មាប្តា ២៦ នន ក.អ.ស.ព.ន.14 ។ ធៅកបុង្ឆ្ប ាំ ២០១២ គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសស បានធចញផាយ
នូវធសចកថីសធប្មចអាំពីករណី្ធហវដូេូវ៉ (Fedotova) ធ្ៀបនឹង្ករណី្ធៅសហព័ននរសុសី  15  មដលកបុង្
ធ ះការហាមឃាេ់របស់ប្បធទ្សរសុសមិីនឱ្យមាន “ការធឃាស ” អាំពីការស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ដល់
អនីេិជ្ន ប្េូវបានរកធ ើញថាជាការបាំពានសិទ្និមានធសរភីាពរចួផុេពីការធរ ើសធអើង្ ក៏ដូចជាធសរ ី
ភាពននការបធញ្ចញមេិ របស់ធដើមបណ្ថឹ ង្។ ធលើសពីធនះ អនុសញ្ញដ សថីពីសិទ្និកុមារ ក.អ.ស.ស.វ និង្
អនុសញ្ញដ សថីពីការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ាំង្ រធីភទ្ (ធៅកាេ់ថា “សីុ-ដ”) សុទ្ន
មេប្េូវបានបកស្ស្ថយធដ្ឋយស្ថទ ប័នអនុសញ្ញដ ធរៀង្ៗ ាួនថាមានដ្ឋក់បញ្ចូ លការហាមឃាេ់ការ
ធរ ើសធអើង្ចាំធពាះអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។16 

ដូធចបះ តាមរយៈការផថល់សចាច ប័ននិង្ការទ្ទួ្លយក ក.អ.ស.ព.ន. និង្ ក.អ.ស.ស.វ រដឌ្មា
នុញ្ដកមពុជាផថល់នូវកិចចការពារកបុង្កប្មិេមួយដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្។ 
បុ៉មនថ ការមិនមានការធលើកធឡើង្ជាក់លាក់អាំពីនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវ   
ទ្ាំធ រធយនឌ័រកបុង្រដឌ្ មានុញ្ដននប្បធទ្សកមពុជាគួបផសាំនឹង្ការពុាំមានការផសពវផាយនិង្ការយល់ដឹង្
ឱ្យបានទូ្លាំទូ្លាយអាំពីការអនុវេថចាប់អនថរជាេិមិនប្េឹមមេកបុង្ចាំធណាមអបកមដលទ្ទួ្លរង្ផលប៉ះ
ពាល់ធដ្ឋយស្ថរការធរ ើសធអើង្បុ៉ធណាត ះធទ្ មលមទាំង្ដល់អបកមដលធ្វើការងារកបុង្ប្បព័ននយុេថិ្ម៌ផង្ 
ធ្វើឱ្យប្កប ័ណ្ឍ ចាប់ពុាំមានភាពចាស់លាស់។ 

ធោលការណ៍្យ៉កយ៉កា៌ា តាគឺជាសាំណុ្ាំ ធោលការណ៍្មណ្ ាំមដលប្េូវបានធរៀបចាំប្ពាង្ធឡើង្
ធដ្ឋយអបកជ្ាំ ញខ្ង្សិទ្និមនុសសអនថរជាេិមួយប្ករមកបុង្ឆ្ប ាំ ២០០៦ កបុង្ធោលបាំណ្ង្បងាា ញពី”
ចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិមដលកាំពុង្មានជា្រមាន ពាក់ព័នននឹង្បញ្ញា និ ប ការធភទ្និង្អេថ

                                                                                                                                                                            
ធភទ្ ភាស្ថ ស្ថស  គាំនិេនធោបាយ ឬគាំនិេធផសង្ធទ្ៀេ ជាេិកាំធណ្ើ េ ឬធដើមកាំធណ្ើ េសង្គម ប្ទ្ពយសមផេថិ កាំធណ្ើ េ ឬស្ថទ នភាពធផសង្
ធទ្ៀេ។”   
13 គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ៖ ការយល់ធ ើញរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសស ធប្កាមមាប្តា ៥ កថា ណ្ឍ  ៤ នន
ពិ្ីស្ថរបមនទមននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ របាយការណ៍្ធល  ៤៨៨/១៩៩២ 

14 គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ៖ ការយល់ធ ើញរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសស ធប្កាមមាប្តា ៥ កថា ណ្ឍ  ៤ នន
ពិ្ីស្ថរបមនទមននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ របាយការណ៍្ធល  ៩៤១/២០០០ 

15 គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ៖ ការយល់ធ ើញរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសស ធប្កាមមាប្តា ៥ កថា ណ្ឍ  ៤ នន
ពិ្ីស្ថរបមនទមននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និ ពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ របាយការណ៍្ធល  ១៩៣២/២០១០ 
16 See for example: Concluding observations by the HRC: Poland (CCPR/C/79/Add.110), 1999, para. 23; Concluding observations by 

the CESCR: China (E/C.12/1/Add.58), 2001, paras. 15(c) and 31; Ireland (E/C.12/1/Add.35), 1999, para. 5; អនុសញ្ញដ សថីពីសិទ្និកុមារ
៖ ការពិចារណាធលើរបាយការណ៍្ មដលដ្ឋក់ធដ្ឋយរដឌភាគី ធប្កាមមាប្តា ៤៤ ននអនុសញ្ញដ សថីពីសិទ្និកុមារ៖ ធោបល់សនបិដ្ឋឌ ន៖ ចប្កភព
អង់្ធគាស និង្ធអៀរឡង់្ខ្ង្ធជ្ើង្ (CRC/C/GBR/CO/4).  ២០ េុលា ២០០៨ 
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សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ។” 17   ធោលការណ៍្មណ្ ាំទាំង្ធនះគឺជាសាំណុ្ាំ ធោលការណ៍្ទូ្លាំទូ្លាយ មបប

បញ្ចុ ះបញ្ចូ លមដលមានឥទ្និពលធលើការអនុវេថចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិមដលមានស្ស្ថប់ចាំធពាះអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ ធបើធទះបីជាវមិនមមនជាឯកស្ថរមដលចង្កាេពវកិចចខ្ង្ចាប់ក៏ធដ្ឋយ 
ធោលការណ៍្យ៉កយ៉កា៌ា តាមានភាពពាក់ព័ននកប្មិេ ពស់ធដ្ឋយស្ថរមេធោលការណ៍្ធនះបានបញ្ញជ ក់
ពីធោលការណ៍្ចាប់ចង្កាេពវកិចចមដលមានរចួធៅធហើយ។ ធោលការណ៍្ទី្ ១៦ ននធោលការណ៍្ 
យ៉កយ៉កា៌ា តា មចង្ថា៖ 

“មនុសសប្គប់ោប មានសិទ្និទ្ទួ្លបានការអប់រ ាំធដ្ឋយពុាំមានការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិង្
ពិចារណាធលើនិ ប ការធភទ្ និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ។” 18 
ធោលការណ៍្ទី្ ១៦ ធលើកធឡើង្ពីការមានកាេពវកិចចវជិ្ជមានចាំនួន ៧ ធលើរដឌមដលប្េូវចាេ់

វធិានការចាប់កបុង្ធោលបាំណ្ង្លុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ចាំធពាះអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូច
ោប កបុង្ប្បព័ននអប់រ ាំដូចជា ការធរៀបចាំធោលនធោបាយ និង្ចាប់ធដើមផបី្បយុទ្ននឹង្ការសមាុេ មផែកធលើ
និ ប ការធភទ្ ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ 

៣.៣. ឥរយិាបលសងគម 
ធដ្ឋយស្ថរមេកតាថ វបផ្ម៌ ស្ថស  និង្ប្បវេថិស្ថស្តសថរមួបញ្ចូ លោប  ការយល់ធ ើញធៅធលើ

និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធៅប្បធទ្សកមពុជាមានលកខណ្ៈ
 ុសោប ស្សលះធៅនឹង្បសចឹមប្បធទ្ស។ ប្បធទ្សកមពុជាមិនមដលមានបទ្ពិធស្ថ្ន៍ដ្ឋក់ការោប
សង្កេ់ជាប្ទ្ង់្ប្ទយ ា្ំធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ពីសាំណាក់ស្ថទ ប័នរដឌឬស្ថទ ប័នស្ថស  ដូច
មដលមេង្ធកើេមានធៅេាំបន់ធផសង្ធទ្ៀេកបុង្ពិភពធលាកធ ះធទ្។ ធបើធទះបីធនះជាបរបិទ្មដលមាន
លកខណ្ៈវជិ្ជមានកបុង្ប្បវេថិស្ថស្តសថកនាង្មកក៏ធដ្ឋយ អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាជ្នជាេិម ារបចចុបផនប
ធនះមិនប្េូវបានចាេ់ទុ្កថាជាប្បជាពលរដឌធសាើភាពោប ធ ះធទ្ ធហើយជាធរឿយប្េូវរស់ធៅកបុង្ប្ជ្រង្
មួយននសង្គមកមពុជា។ ទ្នធឹមោប នឹង្ការ វះប្កប ័ណ្ឍ ចាប់មដលផថល់នូវការការពារឱ្យបានជាក់ចាស់ 
អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ប្េូវទ្ទួ្លរង្សមាព ្សង្គមជាធប្ចើនធដ្ឋយជាធរឿយៗមនុសសធៅជុ្ាំវញិពួកធគ
មេង្មានការយល់ប្ចឡាំចាំធពាះពួកធគនិង្ធ្វើបាបពួកធគ។ បុ៉មនថ គួរកេ់សមាគ ល់ផង្មដរថាបុរស
ស្សឡាញ់បុរសជាទូ្ធៅទ្ទួ្លបានការអ្ាស្ស័យជាង្ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី និង្ប្ករមស្សីស្សស់ (អបកបថូរ
ធភទ្ពីប្បរសធៅស្សី និង្ពីស្សីធៅប្បរស)។ 

ស្ថស ដ៏ ា្ំធៅកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា គឺប្ពះពុទ្នស្ថស និកាយធលរវទ្ ធដ្ឋយមានអបកធោរព
ប្បេិបេថិប្បមាណ្ជា ៩៧% ននប្បជាពលរដឌទាំង្អស់។19  ប្ពះពុទ្នស្ថស និកាយធនះជាទូ្ធៅផថល់

                                                        
17

 ធោលការណ៍្ យ៉កយកា៌ា តា៖ ការអនុវេថចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិ ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ (២៦ មី  
២០០៧)។ 
18 ធោលការណ៍្ទី្ ១៦ ននធោលការណ៍្ យ៉កយកា៌ា តា 
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ការអ្ាស្ស័យដល់អបកមដលមានធភទ្ភាគេិច ធហើយពុទ្នឱ្វទ្មេង្វចាកធៅការធរ ើសធអើង្មផែកធៅ
តាមនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធបើធ្ៀបជាមួយនឹង្ស្ថស 
ធផសង្ធទ្ៀេកបុង្ពិភពធលាក។ របាយការណ៍្ឆ្ប ាំ២០១៤ របស់កមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិធលើក
ធឡើង្ពីពុទ្នឱ្វទ្ថា “មិនប្េូវមានការមបង្មចករវង្អបកមដលស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្អបកមដល
ស្សឡាញ់ធភទ្ផធុយោប  ធដ្ឋយពួកធគទាំង្ពីរប្េវូមានធសរភីាពរចួផុេពីធប្ោះថាប ក់ ធដ្ឋយមានការ
យល់ប្ពមជាមួយោប ធៅវញិធៅមក។” 20 ធៅកបុង្ឆ្ប ាំ ២០១២ ការអបអរស្ថទ្រទិ្វធមាទ្នភាពរបស់
អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជា ប្េវូបានប្បារពនបិទ្ជាផាូវការធៅវេថដាំបូក ពស់កបុង្ទី្ប្ករង្ភបាំធពញ
ធដ្ឋយមានការជូ្នពរជ័្យពីប្ពះសង្ឃផង្មដរ។ កបុង្ពិ្ីធ ះ ប្ពះធៅអ្ិការបានមានសង្ឃដីកាថា 
“ប្ពះពុទ្នមដលជាប្ពះប្គូននធយើង្បានធប្បៀនប្បធៅធយើង្ឱ្យធចះ ស្សឡាញ់ោប  ធចះជួ្យយកោស្ថោប  
និង្មិនប្េវូធរ ើសធអើង្ោប ធ ះធទ្”។  េាំណាង្អង្គការសមាគមន៍ឥនធ្ នូកមពុជា(រក់៉) មដលធ្វើការងារ
ខ្ង្សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប និង្ជាអបកធរៀបចាំពិ្ីធនះធឡើង្បានធលើកធឡើង្ថាធសធើរមេប្គប់
វេថោរាមទាំង្អស់កបុង្រាជ្ធានីភបាំធពញរកីរាយនឹង្ធរៀបចាំពិ្ីធនះ។21 

ធបើធទះបីជាមានការអ្ាស្ស័យកបុង្ប្ពះពុទ្នស្ថស ធលរវទ្មបបធនះក៏ធដ្ឋយ ក៏ធៅមាន
កមាា ាំង្សង្គមដ៏ ា្ំមួយធទ្ៀេធៅកមពុជាមដលជាឫសគល់ ាំឱ្យមានការធរ ើសធអើង្ធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្
ដូចោប ធ ះគឺេនមាប្បនពណី្ប្គួស្ថរម ារ។ សប្មាប់សិសសស្ថលាធកាង្ៗ មដលធៅធប្កាមបនធុកឪពុកមាថ
យរបស់ពួកធគប្គួស្ថរគឺជាកមនាង្មដលមានអាំណាចជាពិធសស។ ការបារមាពីធករ ថិ៍ធ ា្ ះរបស់ប្គួស្ថរ
កបុង្ចាំធណាមសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន  ាំឱ្យឪពុកមាថ យរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាធប្ចើន ក់ 
ប្បេិកមាជាអវជិ្ជមានចាំធពាះនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័ររបស់
កូនពួកធគ។ កិចចពិធប្ោះធោបល់ថាប ក់ជាេិមដលធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយកមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិ ជា
មួយអបកពាក់ព័ននជាធប្ចើនអាំពីសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជាបានបងាា ញថា
អាំធពើហិង្ាកបុង្ប្គួស្ថរធលើកុមារមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធប្ចើនមេធកើេមានធឡើង្ធដ្ឋយការ
ផ្ទេ់ធចញ ការធរ ើសធអើង្ និង្ការបាំពារបាំពានខ្ង្ោរមាណ៍្ ធកើេមានជាទូ្ធៅកបុង្រច សមព័ននរបស់ប្គួ
ស្ថរ។ អបកចូលរមួជាធប្ចើន ក់កបុង្កិចចពិធប្ោះធោបល់ធនះបានរាយការណ៍្ពី “ការប្បមាល ការវយ
ដាំ ការធជ្រប្បធទ្ច ការបធ ធ ស និង្ការដកហូេធប្គឿង្សមាា រផ្ទធ ល់ ាួន” ពីសាំណាក់ឪពុកមាថ យ ធដ្ឋយ
ស្ថរមេនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័ររបស់កូន 22  ធបើតាមរបាយ
ការណ៍្របស់ម.ស.ម.ក ធៅកបុង្ឆ្ប ាំ២០១២ ឪពុកមាថ យជាធប្ចើន ក់ធជ្ឿថាកូនមដលជាអបកស្សឡាញ់

                                                                                                                                                                            
19 មជ្ឈមណ្ឍ លស្ស្ថវប្ជាវ Pew៖ ស្ថស  និង្ជី្វេិស្ថធារណ្ៈ សមាសភាគស្ថស មបង្មចកតាមប្បធទ្ស ២០១០-២០៥០  
<http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/> 
20 កមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិ “ការធ្វើជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅោសីុ៖ របាយការណ៍្ សប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជា(២០១៤) 
21 “ធមាទ្នភាពបញ្ច ប់ជាមួយនឹង្ពរជ័្យតាមមបបប្ពះពុទ្នស្ថស ” ស្ថរព័េ៌មាន Phnom Penh Post (២២ ឧសភា ២០១២)  
22 កមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិ “ការធ្វើជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅោសីុ៖ របាយការណ៍្ សប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជា(២០១៤) 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/
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ធភទ្ដូចោប របស់ពួកធគមានជ្ាំងឺ្ផាូវចិេថ ធហើយពាោម“ពាបាល” កូនប្បរស ឬកូនស្សីរបស់ ាួន 
ធដ្ឋយយកពួកធគធៅប្គមូ ារ។ ការបងាា ញពីអេថសញ្ញដ ណ្ពិេប្បាកដកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ជាធរឿយៗ
 ាំឱ្យមានការបដិធស្ពីប្គួស្ថរ ធដ្ឋយធពល ាះកូនប្េូវបានបធណ្ថ ញធចញពីផធះក៏មាន។ មនុសសវយ័
ធកាង្មដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ករណី្ធនះ ងាយទ្ទួ្លរង្ការធរ ើសធអើង្ពីមនុសសមដលពួក
ធគមិនស្ថគ ល់ ពីនគរបាល និង្ពីអបកធផសង្ធទ្ៀេ។ ធដ្ឋយពុាំមានការោាំប្ទ្ហិរញ្ដវេទុ ធហើយឱ្កាស
ការងារធទ្ៀេធស្ថេក៏មានេិចេួច យុវជ្នមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាធប្ចើន ក់ ជាពិធសស 
បុរសស្សឡាញ់បុរសនិង្ស្សីស្សស់ (អបកបថូរធភទ្ពីបុរសធៅស្សី) ប្េវូរកសីុផាូវធភទ្ ធដើមផបី្ទ្ប្ទ្ង់្
ជី្វភាពរបស់ ាួន។ ធបើតាមការសិកាមួយ កបុង្ចាំធណាមអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជា មដលជា
អបកធ្ាើយសាំណួ្រ មាន ៧% រកសីុផាូវធភទ្។23 

កបុង្ចាំធណាមអបកមដលប្េវូបានបង្ខាំឱ្យធចញពីផធះគឺបញ្ញា ផាូវចិេថ មដលមនុសសវយ័ធកាង្ជាអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាធប្ចើន ក់ជួ្បប្បទ្ះគឺសមាព ្ឱ្យធរៀបការមបបប្បនពណី្ ជាមួយនឹង្អបកមដល
មានធភទ្ផធុយពីពួកធគ ពីសាំណាក់ឪពុកមាថ យរបស់ពួកធគ។ ោពាហ៍ពិពាហ៍ មានេួ ទី្ោ៉ង្សាំខ្ន់
ជាពិធសស ធៅកបុង្វបផ្ម៌របស់ប្បធទ្សកមពុជា ធហើយ ម.ស.ម.ក ធាា ប់ជួ្បនឹង្ោពាហ៍ពិពាហ៍ធដ្ឋយ
បង្ខាំជាធប្ចើនករណី្មបបធនះ។ ធៅកបុង្ស្ថទ នភាពមបបធនះ ការរ ាំធលាភធសពសនទវៈកបុង្ចាំណ្ង្ោពាហ៍
ពិពាហ៍ មេង្ធកើេមានធឡើង្។ 

ធៅកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធៅមិនទន់មានទិ្នបន័យស្ស្ថវប្ជាវប្គប់ប្ជ្រង្ធប្ជាយអាំពីឥរោិបល
សង្គមចាំធពាះនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញធៅធឡើយធទ្។ ការសិកាដ្ឋច់ធដ្ឋយ
មឡកជាធប្ចើនប្េូវបានធ្វើធឡើង្មដលផថល់នូវគាំនិេសីុជ្ធប្ៅមួយចាំនួន បុ៉មនថវសិ្ថលភាពមានកប្មិេ។ 
ធបើតាមការសមាា សមដលម.ស.ម.កធ្វើធឡើង្កបុង្ឆ្ប ាំ២០១២ លទ្នភាពមដលសិសសជាអបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ធបាះបង់្ធចាលការសិកាមានកប្មិេ ពស់ជាង្អប្តាធបាះបង់្ធចាលការសិកាធដ្ឋយគិេ
ជាម្យមធៅថាប ក់ជាេិ ជាពិធសសធដ្ឋយស្ថរមេ“ការលាំបាកខ្ង្ធសដឌកិចចមដលធកើេធឡើង្ធដ្ឋយ
ស្ថរមេការមិនទ្ទួ្លយកពីប្ករមប្គួស្ថររបស់ពួកធគ” និង្“ការដ្ឋក់ធ ា្ ះមិនសមរមយនិង្ការសមាុេ
ពីសាំណាក់មិេថរមួថាប ក់របស់ពួកធគធដ្ឋយស្ថរមេនិនប ការធភទ្របស់ពួកធគ។" 24  ការសិកាឆ្ប ាំ 
២០១៣ សថីពីការផ្ទេ់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធចញពីសង្គមកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា មដលពិនិេយធលើការ
ទ្ទួ្លបានការអប់រ ាំកប្មិេសកលវទិ្ាល័យបានរកធ ើញថាមានបុរសស្សឡាញ់បុរស ២០% ស្តសថី
ស្សលាញ់ស្តសថីចាំនួន ១៧% និង្ប្ករមស្សីស្សស់មេ ៦% បុ៉ធណាត ះ មដលបានទ្ទួ្លការអប់រ ាំកប្មិេ

                                                        
23 Vicente S.Salas និង្ Srun Sorn “ការមសវង្យល់ពីការផ្ទេ់ធចញពីសង្គមននស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់ប្បរស និង្អបកបថូរធភទ្ 
កបុង្ប្គួស្ថរ និង្សហគមន៍ ធៅតាមេាំបន់មួយចាំនួនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្វ ិ្ ីធដ្ឋះស្ស្ថយរបស់ពួកធគ” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១២)   
24 ម.ស.ម.ក “ឥនធ្នូម ារ៖ មកមប្បការធរ ើសធអើង្ធៅជាធមាទ្នភាព" (របាយការណ៍្) (ម  ្បូ ឆ្ប ាំ ២០១២)   ទំព័រ១៩ 



18 
 

សកលវទិ្ាល័យ។25 ធៅកបុង្ការសិកាមួយធៅឆ្ប ាំ២០១២ មដលធ្វើការអធង្កេមេធលើបុរសស្សឡាញ់
ធភទ្ផធុយោប  មានអបកធ្ាើយសាំណួ្រចាំនួន៦៣% បានធលើកធឡើង្ថាពួកធគនឹង្ទ្ទួ្លរង្ភាពោម៉ាស់ 
ធៅធពលមានកូនប្បរសជាមនុសសស្សឡាញ់បុរសដូចោប ។ បុ៉មនថ ការអធង្កេដមដលធនះបានសួរថាធេើ
គួរមានការដ្ឋក់ឱ្យអនុវេថចាប់ប្បឆ្ាំង្ការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិ ប ការធភទ្មដរឬធទ្ អបកធ្ាើយសាំណួ្រ 
៦៥% បានធលើកធឡើង្ថាពួកធគនឹង្ោាំប្ទ្ឱ្យមានការដ្ឋក់ធចញចាប់មបបធនះ។26 

ធៅកបុង្កិចចពិធប្ោះធោបល់ថាប ក់ជាេិសថីពីនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ 
នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រមដលកមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិធរៀបចាំធឡើង្ បញ្ញា មួយចាំនួនមដលសិសសជា
អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជួ្បប្បទ្ះកបុង្ប្បធទ្សកមពុជាប្េូវបានធលើកធឡើង្ ។ ធប្ៅមេពីការសមាុេនិង្
ការធសើចចាំអកឡកឡឺយដ្ឋក់ពីសាំណាក់មិេថរមួថាប ក់របស់ពួកធគ អបកចូលរមួបានរាយការណ៍្ថាប្េវូ
បានប្គូបធប្ង្ៀននិង្បទ្បញ្ញជ នផធកបុង្របស់ស្ថលាធរៀនបង្ខាំឱ្យធសាៀកពាក់ឯកសណាឌ នមដលមិនប្េូវនឹង្
អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ពួកធគ។ អបកមដលមិនធ្វើតាមបានរាយការណ៍្ថាប្េូវទ្ទួ្លរង្ការសថី
បធ ធ សជាស្ថធារណ្ៈនិង្ទ្ទួ្លរង្ភាពោម៉ាស់ពីសាំណាក់ោជាញ ្រស្ថលាធរៀន ។ ធនះជាធលើកទី្
មួយធហើយមដលការស្ស្ថវប្ជាវរបស់ម.ស.ម.ក អាំពីការសមាុេធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្
ស្ថលាធរៀន មានធោលបាំណ្ង្ធ្វើការប្បមូលទិ្នបន័យពាក់ព័នននឹង្បញ្ញា ជាធប្ចើន មដលប្េូវបានធលើក
ធឡើង្កបុង្កិចចពិធប្ោះធោបល់ថាប ក់ជាេិធនះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 Vicente S.Salas និង្ Srun Sorn “ការមសវង្យល់ពីការផ្ទេ់ធចញពីសង្គមននស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់ប្បរស និង្អបកបថូរធភទ្ 
កបុង្ប្គួស្ថរ និង្សហគមន៍ ធៅតាមេាំបន់មួយចាំនួនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្វ ិ្ ីធដ្ឋះស្ស្ថយរបស់ពួកធគ” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១២)   
26 ប្ករមហុ៊នដាំរសី្ស្ថវប្ជាវ និង្ពិធប្ោះធោបល់ “ការអធង្កេបឋមធលើយុទ្ន ការប្បាស្ស័យទក់ទ្ង្រមួោប ធលើអាំធពើហិង្ាធលើស្តសថី” (របាយ
ការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១២) 
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៤. បរបិទ្សាកល ៖ ការសមែុត្យវុជនថ្ដលជាអនកស្សឡាញ ់
ដភទ្ដូចោន  

 

៤.១. ដសចកតីដផតើម 

ធៅកបុង្សកលធលាកទាំង្មូលមានសិសសស្ថលារាប់លាន ក់មដលមេង្រង្ធប្ោះធដ្ឋយ
ស្ថរមេការបាំពានផាូវកាយ ពាកយសមថី ោរមាណ៍្ និង្ផាូវចិេថតាមប្គឹះស្ថទ នអប់រ ាំនិង្កបុង្បរបិទ្នន ការ
អប់រ ាំ។ ការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមូលធហេុអវីក៏ធដ្ឋយឬោា នមូលធហេុអវីធស្ថះ មានផលប៉ះពាល់ប្ជាល
ធប្ៅនិង្យូរអមង្វង្ ធៅធលើជី្វេិរបស់សិសសមដលរារាាំង្ពួកធគកបុង្ការទ្ទួ្លបាននូវសិទ្និជាមូលដ្ឋឌ ន
ជាធប្ចើនរបស់ពួកធគ។ 

ធោង្តាមអង្គការយូធណ្សកូបានរកភ ើញថាការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័របានកាេ់បនទយវេថមានសិសសកបុង្ស្ថលាធរៀន មាន
ផលប៉ះពាល់ធលើអប្តាននការធបាះបង់្ធចាលការសិកា និង្ធ្វើឱ្យ ូចដល់ការសិកានិង្លទ្នផល
សិកា។ ធលើសពីធនះ ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រ
ធយនឌ័រមានផលវបិាក្ងន់្ងរធលើសុ ភាពផាូវចិេថរបស់យុវជ្នមដល ាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវជិ្ជមាន
មកធលើការអប់រ ាំរបស់ពួកធគ។ ការសិកា  បានរកធ ើញថាការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ មដលអូសប ា យកបុង្រយៈធពលមវង្គឺជាកតាថ រមួ
ចាំមណ្កដ៏ ា្ំមួយមដល ាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការបាក់ទឹ្កចិេថ ការលប់បារមា ការបាេ់បង់្ទ្ាំនុកចិេថ ការ
ដក ាួន ការធៅឯការកបុង្សង្គម ការធ្វើបាបធលើ ាួនឯង្ និង្ការបុ៉នប៉ង្ចង់្សមាា ប់ ាួនរបស់ជ្នរង្
ធប្ោះ។ ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ មាន
ផលប៉ះពាល់មកធលើអបកមដលទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ អបកមដលសមាុេធគ អបកឈរធមើល និង្ស្ថលាធរៀន 
មដលការសមាុេធកើេមានធឡើង្ ។ ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការ
បងាា ញមានផលវបិាក្ងន់្ងរធៅធលើការអប់រ ាំ ។ វមានផលប៉ះពាល់ធលើសិទ្និទ្ទួ្លបានការអប់រ ាំ ។ វ
គឺជាទ្ប្មង់្មួយននការធរ ើសធអើង្និង្ការផ្ទេ់ធចញ ធហើយវបាំពានធោលការណ៍្សុវេទិភាពកបុង្ស្ថលា
ធរៀន។27 

ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រគឺជា
ករណី្មដលមិនទន់មានការសិកាធប្ចើនធៅធឡើយ ធហើយអង្គការសហប្បជាជាេិចាប់ធផថើមយកចិេថ
ទុ្កដ្ឋក់ធលើបញ្ញា ធនះជាធលើកទី្មួយធៅឆ្ប ាំ ២០១១ បុ៉ធណាត ះ កបុង្ទ្ប្មង់្ជាកិចចពិធប្ោះធោបល់អនថរ

                                                        
27 អង្គការអប់រ ាំ វទិ្ាស្ថស្តសថ និង្វបផ្ម៍របស់សហប្បជាជាេិ “ផលប៉ះពាល់ធដ្ឋយស្ថរកាសមាុេប្បឆ្ាំង្ធៅនិង្អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ” 
<http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/bullying/> 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/bullying/
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ជាេិធដើមផធីដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា សមាុេធដ្ឋយស្ថរមេការធរ ើសធអើង្អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្គឹះស្ថទ ន
អប់រ ាំជាមួយនឹង្ទី្ភាប ក់ងារសហប្បជាជាេិ អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល ប្កសួង្អប់រ ាំ និង្ ស្ថទ ប័ន
សិកាស្ស្ថវប្ជាវមកពីជាង្២៥ ប្បធទ្សធៅជុ្ាំវញិពិភពធលាក។ 28  ចាប់តាាំង្ពីធពលធ ះមកយូភណ
សក ូ បាននិង្ជ្ាំរញុធលើកកមពស់ឱ្យមានកិចច ិេ ាំប្បឹង្មប្បង្ជាសកលធដើមផធី្វើការប្បមូលទិ្នបន័យអាំពី
ធប្បវ៉ឡង់្ មូលធហេុ ផលប៉ះពាល់ និង្ប្បធភទ្ននការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រផាូវធភទ្តាមស្ថលាធរៀន  ទូ្ទាំង្ពិភពធលាក។ កាលពីធពលលាីៗ
ធនះ ការសិកាធៅថាប ក់ជាេិអាំពីការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ
នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រប្េូវបានធ្វើធឡើង្ធៅតាមប្បធទ្សជាធប្ចើនកបុង្ពិភពធលាក។ 

៤.២. អាសុ ី

ធៅកបុង្រយៈធពលបុ៉ ា នឆ្ប ាំចុង្ធប្កាយធនះ មានការធកើនធឡើង្គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់នូវការធផ្ទថ េ
ការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់ធលើបញ្ញា និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ 
និង្សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅោសីុ។ ធបើធទះបីជាមានការសិកាេិចេួចពាក់ព័នននឹង្

ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រក៏ធដ្ឋយ ក៏
បញ្ញា ប្បឈមរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប គឺជាបញ្ញា មួយមដលទី្បាំផុេប្េូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លធៅកបុង្
កិចចពិធប្ោះធោបល់ជាេិនិង្កបុង្ធវទិ្កានធោបាយរបស់បណាថ ប្បធទ្សជាធប្ចើនកបុង្េាំបន់ធនះ។ ការ
ពិនិេយធឡើង្វញិធលើដាំធណ្ើ រវវិឌណន៍កនាង្មកបានផថល់នូវស្ថវតារនិង្បរបិទ្ដ៏មានប្បធោជ្ន៍សប្មាប់
ការស្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

អេទបទ្ជាធប្ចើនមដលប្េូវបានធបាះពុមពផាយកាលពីធពលលាីធនះ កបុង្ធសៀវធៅការពិនិេយ
ធឡើង្វញិកយូេូធលើោសីុោធគបយ៍ (Kyoto Review of Southeast Asia) ធផ្ទថ េធៅធលើសមាព ្មដលអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជួ្បប្បទ្ះ និង្វឌណនភាពមដលសធប្មចបានកបុង្ការទ្ទួ្លស្ថគ ល់សិទ្និរបស់អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅតាមប្បធទ្សជាធប្ចើនធៅោសីុោធគបយ៍ធនះ។ អវីមដលគួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ បទ្
ពិធស្ថ្ន៍របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សមីោ៉ន់ម៉ា មានលកខណ្ៈស្សធដៀង្ោប ធៅនឹង្
បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជាមដរ ធដ្ឋយសមាព ្សង្គមនិង្េនមា
ប្បនពណី្ប្គួស្ថរមេង្ ាំឱ្យមានការទ្ទួ្លរង្ភាពោម៉ាស់និង្ការធៅហាង្ចិេថ និង្ធពល ាះ ាំ
ឱ្យមានអាំធពើហិង្ាធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។29 ការសិកាមួយ មដលធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយស្ថស្តស្ថថ ចារយ 
ដូហាា ស មសនដឺ (Douglas Sanders) ននសកលវទិ្ាល័យម៉ាហីុដុលកបុង្ទី្ប្ករង្បាង្កក បានរ ាំធលចឱ្យ

                                                        
28 អង្គការអប់រ ាំ វទិ្ាស្ថស្តសថ និង្វបផ្ម៍របស់សហប្បជាជាេិ “ការធ្ាើយេបរបស់វស័ិយអប់រ ាំចាំធពាះការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេការធរ ើសធអើង្
ធភទ្ដូចោប ” (កូនធសៀវធៅ) (ឆ្ប ាំ ២០១២) <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216493e.pdf> 
29

 David Gilbert “ការធរ ើសធអើង្ធលើអបកបថូរធភទ្កបុង្ប្គួស្ថរ និង្ស្ថច់ញាេិ កបុង្ប្បធទ្សមីោ៉ន់ម៉ា” (ស្ថរព័េ៌មាន Kyoto Review of Southeast 

Asia, កញ្ញដ  ២០១៥) <http://kyotoreview.org/issue-18/familial-transphobia-kinship-opens-myanmar/>  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216493e.pdf
http://kyotoreview.org/issue-18/familial-transphobia-kinship-opens-myanmar/
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ធ ើញពីវឌណនភាពមដលសធប្មចបានកាលពីធពលលាីៗធនះ កបុង្ការទ្ទួ្លស្ថគ ល់សិទ្និរបស់អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សធវៀេណាមនិង្ប្បធទ្សនល។ 30  ពាក់ព័នននឹង្ប្បធទ្សធវៀេណាម 
ធលាក មសនដឺបានបងាា ញពីការអនុវេថយឺេោ៉វកបុង្ការផ្ទា ស់បថូរចាប់ទក់ទិ្នោពាហ៍ពិពាហ៍និង្
ការរមួរស់ជាបថីប្បពននរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ អវីមដលមានលកខណ្ៈវជិ្ជមានធ ះគឺកបុង្
ប្បធទ្សធវៀេណាម សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ប្េូវបានធលើកយកមកជ្មជ្កមវកមញកធៅ
កប្មិេរដ្ឋឌ ភិបាល ធហើយេួអង្គសង្គមសីុវលិបានចូលរមួោ៉ង្សកមាកបុង្កិចចពិធប្ោះធោបល់ធនះ។ 
ពាក់ព័នននឹង្ប្បធទ្សនលវញិ ធលាក មសនដឺ បានធលើកធឡើង្ថារដ្ឋឌ ភិបាលបចចុបផនបមិនសូវចាប់
ោរមាណ៍្ចាំធពាះបញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធឡើយបុ៉មនថធលាកបានកេ់សមាគ ល់ថារដ្ឋឌ ភិបាល
ហាក់មិនបានប្បឆ្ាំង្ទាំង្ស្សរង្ធៅធលើពួកធគ ពុាំមានការរេឹបនថឹង្ធលើការធបាះពុមពផាយទ្សស វដថី
របស់ប្ករមបុរសស្សឡាញ់បុរសនិង្អង្គការសង្គមសីុវលិរបស់ប្ករមបុរសស្សឡាញ់បុរសធឡើយ។ 
ធលាក មសនដឺក៏បានទ្ទួ្លស្ថគ ល់ផង្មដរថាការអនុម័េចាប់សថីពីសមភាពធភទ្កាលពីធពលលាីៗធនះ 
បាន ាំមកនូវការប្បេិបេថិធសាើោប ដល់អបកបថូរធភទ្។ ដូធចបះមានធហេុផលសមស្សបធដើមផសីនបិដ្ឋឌ នថា 
ប្បធទ្សកមពុជាធៅតាមធប្កាយប្បធទ្សជិ្េខ្ង្ទាំង្ពីរពាក់ព័នននឹង្ការវឌណនធ្វើចាប់ទក់ទិ្ននឹង្
បញ្ញា និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ 

ធដ្ឋយមឡកធៅថាប ក់េាំបន់វញិ ប្ករមសកមាជ្នសិទ្និមនុសសដ៏លផមួីយប្ករម មដលធៅ ាួនឯង្
ថាប្ករមនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធៅោស៊្ថន (ASEAN 

SOGIE Caucus)  ប្េូវបានបធង្កើេធឡើង្កបុង្ធោលបាំណ្ង្ចមផង្គឺឱ្យមានការដ្ឋក់បញ្ចូ លសិទ្និរបស់អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ធហដ្ឋឌ រច សមព័ននសិទ្និមនុសសរបស់ោស៊្ថន31 ជាកិចចការមួយមដលមានការ
លាំបាកខ្ា ាំង្ ធដ្ឋយស្ថរមេធោលការណ៍្មិនធប្ជ្ៀេមប្ជ្កកបុង្កិចចការនផធកបុង្របស់រដឌមដលជាធោល
ការណ៍្ប្គឹះមួយរបស់ោស៊្ថន 32   និង្ធដ្ឋយស្ថរមេការសធប្មចចិេថ  ប្េូវធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយមានការ
ឯកភាពោប ជាឯកចឆនធ។ 33  ធទះជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយបងាា ញឱ្យធ ើញពីដាំធណ្ើ រការរកីចធប្មើនទក់ទិ្ន
បញ្ញា និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រនិង្សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប មដលប្េវូដ្ឋក់កបុង្រធបៀបវរៈនធោបាយធៅោសីុោធគបយ៍ធនះ។ 

ធដើមផឱី្យមានការធផ្ទថ េការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់ធៅថាប ក់េាំបន់ននគាំនិេផថួចធផថើមសកលរបស់ យូ
ភណសក ូ ធដើមផបី្បយុទ្នប្បឆ្ាំង្នឹង្ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ
នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រតាមស្ថលាធរៀន យូភណសកូបានធរៀបចាំនូវ “កិចចពិធប្ោះធោបល់ោសីុប៉ាសីុហវិច
ធលើកទី្ ១ សថីពីការសមាុេតាមស្ថលាធរៀនមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ
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Douglas Sanders “ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធភទ្មេមួយ៖ ការផថល់ការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ កបុង្ប្បធទ្សធវៀេណាម និង្នល” (ស្ថរព័េ៌មាន Kyoto Review of 
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នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ”កាលពីម មិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៥ កបុង្ទី្ប្ករង្បាង្កកប្បធទ្សនល។ កិចចពិធប្ោះធោបល់
ធនះមានធោលបាំណ្ង្ពប្ងី្កចាំធណ្ះដឹង្និង្ការយល់ដឹង្អាំពីការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រមដលធកើេមានធៅតាមប្គឹះស្ថទ នអប់រ ាំធៅោសីុប៉ាសីុ
ហវិច កាំណ្េ់និង្មចករ ាំមលកឧទហរណ៍្អាំពីការអនុវេថលែធដើមផបីងាក រនិង្ធ្ាើយេបចាំធពាះការសមាុេ
មផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រនិង្បង្កលកខណ្ៈឱ្យមាន
ការអនុវេថសកមាភាពតាមប្បធទ្សមួយចាំនួនធដើមផទី្ប់ស្ថក េ់និង្ធ្ាើយេបចាំធពាះការសមាុេមផែកធលើ
និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញមដលធកើេមានធៅតាមស្ថលាធរៀន។ 

មានការសិកាមួយចាំនួនេូចប្េូវបានធ្វើធឡើង្កបុង្េាំបន់ធនះពាក់ព័នននឹង្ការសមាុេមផែកធលើ
និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ។ ឧទហរណ៍្ ការអធង្កេតាមប្បព័ននអិុន
ធ ើ្មណ្េកាលពីធពលលាីៗមដលប្េូវបានធ្វើធឡើង្កបុង្ប្បធទ្សជ្បុ៉នបានរកធ ើញថាមានអបកធ្ាើយ
សាំណួ្រជាបុរសស្សឡាញ់បុរសនិង្អបកស្សឡាញ់ទាំង្ពីរធភទ្ចាំនួន៤៤% ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេមដល
 ាំឱ្យមានចាំនួន ២៣% ធគចមិនចូលស្ថលាធរៀន និង្ ចាំនួន១៨% ធ្វើបាន ាួនឯង្។34 

ការសិកាមួយកបុង្ប្បធទ្សនលមដលធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយសកលវទិ្ាល័យមាហីដុល (Mahidol)  
កបុង្ទី្ប្ករង្បាង្កក និង្ធរៀបចាំធដ្ឋយអង្គការយូភណសកូត្របំំភៅបាង្កក និង្អង្គការមភានអនថរជាេិ
ប្បធទ្សនលមដលមានដ្ឋក់បញ្ចូ លការអធង្កេមួយ មដលបាំធពញធដ្ឋយសិសសនិសសិេចាំនួន ២០៧០ 
 ក់ ោយុចធ ា ះពី ១៣ ដល់ ២០ ឆ្ប ាំ ក៏ដូចជាការសមាា សសីុជ្ធប្ៅ និង្ការពិភាកាប្ករមធោលធៅ
ផង្ធ ះបានរកធ ើញថាអបកធ្ាើយការអធង្កេចាំនួន ៥៦% បានរាយការណ៍្ថាទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធៅ
កបុង្ម កនាង្ធៅ ធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ 
របស់ពួកធគ។35  ការសិកាធនះបានរកធ ើញធទ្ៀេថាការរ ាំធលាភបាំពានខ្ង្សង្គម (ការផ្ទេ់ធចញពី
សង្គមធដ្ឋយជួ្បផ្ទធ ល់និង្តាមប្បព័ននអិុនធ ើ្មណ្េ) គឺជាប្បធភទ្ននការសមាុេមដលធកើេមានញឹក
ញាប់ជាង្ធគមានចាំនួន ៣៦% ធហើយការបាំពានផាូវកាយគឺជាប្បធភទ្មដលមេង្មេធកើេធឡើង្ប ធ ប់
មានចាំនួន ៣១%។ អវីមដលគួរឱ្យប្ពួយបារមាមានមនុសសេិចេួចមដលប្េូវបានធគសមាុេបុ៉ធណាត ះ 
បានមសវង្រកជ្ាំនួយពីប្គឹះស្ថទ នអប់រ ាំរបស់ពួកធគ ធដ្ឋយមានេិចជាង្មួយភាគប្បាាំ (ធសាើនឹង្ ១៩,៥%) 
ធៅរកបុគគលិកមដលធ្វើការងារពាក់ព័នននឹង្ស្ថលាធរៀនឱ្យជួ្យ។ អបកធ្ាើយសាំណួ្រចាំនួន៦៨% ពុាំបាន
ប្បាប់អបកណាឱ្យដឹង្ធឡើយ ធហើយ២៣% អះោង្ថាធនះគឺធដ្ឋយស្ថរមេ “នឹង្ពុាំមានអវីធកើេធឡើង្
ធឡើយ ធបើធទះបីជាពួកធគធៅប្បាប់អបកណាមាប ក់ក៏ធដ្ឋយ”។ កបុង្ចាំធណាមអបកមដលទ្ទួ្លរង្ការ
សមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រមានចាំនួន ២៣% 

                                                        
34

 Yuki Nikaido, “ការសមាុេរាលដ្ឋល សប្មាប់ធកាង្ជ្ាំទ្ង់្មដលជាប្បរសស្សឡាញ់ប្បរស និង្អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ” ស្ថរព័េ៌មាន  The 

Asahi Shimbun (០១ កញ្ញដ  ២០១៥) <http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201509010026> 
35 ‘ភត្ើជាមិនភត្តិរបស់អាកស្សឡាញ់ភភទដូចគ្នា ភៅត្របភទសថៃ?: សភងេបអំព៊ីការសមល ត្ភៅសលាភរៀនភោយសរ និន្នា ការភភទនិងអត្ត
សញ្ញា ណភយនឌ័រ (២០១៤): http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227706E.pdf 

http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201509010026
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227706E.pdf
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រាយការណ៍្ថាជួ្បប្បទ្ះនឹង្បញ្ញា បាក់ទឹ្កចិេថ (ធបើធ្ៀបជាមួយនឹង្ ៦% ននអបកមដលពុាំបានរាយ
ការណ៍្ថាបានទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ) និង្ចាំនួន ៧% រាយការណ៍្ថាធាា ប់បុ៉នប៉ង្ធ្វើអេថឃាេ (ធបើធ្ៀប
ជាមួយនឹង្ប្េឹមមេ ១,២% ននអបកមដលពុាំបានរាយការណ៍្ថាបានទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ និង្ចាំនួន 
៣,៦% ននអបកមដលរាយការណ៍្ថាធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមូលធហេុមិនមមននិ ប ការ
ធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ)។ 

៤.៣. អឺរ  បុ 

ធៅអឺរ ៉បុមានការសិកាជាធប្ចើនធផ្ទថ េធលើការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ ការសិកាមួយមដលធ្វើធឡើង្ធៅប្បធទ្សធអៀរឡង់្ខ្ង្ធជ្ើង្ 
បានធ្វើការអធង្កេបុរសស្សឡាញ់បុរសចាំនួន ១៩០  ក់ (ោយុពី ១៥ ដល់ ២៥ ឆ្ប ាំ) និង្បានរក
ធ ើញថាពួកធគ ៦៥%ជួ្បប្បទ្ះនឹង្បញ្ញា ធៅស្ថលាធរៀនធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្របស់ពួកធគ 
ធដ្ឋយ ៤៥% រាយការណ៍្ថាពួកគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ។36 អវីមដលគួរឱ្យប្ពួយបារមា ការសិកាដមដល
ធនះ បានរាយការណ៍្ថា កបុង្ចាំធណាមអបកមដលរាយការណ៍្ថាជួ្បនឹង្បញ្ញា  ១៥% ជួ្បប្បទ្ះនឹង្ការ
ធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ពីសាំណាក់បុគគលិកស្ថលាធរៀននិង្ចាំនួន១០% ពីសាំណាក់
បុគគលិកកបុស្ថលាធរៀនធផសង្ធទ្ៀេ។ ការសិកាកបុង្អឺរ ៉បុទាំង្មូលកបុង្ឆ្ប ាំ ២០១២ មដលមានមនុសស
ជាង្៩០០០០  ក់ មដលចាេ់ទុ្ក ាួនជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប បានចូលរមួកបុង្ការសិកាបានរក
ធ ើញថា អបកធ្ាើយសាំណួ្រជាង្ ៨០% ចាាំថាធាា ប់ឮការនិោយអវជិ្ជមានឬធមើលធ ើញទ្ធង្វើអវជិ្ជមាន 
ធដ្ឋយស្ថរមេមិេថរមួថាប ក់ណាមាប ក់ ប្េូវបានធគចាេ់ទុ្កថាជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ធពលមដល
ពួកធគធរៀនធៅស្ថលាធរៀនមុនោយុ ១៨ ឆ្ប ាំ។37 

ការសិកាមួយធទ្ៀេមដលធ្វើសកលវទិ្ាល័យ Sheffield Hallam ធៅចប្កភពអង់្ធគាសបាន
ធ្វើធឡើង្ធៅធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មកពីប្បធទ្សប្កូោេ ធអៀឡង់្ អីុតាលី  ដ្ឋណឺ្ម៉ាក និង្បូ៉
ឡូញ បានរកធ ើញថាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ចាំនួន ៧៣% ទ្ទួ្លធដ្ឋយរង្ការធៅធ ា្ ះមិន
សមរមយ ធហើយចាំនួន ៤៧% ទ្ទួ្លរង្ការគាំរាមកាំមហង្និង្ការសមាុេ និង្មួយភាគបីធាា ប់មានគាំនិេ
ចង់្ធ្វើអេថឃាេ ធដ្ឋយស្ថរមេពួកធគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធពលធៅកបុង្ស្ថលាធរៀន។38 

ការសិកាមួយធទ្ៀេមដលធ្វើធឡើង្ធៅចប្កភពអង់្ធគាសបានរកធ ើញថា     យុវជ្នជាអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាង្ពាក់កណាថ លធសាើនឹង្ ៥៥% ធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេ
                                                        
36 Helen McNamee “ធចញមកធដ្ឋយ ាួនឯង្៖ ការពិនិេយធលើសុ ភាពផាូវចិេថរបស់បុរសវយ័ធកាង្មដលស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ” (របាយ
ការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៦) <http://www.rainbow-project.org/assets/publications/out_on_your_own.pdf>  
37 ទី្ភាប ក់ងារននសហភាពអឺរ ៉បុទ្ទួ្លបនធុកសិទ្និជាមូលដ្ឋឌ ន "ការអធង្កេធលើបុរសស្សឡាញ់ប្បរស ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្
ពីរ និង្អបកបថូរធភទ្រ របស់សហភាពអឺរ ៉បុ៖ សធង្ខបលទ្នផល” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១៣) 
<http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf> 
38 វទិ្ាស្ថទ នអប់រ ាំ Sheffield “ឧបសគគ និង្ការសមាុេ៖ បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់យុវជ្នមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅអឺរ ៉បុ" (របាយ
ការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៣) <https://www.shu.ac.uk/sioe/case-studies/ceir.html>  

http://www.rainbow-project.org/assets/publications/out_on_your_own.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
https://www.shu.ac.uk/sioe/case-studies/ceir.html
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និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ពួកធគ ធដ្ឋយ៦០% ននប្ករមធនះធលើកធឡើង្ថាវធកើេមាន
ធឡើង្ញឹកញាប់ឬញឹកញាប់ខ្ា ាំង្។39 

៤.៤. សហរដឋអាដមរចិ 

ធៅកបុង្ឆ្ប ាំ ២០០៩ ការអធង្កេទូ្ទាំង្ប្បធទ្សមួយប្េូវបានធ្វើធឡើង្ធដើមផវីយេនមាធលើបទ្
ពិធស្ថ្ន៍របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប តាមស្ថលាធរៀន។ ការអធង្កេធនះធ្វើធឡើង្ធៅកាន់សិសស
ចាំនួន ៧២៦១  ក់ មដលមានោយុចាប់ពី ១៣ ដល់ ២១ ឆ្ប ាំ មដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។40 
ការសិកាធនះបានរកធ ើញថាសិសសចាំនួន ៨៤,៦% ទ្ទួ្លរង្ការោយីជាពាកយសមថី ធដ្ឋយស្ថរមេ
និ ប ការធភទ្របស់ពួកធគ និង្ចាំនួន ៦៣,៧% ទ្ទួ្លរង្ការោយីធដ្ឋយស្ថរមេការបងាា ញនូវទ្ាំធ រ
ធយនឌ័រ ។ ចាំនួន ៤០,១% បានរាយការណ៍្ថាទ្ទួ្លរង្ការធបៀេធបៀនផាូវកាយ និង្ ចាំនួន ១២,៥% 
ទ្ទួ្លរង្ការវយប្បហារផាូវកាយធដ្ឋយស្ថរមេការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ កបុង្ចាំធណាមអបក
មដលទ្ទួ្លរង្ការធបៀេធបៀនឬការវយប្បហារ សិសស ៦៤,២% ពុាំបានរាយការណ៍្ពីធរឿង្ធនះធៅ
កាន់ស្ថលាធរៀនធឡើយធដ្ឋយពួកធគធជ្ឿថាការរាយការណ៍្របស់ពួកធគនឹង្ធ្វើឱ្យស្ថទ នការណ៍្កាន់មេ
ដុនដ្ឋបឬនឹង្ពុាំមានការចាេ់វធិានការអវីធឡើយ ធហើយ សិសសចាំនួន ៣៣,៨% មដលមិនបានរាយ
ការណ៍្ពីការសមាុេបាននិោយថាស្ថលាធរៀនពុាំបានធ្វើអវីធឡើយ។ លទ្នផលធនះ គឺស្សធដៀង្ោប ជា
មួយនឹង្លទ្នផលធៅប្បធទ្សនលមដរ និង្បងាា ញថាការ កខ្នរបស់ស្ថលាធរៀនកបុង្ការការពារ
សិសសពីការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ពុាំ
ទក់ទ្ង្នឹង្វបផ្ម៌ធឡើយ។ អបកមដលប្េូវបានធគសមាុេបានរាយការណ៍្ពីអវេថមាន ការធាា ក់ទឹ្កចិេថ 
និង្ការលប់បារមាកបុង្កប្មិេ ពស់ ជាង្អបកមដលមិនបានរាយការណ៍្ថាធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ។ ការ
សិកាមួយធទ្ៀេមដលធ្វើធឡើង្កបុង្ឆ្ប ាំ ២០០៩ កបុង្សហរដឌោធមរចិបានរកធ ើញថាសិសសនិសសិេ
មដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធប្ចើនមេរាយការណ៍្ពីគាំនិេចង់្ធ្វើអេថឃាេ (មានចាំនួន ៣០% ធបើ
ធ្ៀបជាមួយនឹង្ននសិសសមិនមមនជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មានមេចាំនួន៦%) និង្ការធ្វើបាបដល់
 ាួនឯង្ (មានចាំនួន ៥% ធបើធ្ៀបនឹង្សិសសមិនមមនជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មានមេ ៣%) ។41 

                                                        
39 ស្ថទ ប័នប្បយុទ្ននឹង្ជ្ាំងឺ្ធអដស៍ធៅថាប ក់ជាេិ "ធកាង្បុរស មដលចូលចិេថធកាង្ប្បរស៖ ការសិកាពីកមនាង្មដលយុវជ្នស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  
ដឹង្ពីធភទ្ ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ និង្ធមធរាគធអដស៍” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១៥) 
<http://www.nat.org.uk/media/Files/Publications/Boys_Who_Like_Boys.pdf> 
40 GLSEN “ការអធង្កេថាប ក់ជាេិធលើបរោិកាសតាមស្ថលាធរៀន ឆ្ប ាំ ២០០៩៖ បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់យុវជ្ន មដលជាបុរសស្សឡាញ់ប្បរស ស្តសថី
ស្សឡាញ់ស្តសថី អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ និង្អបកបថូរធភទ្ ធៅតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សរបស់ធយើង្” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៩) 
41 Joanna Almeida, Renee M. Johnson, Heather L. Corliss, Beth E. Molnar និង្ Deborah Azrael “វបិេថិផាូវចិេថ កបុង្ចាំធណាមយុវជ្នមដល
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ៖ ឥទ្និពលននការដឹង្ពីការធរ ើសធអើង្ មផែកធលើនិ ប ការធភទ្" (របាយការណ៍្) ប្ពឹេថិបប្េព័េ៌មានអាំពីយុវជ្ន និង្ធកាង្
ជ្ាំទ្ង់្ (ម  សីហា ឆ្ប ាំ ២០០៩) ធល  ៣៨ ការធបាះពុមពផាយទី្ ៧៖ ១០០១-១០១៤ 

http://www.nat.org.uk/media/Files/Publications/Boys_Who_Like_Boys.pdf
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៤.៥. ស្បដទ្សអូស្តសាត ល ី

ធៅកបុង្ឆ្ប ាំ ២០១០ មានការធបាះពុមពផាយការសិកាទូ្ទាំង្ប្បធទ្សមួយមដលធ្វើធឡើង្កបុង្រ
យៈធពល១២ ឆ្ប ាំទក់ទ្ង្និង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ។42  
ការសិកាធនះរមួមានការអធង្កេធៅធលើអបកមដលស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប និង្អបកមដលស្ថគ ល់ពីធយនឌ័រ
 ាួនឯង្ (“SSAGQ”) ដដលមានោយុចាប់ពី ១៤ ដល់ ២១ ឆ្ប ាំ ចាំនួន ៣១៣៤  ក់។ ការសិកាធនះ
បានរកធ ើញថាអបកធ្ាើយសាំណួ្រចាំនួន ៦១% ធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការបាំពារបាំពានពាកយសមថី និង្មាន
ចាំនួន ១៨% ធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការបាំពារបាំពានផាូវកាយធដ្ឋយស្ថរមេការធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ។ អវីមដលគួរឱ្យចាប់ោរមាណ៍្គឺវហាក់ដូចជាផធុយពីអវីមដលធកើេមានធឡើង្កបុង្ប្បធទ្ស
កមពុជា មដលមានការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ចាំធពាះបុរសស្សឡាញ់បុរស ជាង្ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី ការអធង្កេធនះ
បានរកធ ើញថាអបកធ្ាើយសាំណួ្រជាបុរសទ្ទួ្លរង្ការរ ាំធលាភបាំពានជាង្អបកធ្ាើយសាំណួ្រជាស្តសថី 
មដលធនះោចពនយល់បានថាធដ្ឋយស្ថរមេភាព ុសមបាកោប ខ្ង្មផបកវបផ្ម៌។ ការសិកាធនះបាន
រាយការណ៍្ថាកបុង្ចាំធណាមអបកមដលទ្ទួ្លរង្ការបាំពានពាកយសមថីធដ្ឋយស្ថរមេការធរ ើសធអើង្ធៅ
ធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មានចាំនួន  ៤០% មដលគិេចង់្ធ្វើបាប់ដល់ ាួនឯង្ មដលភាគរយធនះ
មានចាំនួនធទ្វរដង្ធបើធប្បៀបធ្ៀបធៅភាគរយននអបកមិនមដលរង្ការរ ាំធលាភបាំពាន ធហើយចាំនួន ៦២% 
ននអបកមដលទ្ទួ្លរង្ការបាំពារបាំពានផាូវកាយ គិេចង់្ធ្វើបាប ាួនឯង្ មដលជាភាគរយធនះមានធប្ចើន
ជាង្អបកមដលមិនបានរាយការណ៍្ពីការរ ាំធលាភបាំពានដល់ធៅចាំនួន ៣ ដង្។ ធលើសពីធនះ អបកមដល
ទ្ទួ្លរង្ការបាំពានជាពាកយសមថីមដលបុ៉នប៉ង្ធ្វើអេថឃាេមានចាំនួនធប្ចើនជាង្ពីដង្ធបើធប្បៀបធ្ៀប
ធៅនឹង្ភាគរយអបកមដលមិនបានទ្ទួ្លការបាំពាន។ សប្មាប់អបកមដលបានរាយការណ៍្ពីការបាំពាន
ផាូវកាយេួធល ធនះមានធប្ចើនជាង្ ៤,៥ ដង្ ។ អវីមដលគួរចាប់ោរមាណ៍្ ពាក់ព័នននឹង្ការធ្ាើយេប
ចាំធពាះការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេការធរ ើសធអើង្ធៅធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មានប្បមហលជា ៤០% 
បាននិោយប្បាប់ប្គនិូង្សុាំការោាំប្ទ្ពីប្គ ូ មដលជាការផធុយោប ធៅនឹង្ការសិកាស្ស្ថវប្ជាវ  កបុង្
ប្បធទ្សនល និង្ប្បធទ្សកមពុជា មដលប្េូវបានធលើកយកមកបងាា ញកបុង្របាយការណ៍្ធនះ។ 

ការសិកាមួយធទ្ៀេ មដលធបាះពុមពផាយកបុង្ម មី  ឆ្ប ាំ ២០១៥ បានបងាា ញឱ្យធ ើញពី
ការធលចធឡើង្ជាលាីនូវការធរ ើសធអើង្អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្ស
អូស្តស្ថថ លី និង្បានរកធ ើញថាមានកុមារោយុ ១៤-១៧ ឆ្ប ាំ ចាំនួនមួយភាគបី មានោរមាណ៍្ពុាំស្សលួ
កបុង្ចិេថមដលមានអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្ករមមិេថរបស់ពួកធគធឡើយ  ណ្ៈធពលមដលមានមេ 
៤% មានោរមាណ៍្ “លប់បារមា” ឬ “មិនស្សួលកបុង្ចិេថ” ធពលធៅជិ្េអបកមដលស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ 

                                                        
42 Lynne Hillier, Tiffany Jones, Marisa Monagle, Naomi Overton, Luke Gahan, Jennifer Blackman, Anne Micthell “សរធសរ ាួនឯង្ជា ៣៖ 
ការសិកាថាប ក់ជាេិធលើកទី្ ៣ សថីពីសុ ភាពផាូវធភទ្ និង្សុ ុមាលភាពរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្យុវជ្នមដលធៅមានចមងល់ពី
ធយនឌ័ររបស់ ាួន” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១០) <https://www.latrobe.edu.au/arcshs/downloads/arcshs-research-publications/WTi3.pdf> 
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មានអបកមដលប្េូវបានអធង្កេជាង្ពាក់កណាថ លបាននិោយថាពួកធគបានធ ើញផ្ទធ ល់នឹង្មភបកថា
មនុសសប្េវូបានធគសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្របស់ពួកធគ។43  ការសិកាកបុង្ប្បធទ្សអូស្តស្ថថ លី
មួយធទ្ៀេបានរកធ ើញថា អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ២៥% មដលធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេពាក់ព័នន
នឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធប្បើប្បាស់កញ្ញឆ កាលពីឆ្ប ាំមុន 
ធបើធ្ៀបជាមួយនឹង្អប្តាជាម្យមធៅថាប ក់ជាេិ ១០% មដលធនះបងាា ញថាការសមាុេពាក់ព័នននឹង្
និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ោចមានផលប៉ះពាល់ធលើ
ឥរោិបលប្បឆ្ាំង្សង្គមធៅធពលធប្កាយផង្មដរ។44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
43 “យុទ្ន ការ ា្ំ មដលមានធោលបាំណ្ង្លុបបាំបាេ់ការធរ ើសធអើង្ធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ” ស្ថរព័េ៌មាន Beyond Blue (៣១ មី  
២០១៥)។ ោចរកបានតាមរយៈ <https://www.beyondblue.org.au/about-us/news/news/2015/03/30/major-campaign-aims-to-stamp-

out-discrimination-against-lgbti-people> 
44

 William Leonard, Anthony Lyons និង្ Emily Bariola “ការពិនិេយសីុជ្ធប្ៅធលើជី្វេិឯកជ្ន ២៖ ការធ្ាើយេបនឹង្បញ្ញា សុ ភាពផាូវចិេថ និង្
សុ ុមាលភាពរបស់ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់បុរស អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ និង្អបកបថូរធភទ្ (LGBT) ធៅអូស្តស្ថថ លី” (របាយ
ការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១៥)។ ោចរកបានតាមរយៈ <http://glhv.org.au/files/Closer_Look_Private_Lives2.pdf> 

https://www.beyondblue.org.au/about-us/news/news/2015/03/30/major-campaign-aims-to-stamp-out-discrimination-against-lgbti-people
https://www.beyondblue.org.au/about-us/news/news/2015/03/30/major-campaign-aims-to-stamp-out-discrimination-against-lgbti-people
http://glhv.org.au/files/Closer_Look_Private_Lives2.pdf
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៥. របកគំដហើញ 
 

ការវភិាគធលើទិ្នបន័យមដលគធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័ររបស់ ម.ស.ម.ក 
ប្បមូលបានបានបងាា ញឱ្យធ ើញថាការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការ
បងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធកើេមានជាទូ្ធៅតាមស្ថលាធរៀនទូ្ទាំង្ប្បធទ្សកមពុជា ធហើយបង្ករធោយ
មានផលប៉ះពាល់ធលើជី្វេិរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជាធពញមួយជី្វេិរបស់ពួកធគ។ ការ
ធរ ើសធអើង្តាមស្ថលាធរៀនភាគធប្ចើនធកើេមានធឡើង្កបុង្ទ្ប្មង់្ជាពាកយសមថី ការធបៀេធបៀនផាូវកាយ
និង្ការធបៀេធបៀនផាូវធភទ្ ការធរ ើសធអើង្ធចញពីប្គូបធប្ង្ៀននិង្ការផ្ទេ់ធចញពីសង្គម ពីសាំណាក់មិេថ
រមួថាប ក់ធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ 

តាមរយៈការវភិាគធៅធលើលទ្នផលននការស្ស្ថវប្ជាវធនះ ក៏ដូចជាការចុះប្បមូលព័េ៌មាននិង្
ការអធង្កេ គធប្មាង្បានរកធ ើញថាស្ថទ នភាពមដលសិសសនិសសេិជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្
ប្បធទ្សកមពុជាជួ្បប្បទ្ះ បញ្ញា ស្សធដៀង្ោប នឹង្អវីមដលអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  កបុង្ប្បធទ្សធផសង្
ធទ្ៀេកបុង្េាំបន់និង្ជុ្ាំវញិពិភពធលាកជួ្បប្បទ្ះមដរ។ 

៥.១. ដស្បវ ឡង ់និងទ្ស្មងន់នការសមែុត្ពាក់ព័នធនឹងនិន្នន ការដភទ្ឬអត្តសញ្ញា ណ្
ដយនឌ័រ/ការបង្ហា ញនូវទ្ំដន្នរដយនឌ័រតាមសាលាដរៀន 

ធប្កាយពីបានធ្វើការអធង្កេកបុង្ដាំណាក់កាលទី្មួយរចួ ប្ករមការងារគធប្មាង្និន្នា ការភភទនិង
អត្តសញ្ញា ណភយនឌ័របានកេ់សមាគ ល់ធ ើញថាពាកយធពចន៍កបុង្សាំណួ្រកបុង្ការអធង្កេធនះ ប្េូវបាន
សរធសរតាមមបបមផនមួយមដលសនាេ់ទុ្កជាមុនថា និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការ
បងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័ររបស់បុគគល គឺជាមូលធហេុមដល ាំឱ្យពួកធគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ។ ប ធ ប់
ពីបានកេ់សមាគ ល់ធ ើញចាំណុ្ច វះខ្េធនះ និង្ធដ្ឋយទ្ទួ្លស្ថគ ល់ថាមានមូលធហេុជាធប្ចើន មដល
 ាំឱ្យអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ ប្ករមការងារបានធរៀបចាំសាំណួ្រធឡើង្វញិ ធដើមផី
បធង្កើនគុណ្ភាពននការស្ស្ថវប្ជាវធនះ។ ធបើតាមការអធង្កេកបុង្ដាំណាក់កាលទី្ពីរមដលទ្ទួ្លបានពី
ការចុះប្បមូលព័េ៌មានធលើកទី្ ២ និង្ធលើកទី្ ៣ ក៏ដូចជាលទ្នផលពីការចុះប្បមូលព័េ៌មានធលើកទី្ ១ 
កបុង្រាជ្ធានីភបាំធពញមានអបកធ្ាើយសាំណួ្រចាំនួន ៦២,៧១% ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធៅធពលណាមួយ 
ធពលមដលពួកធគធរៀនធៅស្ថលាធរៀន។ ធៅធពលធសបើឱ្យធ្វើការបកស្ស្ថយបមនទមអបកចូលរមួចាំនួន 
៩៣,៥៩% មដលបានទ្ទួ្លរង្ការសមាុេគិេថាមូលធហេុមួយមផបកឬមូលធហេុទាំង្ស្សរង្ មដល ាំ
ឱ្យមានការសមាុេគឺធដ្ឋយស្ថរនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ពួកធគ។ លទ្នផលទាំង្ធនះ
បងាា ញថា អបកចូលរមួធសធើរមេទាំង្អស់ មដលអះោង្ថា ាួន ធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេកបុង្ស្ថលាធរៀន
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កបុង្ការអធង្កេធនះគិេថា ពួកធគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយន
ឌ័ររបស់ពួកធគ។ 

កបុង្ចាំធណាមអបកមដលរាយការណ៍្ថា ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ ធៅស្ថលាធរៀន ៤២,២% បាន
និោយថាពួកធគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ “ជាញឹកញាប់” ឬ “ជាធរៀង្រាល់នលង”។ អបកចូលរមួភាគធប្ចើន 
ធពាលគឺ ៥៣,៨៥% បាននិោយថា ពួកធគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ “ធៅធពល ាះ”។ អវីមដលគួរឱ្យប្ពួយ
បារមា មានអបកចូលរមួមេ ៥,១២% បុ៉ធណាត ះ មដលរាយការណ៍្ថា “មិនធាា ប់” ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធៅ
ស្ថលាធរៀន ឬ “កប្ម” ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ។ ទិ្នបន័យធនះបងាា ញភសថុតាង្ថា ការសមាុេ ពាក់ព័នននឹង្
និ ប ការធភទ្ ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ មានធប្បវ៉ឡង់្ តាមស្ថលាធរៀន
កមពុជា។ 

ដូចមដលធ ើញកបុង្ប្កាហវខ្ង្ធប្កាម ធៅធពលសួរពីទ្ប្មង់្ននការសមាុេ មដលប្េូវបានធគ
ធប្បើប្បាស់ មានអបកចូលរមួធប្ចើនធលើសលុបរហូេដល់ចាំនួន ៨៤,៤៦% បាននិោយថា ពួកធគទ្ទួ្ល
រង្ការសមាុេជាពាកយសមថីមដលជាទ្ប្មង់្ននការសមាុេ មដលមានធប្បវ៉ឡង់្ ពស់ជាង្ធគ។ ការសមាុេ
ប្បធភទ្ទី្ ២ មដលធកើនធកើេមានធប្ចើនជាង្ធគ គឺការផ្ទេ់ធចញពីសង្គម ធដ្ឋយអបកចូលរមួកបុង្ការ
អធង្កេមានចាំនួន ៤៦,១៥% បាននិោយថា ពួកធគជួ្បប្បទ្ះនឹង្ការសមាុេប្បធភទ្ធនះ។ ការសមាុេ
ផាូវកាយ និង្ផាូវធភទ្ ធបើធទះបីជាប្បធភទ្ននការសមាុេ មដលប្េូវបានរាយការណ៍្ថាបានធកើេមាន
េិចេួចជាង្ធគក៏ធដ្ឋយ អបកចូលរមួមដលរាយការណ៍្ថាទ្ទួ្លរង្ការសមាុេប្បធភទ្ធនះមានចាំនួន
ធប្ចើនគួរឱ្យប្ពួយបារមា។ ការសមាុេផាូវកាយ ដូចជា ការរញុ ការវយ ការធស្ថថ ះទឹ្កមាេ់ដ្ឋក់ អាំធពើ
ហិង្ា ការចាក់ធស្ថរកបុង្បនធប់ទឹ្ក និង្ការលួចធប្គឿង្សមាា រជាធដើមប្េវូបានរាយការណ៍្ធដ្ឋយអបក
ចូលរមួមានចាំនួន ៣៩,៧៤%។ ជាការពិេ ចាំនួនអបកមដលរាយការណ៍្ថាទ្ទួ្លរង្ការសមាុេផាូវកាយ 
កបុង្ការសិកាធនះ មានធលើសពីចាំនួនអបកចូលរមួមដលបានរាយការណ៍្ពីការសមាុេផាូវកាយ ធៅកបុង្
ការសិកាមដលសកលវទិ្ាល័យមាហីដុលធៅទី្ប្ករង្បាង្កកធ្វើធឡើង្ មានចាំនួន ៣១%។ 45  ការ
សមាុេខ្ង្ផាូវធភទ្ដូចជា ជ្នរង្ធប្ោះប្េូវបានធគបង្ខាំឱ្យស្ស្ថេធខ្ ឬសាំពេ់ ធ្វើប្តាប់តាមការបាំពាន
ផាូវធភទ្ឬទ្ទួ្លរង្ការបាំពានផាូវធភទ្ជាក់មសថង្មេមថង្និង្ការស្ថធ បអមង្ែលប្េូវបានធលើកធឡើង្ធដ្ឋយ
អបកចូលរមួចាំនួនមួយភាគបី។ ព័េ៌មានធនះធ្វើឱ្យធគយល់កាន់មេចាស់ពីបរោិកាសមដលអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ទ្ទួ្លរង្ធពលមដលពួកធគធៅធរៀន។  ណ្ៈធពលមដលពួកធគភាគធប្ចើន
ប្បឈមនឹង្ការបាំពានជាពាកយសមថី មានអបកចូលរមួមួយភាគ ា្ំធទ្ៀេក៏ទ្ទួ្លរង្ នូវការសមាុេកបុង្
ទ្ប្មង់្ធផសង្ធទ្ៀេផង្មដរ។ 
 

                                                        
45 សូមធមើលការសិកា មដលធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយសកលវទិ្ាល័យ Mahidol ទី្ប្ករង្បាង្កក កបុង្មផបក ៤.២ ននរបាយការណ៍្
ធនះ។ 
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ការមសវង្យល់សីុជ្ធប្ៅអាំពីការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការ
បងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ប្េូវបានផថល់ធដ្ឋយស្តសថីបថូរធភទ្មាប ក់ 
ធៅរាជ្ធានីភបាំធពញ មដលមានធ ា្ ះធៅធប្ៅថា កូឡាប។ ោេ់បានពនយល់ពីស្ថទ នភាពរបស់ោេ់ 
ធពលធៅធរៀន ប្បាប់ប្ករមការងារនិន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័រកបុង្កាំឡុង្ធពលចុះប្បមូល
ទិ្នបន័យថា៖ 

“… ញុ ាំមានបទ្ពិធស្ថ្ន៍ជាធប្ចើន ពាក់ព័ននជាមួយនឹង្ការសមាុេយុវជ្នកបុង្ស្ថលាធរៀន។ 
បញ្ញា មានធប្ចើនដូចជាការធៅធ ា្ ះ ការប្បមាល ការមស្សកដ្ឋក់ និង្ការផ្ទេ់ធចញពី
ប្ករមយុវជ្ន ធដ្ឋយស្ថរមេពួកធគធរ ើសធអើង្ចាំធពាះស្សីស្សស់ (អបកបថូ ធភទ្) ដូចជារបូ ញុ ាំ។ 
ពួកធគមេង្រញុ ញុ ាំ និង្ស្ថធ បអមង្ែល ាួន ញុ ាំ ជាធដើម…”។ 
ធៅកបុង្ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ពីរ អបកចូលរមួប្េូវបានធសបើឱ្យធ្វើការធរៀបរាប់ពីការធកើេ

ធឡើង្នូវការសមាុេកបុង្ទ្ប្មង់្នីមួយៗថា “ធរៀង្រាល់នលង” “ជាញឹកញាប់” ធពល ាះ” “កប្មធកើេធឡើង្” 
“មិនមដលធកើេធឡើង្” និង្ “មិនចង់្និោយ”។ ធនះរមួមានការសមាុេផាូវកាយ ធៅស្ថលាធរៀន និង្
ធប្ៅស្ថលាធរៀន ការសមាុេផាូវធភទ្ធៅស្ថលាធរៀន និង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន ការសមាុេជាពាកយសមថីធៅ
ស្ថលាធរៀន និង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន និង្ការផ្ទេ់ធចញមិនឱ្យចូលរមួពីសាំណាក់មិេថភកថិធៅស្ថលាធរៀន 
និង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន។ ធោលបាំណ្ង្ននការប្បមូលទិ្នបន័យអាំពីការសមាុេ ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ 
ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រទាំង្កបុង្ទាំង្ធប្ៅស្ថលាធរៀនគឺធដើមផវីយេនមា
ថាធេើបរោិកាសកបុង្ស្ថលាធរៀនមានលកខណ្ៈធរ ើសធអើង្ធប្ចើនជាង្ឬេិចជាង្ខ្ង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន 
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មដលោចឱ្យធគទញជាធសចកថីសនបិដ្ឋឌ នឱ្យបានសមស្សបអាំពីេួ ទី្របស់ស្ថលាធរៀនធៅកមពុជា 
កបុង្ការធរ ើសធអើង្ ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ 

លទ្នផលមដលទ្ទួ្លបានពីសាំណួ្រទាំង្ធនះបានផថល់នូវលទ្នផលគួរឱ្យចាប់ោរមាណ៍្ធហើយ
សង្ឃឹមថានឹង្ផថល់នូវមូលដ្ឋឌ នដ៏មានប្បធោជ្ន៍ធដើមផីធលើកទឹ្កចិេថឱ្យមានការស្ស្ថវប្ជាវមលមធទ្ៀេ។ 
កបុង្ចាំធណាមអបកមដលទ្ទួ្លរង្ការសមាុេផាូវកាយធៅស្ថលាធរៀនចាំនួន ៧៣,០៨% បាននិោយថា 
ពួកធគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេមបបធនះ “ធពល ាះ” “ជាញឹកញយ” ឬ “ជាធរៀង្រាល់នលង”។ ធៅខ្ង្ធប្ៅ
បរោិកាសស្ថលាធរៀនវញិ េួធល ធនះធរៀង្េិចជាង្បនថិចធដ្ឋយអបកចូលរមួចាំនួន ៦២,៨២% ទ្ទួ្ល
រង្ការសមាុេខ្ង្ផាូវកាយ “ធពល ាះ” “ជាញឹកញាប់” ឬ “ជាធរៀង្រាល់នលង”។ ធលើសពីធនះ ការសមាុេជា
ពាកយសមថីក៏ធកើេមានកបុង្ស្ថលាធរៀនជាង្ខ្ង្ធប្ៅស្ថលាធរៀនផង្មដរ ធដ្ឋយអបកចូលរមួ ៩២,៣១% 
រាយការណ៍្ថាធកើេមាន“ធពល ាះ” “ជាញឹកញាប់” ឬ “ជាធរៀង្រាល់នលង” កបុង្ស្ថលាធរៀន ធបើធ្ៀប
ជាមួយនឹង្ ៨៣,៣៣% ខ្ង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន។ ធដ្ឋយធប្បើប្បាស់លកខណ្ៈវនិិចឆ័យដូចោប ធនះ េួធល 
បងាា ញពីការផ្ទេ់ធចញពីសង្គមគឺស្សធដៀង្ោប សប្មាប់ករណី្កបុង្ស្ថលាធរៀនមានចាំនួន ៦៤,១% និង្
ធប្ៅស្ថលាធរៀនមានចាំនួន ៦២,៨៣%។ កបុង្ចាំធណាមអបកចូលរមួមដលបានរាយការណ៍្ថាបាន
ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេខ្ង្ផាូវធភទ្ចាំនួន ៤៨,៧២% បានធលើកធឡើង្ថាបញ្ញា ធនះបានធកើេធឡើង្កបុង្
ស្ថលាធរៀន “ធពល ាះ” “ជាញឹកញាប់” ឬ “ជាធរៀង្រាល់នលង”។ ការសមាុេខ្ង្ផាូវធភទ្គឺជាទ្ប្មង់្មេ
មួយគេ់ននការសមាុេមដលមានធប្បវ៉ឡង់្ ពស់ជាង្ធៅខ្ង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន ធដ្ឋយអបកចូលរមួចាំនួន 
៥៥,១១% គឺជាជ្នរង្ធប្ោះធដ្ឋយស្ថរការសមាុេផាូវធភទ្ខ្ង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន “ធពល ាះ” “ជាញឹក
ញាប់” ឬ “ជាធរៀង្រាល់នលង” ។ លទ្នផល ពាក់ព័ននជាមួយនឹង្ការសមាុេខ្ង្ផាូវកាយ និង្ការសមាុេជា
ពាកយសមថី ោចធមើលធ ើញ កបុង្ត្រកាហ្វខ្ង្ធប្កាម ៖ 
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ទិ្នបន័យខ្ង្ធលើោចទញធចញនូវធសចកថីសនបិដ្ឋឌ នចាំនួនពីរ។ ទី្ ១ ទិ្នបន័យធនះបានបងាា ញ
ឱ្យធ ើញថាមិនប្េឹមមេថាការសមាុេពាក់ព័ននជាមួយនឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការ
បងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រធលចធចញកបុង្ទ្ប្មង់្ធផសង្ៗោប បុ៉ធណាត ះធទ្ បុ៉មនថវក៏បងាា ញផង្មដរថាអបក
មដលទ្ទួ្លរង្ការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រ
ធយនឌ័ររបស់ពួកធគទ្ទួ្លរង្ការសមាុេប្បធភទ្ធនះជាប្បចាាំ ធដ្ឋយអបកចូលរមួភាគធប្ចើនមដល 
ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេ “ធពល ាះ” “ជាញឹកញាប់” ឬ “ធរៀង្រាល់នលង”។ ទី្ពីរ របកគាំធហើញធនះផថល់នូវភសថុ
តាង្បងាា ញថា ការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយ
នឌ័ររបស់ពួកធគធប្ចើនធកើេមានកបុង្បរោិកាសស្ថលាធរៀនជាង្ខ្ង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន ដូធចបះទិ្នបន័យ
ធនះគឺជាមូលដ្ឋឌ នភសថុតាង្រងឹ្មាាំថាស្ថលាធរៀនធៅកមពុជាពុាំបានផថល់នូវសុវេទិភាពដល់អបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ធឡើយ ធហើយមលមទាំង្ោចរមួចាំមណ្កធ្វើឱ្យមានការសមាុេដល់សិសសធទ្ៀេផង្។ 
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ធបើធទះបីជាការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំ
ធ រធយនឌ័រមានធប្បវ៉ឡង់្ ពស់ធៅខ្ង្កបុង្ស្ថលាធរៀនក៏ធដ្ឋយ ធគមិនោចធមើលរ ាំលង្ការលាំបាក
ជាធប្ចើនមដលអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជួ្បប្បទ្ះធៅខ្ង្ធប្ៅស្ថលាធរៀនធឡើយ។ ជាការពិេ របាយ
ការណ៍្ធនះបានបងាា ញរចួធហើយពីសមាព ្សង្គមមដលយុវជ្នជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ទ្ទួ្លរង្
កបុង្មផបក ៣.៣ ខ្ង្ធលើ។ ការអធង្កេទាំង្ពីរដាំណាក់កាលបាន ិេ ាំមសវង្រកព័េ៌មានពីអបកចូលរមួថា
ធេើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ប្េូវបានសហគមន៍របស់ពួកធគទ្ទួ្លស្ថគ ល់កបុង្កប្មិេណា ធពលមដល
ពួកធគធៅធរៀនកបុង្ស្ថលា។ 

អបកចូលរមួភាគធប្ចើនមានចាំនួន ៤១,៣៩% បានធ្ាើយថាសហគមន៍របស់ពួកធគ “ទ្ទួ្ល
ស្ថគ ល់ជា្មាតា” នូវអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ។ ធលើសពីធនះ អបកចូលរមួកបុង្ការអធង្កេចាំនួន 
៤,៩២% ធ្ាើយធដ្ឋយធលើកធឡើង្ថាសហគមន៍របស់ពួកធគ “ទ្ទួ្លយកអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្
កប្មិេ ពស់”។  ណ្ៈធពលមដលលទ្នផលទាំង្ធនះមានលកខណ្ៈវជិ្ជមាន ទិ្នបន័យធនះក៏បងាា ញផង្
មដរថា មានអបកធ្ាើយសាំណួ្រជាង្មួយភាគបួនធសាើនឹង្ ២៧,០៥% ចាេ់ទុ្កសហគមន៍កបុង្ស្ថលា
ធរៀនរបស់ពួកធគថា “មិនោចទ្ទួ្លយកបានទាំង្ស្សរង្” ធហើយ ២៤,១៨% ចាេ់ទុ្កសហគមន៍របស់
ពួកធគ“មិនទ្ទួ្លយក” 46  មដលបងាា ញថា អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជួ្បនឹង្ការលាំបាកធប្ចើន ធដើមផី
ធ្វើសមាហរណ្កមា ាួនចូលធៅកបុង្សហគមន៍របស់ពួកធគ។ 

បមនទមពីធលើការសមាុេធលើរាង្កាយ និង្កបុង្សង្គមយុវជ្នមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  
ក៏ប្បឈមនឹង្ការសមាុេតាមប្បព័ននអិុនធ ើ្មណ្េ ឬទូ្រសពធ កបុង្កាំឡុង្ធពលមដលពួកធគធៅធរៀន ធបើ
ធទះបីជាការសមាុេកបុង្ទ្ប្មង់្មបបធនះ មានធប្បវ៉ឡង់្ទបកបុង្ចាំធណាមសិសសធៅកមពុជា ធដ្ឋយស្ថរ
មេកង្វះលទ្នភាពធប្បើប្បាស់បធចចកវទិ្ាសប្មាប់ប្បជាពលរដឌ មដលមានការលាំបាកមផបកសង្គម ធសដឌ
កិចច និង្អបករស់ធៅេាំបន់ជ្នបទ្ក៏ធដ្ឋយ។ ធៅធពលស្ថកសួរថាធេើអបកចូលរមួធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការ
សមាុេតាមប្បព័ននអិុនធ ើ្មណ្េកបុង្ឆ្ប ាំមដលពួកធគធៅធរៀនមដរឬធទ្ ៥៧,១៤% ននអបកមដលបានរាយ
ការណ៍្ថាបានទ្ទួ្លរង្ការសមាុេបាននិោយថាពួកធគពុាំទន់ោចធប្បើប្បាស់ប្បព័ននអិុនធ ើ្មណ្េ
ធៅធពលធ ះធៅធឡើយធទ្។ កបុង្ចាំធណាមអបកចូលរមួចាំនួន ៣១  ក់ មដលោចធប្បើប្បាស់ប្បព័ននអិុ
នធ ើ្មណ្េបាន មាន ២៧  ក់ ធសាើនឹង្ចាំនួន ៣៥,០៦% បាននិោយថា ពួកធគពុាំបានទ្ទួ្លការ
សមាុេតាមប្បព័ននអនឡាញធឡើយ ធហើយ ៦  ក់ ធសាើនឹង្ចាំនួន ៧,៨% បាននិោយថាពួកធគទ្ទួ្ល
រង្ការសមាុេតាមប្បព័ននអិុនធ ើ្មណ្េ។ 

ស្សធដៀង្ោប នឹង្ការសមាុេតាមប្បព័ននអិុនធ ើ្មណ្េមដរ កបុង្ចាំធណាមអបកចូលរមួមដលធាា ប់
ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេមានចាំនួន ៣២,០៥% បាននិោយថា ពួកធគពុាំមានទូ្រសពធធប្បើ កាលពីធពលធៅ
ធរៀនធឡើយ។ កបុង្ចាំធណាមអបកមដលមានទូ្រស័ពធធប្បើចាំនួន ៥៥,១៣% និោយថាពួកធគពុាំបានទ្ទួ្ល

                                                        
46

 អបកចូលរមួ ៤  ក់ ធសាើនឹង្៣,២% ធ្ាើយថា “មិនដឹង្/មិនចាាំ” ចាំធពាះសាំណួ្រធនះ។ 
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រង្ការសមាុេតាមទូ្រសពធធពលធៅធរៀនធឡើយ ធហើយចាំនួន ១២,៨៣% បាននិោយថាពួកធគបាន
ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេតាមទូ្រសពធ។ 

ការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រគឺ
ជាអវីមដលមេង្ធកើេមានធឡើង្តាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធហើយការពនយល់មួយអាំពីប្បវ
ឡង់្មបបធនះោចធដ្ឋយស្ថរមេមានការយល់ធ ើញចាំធពាះអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាអវជិ្ជមាន។ 
តាមការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ១ និង្ដាំណាក់កាលទី្ ២ សុទ្នមេ ិេ ាំបធង្កើេនូវទិ្នបន័យពាក់ព័នននឹង្
ចាំណុ្ចធនះ។ បុ៉មនថ ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ១ និង្ទី្ ២  ុសោប េិចេួច ពាក់ព័នននឹង្រធបៀបសួរ
សាំណួ្រពាក់ព័ននធនះ។ ធៅកបុង្ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ១ អបកចូលរមួ  ប្េវូបានសួរសាំណួ្រទូ្ធៅថា
ធេើពួកធគធាា ប់ឮស្ថរវជិ្ជមាន និង្អវជិ្ជមានអាំពីអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មដរឬធទ្ ធហើយជ្ធប្មើសមដល
មាន មានដូចជា “បាទ្/ចាស” “ធទ្” ឬ “មិនដឹង្”។ ធៅកបុង្ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ២ អបកចូលរមួ 
ប្េូវបានសួរជាក់លាក់ ថាធេើពួកធគធាា ប់ឮស្ថរវជិ្ជមានឬអវជិ្ជមានធៅស្ថលាធរៀនមដរឬធទ្ ធដ្ឋយ
ជ្ធប្មើសមានដូចជា“ភាគធប្ចើនវជិ្ជមាន” “ភាគធប្ចើនអវជិ្ជមាន” និង្ “ប្បហាក់ប្បមហលោប  សប្មាប់ស្ថរ
នីមួយៗ”។ ធចញពីការចុះប្បមូលព័េ៌មានធលើកទី្ ១ អបកចូលរមួចាំនួន ៩២,៤៤% បានរាយការណ៍្ថា 
ធាា ប់ឮស្ថរអវជិ្ជមានអាំពីការមដលពួកធគជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  បុ៉មនថ ចាំនួន ៧៨,១៥% ននអបក
មដលបានចូលរមួកបុង្ការអធង្កេធនះ ក៏បានរាយការណ៍្ថាបានឬស្ថរវជិ្ជមានអាំពីការមដលពួកធគជា
អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ផង្មដរ។ ធនះបងាា ញថា  ណ្ៈធពលមដលអបកចូលរមួធសធើរមេទាំង្អស់កបុង្
ធពលចុះប្បមូលព័េ៌មានធលើកទី្១ ធាា ប់ទ្ទួ្លបានស្ថរអវជិ្ជមានអាំពីការមដលពួកធគជាអបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប  ពួកធគភាគធប្ចើនក៏ទ្ទួ្លបានស្ថរវជិ្ជមានផង្មដរ មដលជាសញ្ញដ ប្បធសើរមួយ។ 

ធៅកបុង្ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ២ ការធ្ាើយេបចាំនួន ៤៥,២៤% ធ្ាើយថា “មានលកខណ្ៈ
ប្បហាក់ប្បមហលោប ” ។ អបកធ្ាើយេបចាំនួន ៤២,០៦% បានរាយការណ៍្ថា ធាា ប់ឮ “ស្ថរអវជិ្ជមាន
ភាគធប្ចើន” ធហើយមានមេ ១២,៧០% បុ៉ធណាត ះ មដលឮស្ថរ “មានលកខណ្ៈវជិ្ជមាន”។ ទិ្នបន័យមដល
ទ្ទួ្លបានពីការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ២ បងាា ញថាស្ថលាធរៀនធៅកមពុជា ោចផថល់នូវបរបិទ្មួយ 
មដលបង្កលកខណ្ៈឱ្យមានការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ 
នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រតាមរយៈការបង្កភាពងាយស្សួលឱ្យមានការបញ្ជូ នស្ថរអវជិ្ជមានអាំពីអបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ។ 

អបកចូលរមួក៏ប្េវូបានសួរផង្មដរថាធេើអបកណាមដលទ្ទួ្ល ុសប្េូវ ាំឱ្យមានការសមាុេ ពាក់
ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ មដលពួកធគទ្ទួ្លរង្។ 
ការធ្ាើយេបរបស់ពួកធគ ប្េូវបានបងាា ញកបុង្ប្កាហវខ្ង្ធប្កាម៖ 
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ដូចមដលបានធ ើញកបុង្របូភាពខ្ង្ធលើ អបកចូលរមួកបុង្ចាំនួនធលើសលុបធពាលគឺមានចាំនួន 
៦៧,៩៥% បានធលើកធឡើង្ថា ពួកធគប្េូវបានសមាុេភាគធប្ចើនពីសាំណាក់សិសសប្បរសមដលធ្វើឱ្យ
ករណី្មបបធនះកាា យជាប្បភពននការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការ
បងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រមដលប្េូវបានធលើកធឡើង្ញឹកញាប់ជាង្ធគ។ អវីមដលគួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ផង្
មដរធ ះគឺអបកចូលរមួ ១ ភាគ ៦ បានរាយការណ៍្ថាពួកធគប្េូវបានសមាុេពីសាំណាក់ប្គបូធប្ង្ៀន 
មដលផថល់នូវភសថុតាង្បងាា ញពីភាពពាក់ព័ននផ្ទធ ល់របស់ស្ថលាធរៀនកបុង្ករណី្ការសមាុេពាក់ព័នននឹង្
និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រមួយចាំនួន។ អវីមដលគួរឱ្យកេ់
សមាគ ល់ផង្មដរគឺថា អបកចូលរមួជាង្ ១ ភាគ ៥ ធាា ប់ទ្ទួ្លរង្ការសមាុេពីនគរបាល។ ធនះគឺជាសទិេិ
គួរឱ្យមានការប្ពួយបារមាជាខ្ា ាំង្ និង្ផថល់នូវភសថុតាង្បងាា ញថាស្ថទ ប័នរបស់រដឌគឺជាអបកមដលទ្ទួ្ល
 ុសប្េវូផ្ទធ ល់ធលើការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រ
ធយនឌ័រ។ 

ធៅកបុង្ការសមាា សមួយទ្ល់មួយជាលកខណ្ៈសមាង េ់ជាមួយអបកចូលរមួមដលធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយ
ប្ករមការងារគធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័រ អបកធ្ាើយេបសមាា សន៍ជាធប្ចើន ក់ 
បានធរៀបរាប់លាំអិេអាំពីការសមាុេមដលពួកធគទ្ទួ្លរង្ពីសាំណាក់ប្គរូបស់ពួកធគ។ បុរសបថូរធភទ្ 
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(ស្តសថីមេង្ ាួនជាបុរស) មាប ក់ោយុ ១៩ ឆ្ប ាំ មកពីធ េថកាំពង់្ឆ្ប ាំង្ មដលមានធ ា្ ះធៅធប្ៅថា ស្សស់ 
បាននិោយ កបុង្ការសមាា ស ថា៖ 

“ ញុ ាំពិេជាមានការោក់អន់ចិេថ ជាមួយនឹង្ប្គរូបស់ ញុ ាំ។ ជាទូ្ធៅ សិសសប្បរស និង្សិសស
ស្សីមិនបានទ្ទួ្លទ្ណ្ឍ កមាពីប្គធូ ះធទ្ បុ៉មនថ ញុ ាំទ្ទួ្លរង្ទ្ណ្ឍ កមា ធបើធទះបីជា ញុ ាំធរៀន
ពូមក ឬជាសិសសឆ្ា េកបុង្ថាប ក់ក៏ធដ្ឋយ។ ប្គរូបស់ ញុ ាំមេង្ធជ្រ ឬសថីឱ្យ ញុ ាំ។ កបុង្ មជាបុរស
បថូ រធភទ្ ញុ ាំពុាំមានភាពកក់ធៅថ កបុង្ស្ថលាធរៀនរបស់ ញុ ាំធឡើយ។  ញុ ាំមិនសូវទ្ទួ្លរង្ការធរ ើស
ធអើង្ធប្ចើនពីមិេថភកថិរបស់ ញុ ាំធឡើយ បុ៉មនថប្គរូបស់ ញុ ាំមេង្សមាុេ ញុ ាំ។” 
ធៅកបុង្ការសមាា សដ៏កប្មមួយជាមួយនឹង្បុរសស្សឡាញ់បុរសមាប ក់ជាម ារឥស្ថា ម ធ ា្ ះ

ធៅធប្ៅថា េុាំ ោេ់បានរ ាំឭកពីផលប៉ះពាល់ មដលសហគមន៍ឥស្ថា មមានមកធលើសិសស និង្ប្គជូា
អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធពលធៅធរៀន៖ 

“ធៅកបុង្ប្គសួ្ថររបស់ ញុ ាំ សហគមន៍កាន់ស្ថស ឥស្ថា មមិនទ្ទួ្លស្ថគ ល់អបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ធឡើយ។ ប្បសិនធបើធគដឹង្ថាអបកជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ជាស្ថធារណ្ៈ 
អបកប្េូវមេរស់ធៅខ្ង្ធប្ៅសហគមន៍ឥស្ថា ម។ ប្គឥូស្ថា មក៏ជាកថីបារមារបស់ ញុ ាំមដរ ធពល
មដល ញុ ាំធៅធរៀន ធដ្ឋយស្ថរមេពួកោេ់មិនទ្ទួ្លសិសស មដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូច
ោប ធឡើយ។ ពួកធគប្បាប់ឱ្យធយើង្ធ្វើជា “បុរស ឬស្តសថីពិេប្បាកដ” ធហើយប្បសិនធបើអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប បងាា ញ ាួនកបុង្ថាប ក់ធរៀន ពួកធគនឹង្ប្េូវបធណ្ថ ញធចញពីថាប ក់។ 
ធយើង្បានឮពីបុរសបថូរធភទ្មាប ក់(ស្តសថីមេង្ ាួនជាបុរស)មាប ក់កបុង្រាជ្ធានីភបាំធពញ មដលមាន

ធ ា្ ះធៅធប្ៅធចក ី មដលបចចុបផនបកាំពុង្ធរៀនថាប ក់បរញិ្ញដ បប្េកបុង្រាជ្ធានីភបាំធពញ ោេ់បាន
និោយថា ៖ 

“ ញុ ាំបានធលើកពីបញ្ញា ធនះ ជាមួយនឹង្ប្គរូបស់ ញុ ាំ ពាក់ព័ននជាមួយការនិោយសមថីមិនសម
រមយរបស់ោេ់។ ប្គរូបស់ ញុ ាំនិោយថា “ឯង្ ុសោប ស្សលះពីសិសសធផសង្ធទ្ៀេកបុង្ថាប ក់
ធនះ។ ឯង្មិនមមនជាមនុសសប្បរសធ ះធទ្ សូមធ្វើ ាួនឱ្យដូចស្សីពិេប្បាកដ”។ 
ធដ្ឋយស្ថរមេបញ្ញា ធនះមេង្ធកើេមានធឡើង្ ធចក ីបានធសបើឱ្យស្ថលាជួ្យធដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា

ធនះ បុ៉មនថោេ់ពុាំបានទ្ទួ្លដាំធណាះស្ស្ថយអវីធឡើយ។ 
បមនទមពីធលើការសមាុេកបុង្ទ្ប្មង់្ធផសង្ធទ្ៀេ ការអធង្កេធនះបានសួរអបកចូលរមួថាធេើប្គបូាន

ពប្ងឹ្ង្ការធសាៀកពាក់ឯកសណាឌ ន ឬសថង់្ដ្ឋននការធរៀបចាំ ាួន មដលពួកធគពុាំមានភាពងាយស្សួល
ជាមួយមដរឬធទ្។ ឯកសណាឌ នស្ថលាធរៀនគឺជាអវីមដលសិសសទាំង្អស់ប្េូវមេធោរពតាម។ សិសស
ប្បរសធសាៀកធខ្ធ ៀវ ធហើយសិសសស្សីប្េវូធសាៀកសាំពេ់ធ ៀវ។ 47   ប្ករមការងារគធប្មាង្និន្នា ការភភទ
និងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័របានទ្ទួ្លស្ថគ ល់ថាសថង់្ដ្ឋននការធរៀបចាំ ាួនមដលប្េូវមេធោរពតាមមបប

                                                        
47

 កមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិ “ការធ្វើជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅោសីុ៖ របាយការណ៍្ សប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជា - ទ្ាំព័រ៤១ 
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ធនះ ទ្ាំនង្ជាធ្វើឱ្យសិសសមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ជាពិធសសអបកមដលមានអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ  ុសពីធភទ្កាំធណ្ើ េរបស់ពួកធគ មានោរមាណ៍្មិនងាយស្សួល។ 

ការអធង្កេទាំង្ពីរដាំណាក់កាល បានរកធ ើញថាមានអបកចូលរមួជាង្ ១ ភាគ ៤ ធសាើនឹង្
២៦,៨៩% បាននិោយថាប្គរូបស់ពួកធគពិេជាបានអនុវេថសថង់្ដ្ឋឯកសណាឌ ន មដលធ្វើឱ្យពួកធគ
មានោរមាណ៍្មិនងាយស្សួលធ ះធឡើយ។ អវីមដលគួរឱ្យចាប់ោរមាណ៍្ធ ះគឺ អបកបថូរធភទ្ចាំនួន
៤០.៤៨ មដលបានចូលរមួកបុង្ការអង្កេមានោរមាណ៍្មិនស្សួលកបុង្ចិេថចាំធពាះការបង្ខាំឱ្យធសាៀកពាក់
ឯកសណាឌ ន។ ធនះបងាា ញថាសិសសមដលជាអបកបថូរធភទ្ទ្ទួ្លរង្ផលប៉ះពាល់ធលើសលុប ធដ្ឋយ
ស្ថរមេសថង់្ដ្ឋឯកសណាឌ ន ធបើធ្ៀបជាមួយនឹង្ប្ករមអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប េូចៗធផសង្ធទ្ៀេ។ 

ស្សីស្សស់ (បុរសមេង្ ាួនជាស្សី) មាប ក់មកពីធ េថធសៀមរាប មដលមានធ ា្ ះធៅធប្ៅថា 
និមល បានប្បាប់ប្ករមការងារគធប្មាង្និន្នា ការភភទនិងអត្តសញ្ញា ណភយនឌ័រថាធៅធពលមដល ង្
មានោយុ ៩ ឆ្ប ាំ (ថាប ក់ទី្ ៣)  ង្បានធបាះបង់្ធចាលការសិកា ធដ្ឋយស្ថរមេប្គរូបស់ ង្បញ្ញជ ឱ្យ
 ង្កាេ់សក់ ធហើយ ង្មិនធ្វើតាម។ ធៅកបុង្ម  មិលុ  ឆ្ប ាំ ២០១៥ សកលវទិ្ាល័យបាង្កក 
បានប្បកាសជាផាូវការពីជ្ធប្មើសឯកសណាឌ នមដលផថល់លទ្នភាពឱ្យនិសសិេធសាៀកពាក់ ធៅតាមអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ពួកធគ។ 48   វឌណនភាពមបបធនះនឹង្ផថល់ជាប្បធោជ្ន៍ដល់សិសស ដូចជា 
និមលជាធដើមនិង្សិសសធផសង្ធទ្ៀេ មដលពុាំមានភាពងាយស្សួលជាមួយនឹង្សថង់្ដ្ឋឯកសណាឌ ន 
និង្ការធរៀបចាំ ាួនរបស់សិសសធៅកមពុជា។ 

៥.២. ការដឆែើយត្បចំដពាោះការសមែុត្ 

ធបើតាមទិ្នបន័យ មដលទ្ទួ្លបានពីការអធង្កេទី្ពីរ ការធ្ាើយេបធលើសលុបពីអបកចូលរមួកបុង្
ការអធង្កេចាំធពាះការសមាុេគឺ “មិនបានធ្វើអវីទាំង្អស់” មដលប្េូវោប នឹង្អបកធ្ាើយសាំណួ្រជិ្េពាក់ក
ណាថ លធសាើនឹង្ ៤៤,៨៧%។ អបកធ្ាើយសាំណួ្រជិ្េ ១ ភាគ ៥ ធសាើនឹង្ ១៧,៩៥% បានរាយការណ៍្ពី
ការសមាុេធៅប្គ ូ ធហើយ ចាំនួន ១៤,១០% រាយការណ៍្ពីបញ្ញា ធនះធៅកាន់ឪពុកមាថ យរបស់ ាួន។ 
មានអបកចូលរមួមេមួយភាគេូចបុ៉ធណាត ះធសាើនឹង្ ១,២៨% មដលរាយការណ៍្បញ្ញា ធនះធៅកាន់នគរ
បាល។ បុ៉មនថេួធល សប្មាប់អបកមដលធគចពីស្ថលាធរៀនមានកប្មិេទបជាង្េួធល ដូចោប  (ធសាើនឹង្
២៣%) មដលទ្ទួ្លបានពីការសិកាស្សធដៀង្ោប មដលធ្វើធឡើង្កបុង្ប្បធទ្សជ្បុ៉ន មដលប្េូវបាន
បងាា ញកបុង្មផបកអាំពី “បរបិទ្សកល” ននរបាយការណ៍្ធនះ។ អវីមដលគួរឱ្យមានការប្ពួយបារមាជាង្ធគ
គឺការស្ស្ថវប្ជាវធនះបងាា ញភសថុតាង្ពីការស្ថធ ក់ធសធើររបស់ជ្នរង្ធប្ោះកបុង្ការរាយការណ៍្ពីការ
សមាុេធនះកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ អវីមដលជាការប្ពយួបារមាជាពិធសសធ ះគឺការស្ថធ ក់ធសធើរកបុង្ការ
រាយការណ៍្ពីការសមាុេប្បាប់ប្គ។ូ ធនះោចបងាា ញពីការ វះទ្ាំនុកចិេថធលើប្បព័ននស្ថលាធរៀនកបុង្ការ
                                                        
48

 “សកលវទិ្ាល័យបាង្កក ោាំប្ទ្ឲ្យមានជ្ធប្មើសឯកសណាឌ នតាមធយនឌ័រ" ស្ថរព័េ៌មាន  Coconuts Bangkok (៨ មិលុ  ២០១៥)  
<http://bangkok.coconuts.co/2015/06/08/bangkok-university-officially-endorses-uniform-gender-choice> 

http://bangkok.coconuts.co/2015/06/08/bangkok-university-officially-endorses-uniform-gender-choice
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ធដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា ធនះ បុ៉មនថក៏ោចជាសញ្ញដ បងាា ញពីបញ្ញា របស់ស្ថលាធរៀន ាួនឯង្មដលការសិកា
ធនះបានរកធ ើញថាក៏ជាប្បភពននការសមាុេផង្មដរ។ 

ធៅកបុង្ការអធង្កេដាំណាក់ទី្ ២ អបកចូលរមួកបុង្ការអធង្កេ ប្េវូបានស្ថកសួរថាធេើប្គធូ្ាើយេបចាំធពាះ
ការសមាុេធដ្ឋយរធបៀបណា។ ការធ្ាើយេបទាំង្ធនះ ប្េូវបានបងាា ញកបុង្ត្រកាហ្វខ្ង្ធប្កាម ៖ 

 
 
 
 

ដូចមដលបានធ ើញកបុង្របូភាពធនះ ប្គូបធប្ង្ៀនចាំនួន ៤២,៣១% បានចាេ់វធិានការមួយ
ចាំនួនធដើមផបីញ្ឈប់មិនឱ្យមានការសមាុេធកើេធឡើង្ធទ្ៀេ។ ធទះជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ ប្គជូាធប្ចើន
 ក់ហាក់មិនដឹង្ថាការសមាុេបានធកើេធឡើធហើយពុាំបានធ្វើអវីទាំង្អស់។ ធនះោចធដ្ឋយស្ថរមេការ
 វះ្នធៈដូចបងាា ញខ្ង្ធលើរបស់ជ្នរង្ធប្ោះកបុង្ការសុាំជ្ាំនួយពីស្ថលាធរៀន ឬោចធដ្ឋយស្ថរមេប្គូ
 វះការយល់ដឹង្ជាមូលដ្ឋឌ នពីជី្វេិប្បចាាំនលងកបុង្ស្ថលាធរៀន ធចញពីទ្សសនៈយល់ធ ើញរបស់សិសស 
មដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ អវីមដលកាន់មេធ្វើឱ្យមានការប្ពួយបារមាធ ះ គឺទិ្នបន័យពាក់ព័នន
ជាមួយនឹង្ប្គ ូមដលដឹង្ពីការសមាុេ។ ប្គូបធប្ង្ៀនចាំនួន ២៥,៦៤% បានចូលរមួកបុង្ការសមាុេ ឬដឹង្
ពីការសមាុេមដរធហើយមិនបានធ្វើអវីទាំង្អស់ មដលធនះេាំណាង្ឱ្យសិសសកបុង្ភាគរយមួយ ពស់មដល
ទ្ទួ្លរង្ផលប៉ះពាល់ ធដ្ឋយស្ថរមេសកមាភាព ឬការមិនធ្វើសកមាភាពរបស់ប្គ។ូ រដឌ្ មានុញ្ដមចង្
ថា “រដឌប្េូវការពារកុមារពីសកមាភាពទាំង្ឡាយណា មដលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ឱ្កាសទ្ទួ្លបានការ
អប់រ ាំ សុ ភាពនិង្សុ ុមាលភាពរបស់ពួកធគ...”។ គួរឱ្យធស្ថកស្ថថ យ លទ្នផលននការស្ស្ថវប្ជាវធនះ
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បងាា ញថា ស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ប្គបូធប្ង្ៀនជាធប្ចើន ក់ពុាំបានផថល់ការការពារដល់
កុមារជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ពីទ្ធង្វើ  ដូចជាការសមាុេជាធដើម មដលមានផលប៉ះពាល់មក
ធលើសកមាភាពអប់រ ាំ សុ ភាព និង្សុ ុមាលភាពរបស់ពួកធគធ ះធទ្។ 

៥.៣. ផលប ោះពាលន់នការសមែុត្មកដលើជនរងដស្ោោះ 

ផលប៉ះពាល់ននការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវ 
ទ្ាំធ រធយនឌ័រមកធលើជ្នរង្ធប្ោះោចមានទ្ាំហាំ ា្ំធ្ង្និង្មានទ្ប្មង់្ធប្ចើនោ៉ង្។ ការស្ស្ថវប្ជាវ
ធនះមានធោលបាំណ្ង្វយេនមាធលើផលប៉ះពាល់ភាា មៗផង្និង្ផលប៉ះពាល់រយៈធពលមវង្ផង្ មដល
ធកើេធឡើង្ធដ្ឋយស្ថរមេការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំ
ធ រធយនឌ័រ។ ដូធចបះ ធគប្េូវធ្វើការពិចារណាថាធេើការសមាុេោចមានផលប៉ះពាល់ធលើការសធប្មច
ចិេថរបស់ជ្នរង្ធប្ោះកបុង្ការបនថការអប់រ ាំមដរឬធទ្ក៏ដូចជាធលើសុ ុមាលភាពរយៈធពលមវង្ជាទូ្ធៅ។ 
ការសិកាស្សធដៀង្ោប ជុ្ាំវញិពិភពធលាក បានរកធ ើញពីទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្រវង្ការសមាុេយុវជ្នជាអបក
សមាុេធភទ្ដូចោប និង្បញ្ញា សុ ភាពផាូវចិេថជាធប្ចើនដូចជា ការធាា ក់ទឹ្កចិេថ ការលប់បារមា ការផថល់មិន
ឱ្យេនមាដល់ ាួនឯង្ និង្អប្តាធ្វើអេថឃាេ ពស់។ ធលើសពីធនះ បញ្ញា ពាក់ព័នននឹង្សុ ភាព ដូចជា ការ
ធប្បើបាំពានជាេិស្សវងឹ្ ការរមួធភទ្ធដ្ឋយមិនបានការពារនិង្ការ្ាង្ធមធរាគធអដស៍/ជ្ាំងឺ្ធអដស៍ក៏មាន
ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ជាមួយនឹង្ការសមាុេ ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំ
ធ រធយនឌ័រមដរ។ 

ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ២ បានដ្ឋក់បញ្ចូ លសាំណួ្រ មដលសួរថាធេើអបកចូលរមួបានធរៀន
ចប់កប្មិេម្យមសិកាមដរឬធទ្ ធហើយប្បសិនធបើពួកធគមិនបានធរៀនចប់ ធេើមូលធហេុអវីមដល ាំឱ្យ
ពួកធគឈប់ធរៀន។ អបកចូលរមួចាំនួន ៣០,៧៧% បានធរៀនចប់ស្ថលាម្យមសិកា។ បុ៉មនថ កបុង្
ចាំធណាមចាំនួនមដលធៅសល់ លទ្នផលធ្វើឱ្យមានការភាញ ក់ធផែើល។ កបុង្ចាំធណាមអបកមដលមិនបាន
ធរៀនចប់ម្យមសិកា “ការទ្ទួ្ល ុសប្េូវធផសង្ធទ្ៀេ” គឺជាចធមាើយមដលធ្ាើយញឹកញាប់ជាង្ធគ 
ធដ្ឋយមានអបកចូលរមួជាង្ ១ ភាគ ៥ ធសាើនឹង្២០,៥១% ធ្ាើយចធមាើយធនះ។ បុ៉មនថ អបកចូលរមួ ចាំនួន
១២,៨២% បានធលើកធឡើង្ពីមូលធហេុមដលពួកធគមិនធរៀនចប់ស្ថលាម្យមសិកាគឺធដ្ឋយស្ថរមេ 
“ការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ពួកធគ”។ េួធល ធនះមានធប្ចើន
ចាំនួនអបកចូលរមួមដលមិនបានធរៀនចប់ស្ថលាម្យមសិកា ធដ្ឋយស្ថរមេ “ចាំណាយ” មានចាំនួន
១០,២៦% ធដ្ឋយស្ថរមេពួកធគ “មិនចូលចិេថធរៀន” មានចាំនួន ៧,៦៩% “មធ្ាបាយធ្វើដាំធណ្ើ រ” 
មានចាំនួន ២,៥៦% និង្ “ការសមាុេធដ្ឋយស្ថរមូលធហេុធផសង្ធទ្ៀេ” មានចាំនួន ២,៥៦% និង្ភាគ
រយធសាើោប នឹង្អបកមដលមានមូលធហេុ “ធផសង្ធទ្ៀេ” មដលពុាំបានធរៀបរាប់មដល ាំឱ្យពួកធគមិនធរៀន
ចប់ស្ថលាម្យមសិកាមានចាំនួន ១២,៨២% ។ លទ្នផលទាំង្ធនះ ប្េូវបានបងាា ញ កបុង្ប្កាហវខ្ង្
ធប្កាម ៖ 
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របកគាំធហើញខ្ង្ធលើបងាា ញថាការសមាុេធៅស្ថលាធរៀនពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រមានផលប៉ះពាល់អវជិ្ជមានភាា មៗដល់សកាថ នុពល
ននការសិការបស់យុវជ្នមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា មដល ាំឱ្យមានការ
ធបាះបង់្ធចាលការសិកាទាំង្ពួកធគមិនចង់្ធ្វើ ធហើយមានផលប៉ះពាល់ខ្ា ាំង្ធលើសកាថ នុពលរយៈ
ធពលមវង្របស់ពួកធគ។ 

ដូចោប នឹង្លទ្នផលរកធ ើញគួរឱ្យប្ពួយបារមា ពាក់ព័នននឹង្អប្តាធបាះបង់្ធចាលការសិកា
របស់ជ្នរង្ធប្ោះ លទ្នផលរបស់ធយើង្ក៏បងាា ញឱ្យធ ើញផង្មដរថាអប្តាធាា ក់ទឹ្កចិេថ បញ្ញា ពាក់ព័នន
នឹង្ការផថល់េនមាដល់ ាួនឯង្ ការមានគាំនិេ និង្និ ប ការចង់្ធ្វើអេថឃាេ ក៏ដូចជាការលាំបាកកបុង្ការ
ធជ្ឿទុ្កចិេថអបកដនទ្ និង្ការបធង្កើេទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធសបហា គឺជាបញ្ញា រមួរបស់អបកមដលចូលរមួកបុង្ការ
អធង្កេធនះ។ 

ជាការចាប់ធផថើមមផបកចុង្ធប្កាយននការអធង្កេទាំង្ពីរធនះមដលធផ្ទថ េធលើការប្បមូលព័េ៌មាន
អាំពីជី្វេិនិង្ោរមាណ៍្បចចុបផនបរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅនលងធនះ អបកចូលរមួកបុង្ការអធង្កេ
ប្េូវបានសួរសាំណួ្រថា “និោយជាទូ្ធៅ ធេើអបកសបាយចិេថកប្មិេណា កបុង្ជី្វេិរបស់អបកបចចុបផនប
ធនះ?” ធដ្ឋយអបកចូលរមួចាំនួន ១៣% រាយការណ៍្ថា “មិនសបាយចិេថ” រហូេដល់ “មិនសបាយ
ចិេថទល់មេធស្ថះ”។ ធលើសពីធនះ អបកចូលរមួចាំនួន ៣១% បានរាយការណ៍្ថា “ពិេសបាយចិេថ” 
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រហូេដល់ “រកីរាយខ្ា ាំង្” និង្អបកចូលរមួជាង្ពាក់កណាថ លធសាើនឹង្ ៥២% រាយការណ៍្ថា “ធពល ាះ
រកីរាយ ធហើយធពល ាះមិនរកីរាយ”។ 

អបកចូលរមួកបុង្ការអធង្កេ មដលបានចូលរមួកបុង្ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ២ ប្េវូបានសួរថា
ធេើបចចុបផនបធនះ ពួកធគគិេពីការសមាុេមដលពួកធគជួ្បប្បទ្ះធពលធៅធរៀនញឹកញាប់កប្មិេណា។ 
លទ្នផលប្េូវបានបងាា ញកបុង្ប្កាហវខ្ង្ធប្កាម។ ដូចមដលធ ើញកបុង្ប្កាហវធនះ អបកចូលរមួចាំនួន
៣៧,៣% បាននិោយថា ពួកធគគិេពីបញ្ញា ធនះ “ធពល ាះ” ។ ចាំនួន ១៨,២៥% បាននិោយថា ពួក
ធគគិេពីវ “ជាធរឿយៗ” និង្ ចាំនួន៩,៥២% គិេពីវ “មថង្មាក ល”។ េួធល ទាំង្ធនះ ធសាើនឹង្ជិ្េ ២ ភាគ 
៣ ននអបកចូលរមួកបុង្ការអធង្កេធនះ។ អបកចូលរមួ មដលធៅសល់ធសាើនឹង្ ៣៤,៩២% បានធ្ាើយថា 
ពួកធគ “មិនមដល” ឬ “កប្ម” គិេពីការសមាុេធនះណាស់។ 

   ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ១ មានដ្ឋក់បញ្ចូ លសាំណួ្ររេឹមេជាក់លាក់ពាក់ព័នននឹង្ផលប៉ះ
ពាល់រយៈធពលមវង្មដលការសមាុេមានមកធលើជ្នរង្ធប្ោះ ធដ្ឋយសួរសាំណួ្រថាធេើអបកចូលរមួមាន
នឹកធ ើញឬចង្ចាាំការទ្ទួ្លរង្ការសមាុេមដរឬធទ្។ អបកចូលរមួភាគធប្ចើនបានបញ្ញជ ក់ថាពួកធគធាា ប់
នឹកធ ើញ ឬចង្ចាាំមថង្មាក ល មានចាំនួន ៥៣,៧៨% ធដ្ឋយ ១៣,៤៥% ធលើកធឡើង្ថា ពួកធគនឹក
ធ ើញជាធរឿយៗ ធហើយចាំនួន ៣២,៧៧% បានរាយការណ៍្ថាពួកធគមិនមដលនឹកធ ើញឬចង្ចាាំអវី
ធ ះធទ្។ ធលើសពីធនះចាំនួន ៣៨,៦៦% រាយការណ៍្ថាការនឹកធ ើញឬការចង្ចាាំទាំង្ធនះ មានផល
ប៉ះពាល់ជាអវជិ្ជមានធៅធលើពួកធគ ធដ្ឋយចាំនួន ២១,៨៥% ធលើកធឡើង្ថាការសមាុេទាំង្ធ ះផថល់
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ផលវជិ្ជមាន ធហើយអបកចូលរមួចាំនួន ៣៩,៥០% ធលើកធឡើង្ថា ការសមាុេទាំង្ធ ះពុាំមានផលប៉ះ
ពាល់អវីទាំង្អស់។ លទ្នផលទាំង្ធនះបញ្ញជ ក់ថា ការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ោចមានផលប៉ះពាល់ោ៉ង្ ា្ំធ្ង្ធៅធលើជ្នរង្ធប្ោះធៅ
ធពលធប្កាយធទ្ៀេកបុង្ជី្វេិ។ 

មានអបកចូលរមួកបុង្ការអធង្កេធនះជាង្ពាក់កណាថ លបានរាយការណ៍្ថា មានការផថល់េនមា
 ាួនឯង្ពីកប្មិេ “ទប” ធៅ “ម្យម” ធហើយអបកចូលរមួចាំនួន ៨០% ជួ្បប្បទ្ះនឹង្ការធាា ក់ទឹ្កចិេថ “
ធពល ាះ” (៥០%) “ជាញឹកញាប់” (២០%) ឬ “ជានិចចកាល” (១០%)។ អបកចូលរមួចាំនួន ២០% ធទ្ៀេ 
ធ្ាើយថា “កប្ម” “មិនមដល” ឬ “មិនចង់្និោយ”។ សទិេិទាំង្ធនះបងាា ញថា ការផថល់េនមាដល់ ាួនឯង្
ទប និង្ការធាា ក់ទឹ្កចិេថមានកប្មិេ ពស់កបុង្ចាំធណាមអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

ការស្ស្ថវប្ជាវ  មដលប្បមូលព័េ៌មានពីការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ១ បងាា ញថា អបកចូលរមួ
កបុង្ការអធង្កេចាំនួន ២៤,៣៧% ធាា ប់មានគាំនិេចង់្ធ្វើអេថឃាេ “មថង្មាក ល” ឬ “ជាញឹកញាប់”។ 
ធលើសពីធនះចាំនួន ១៥,៩៧% បានបុ៉នប៉ង្ធ្វើអេថឃាេមថង្ ធហើយចាំនួន ១,៦៨% រាយការណ៍្ថា បុ៉ន
ប៉ង្ធ្វើអេថឃាេធប្ចើនជាង្មថង្។ 

បមនទមពីធលើលទ្នផលរកធ ើញ មដលបងាា ញពីបញ្ញា ប្ជាលធប្ៅ ពាក់ព័នននឹង្ការផថល់េនមា ាួន
ឯង្ ការធាា ក់ទឹ្កចិេថ និង្អេថឃាេ អបកចូលរមួជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប មដលចូលរមួកបុង្ការសិកា
ធនះបញ្ញជ ក់ថាពួកធគមានការលាំបាកកបុង្ធជ្ឿទុ្កចិេថអបកដនទ្ និង្បធង្កើេទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធសបហា។ អបក
ចូលរមួជិ្េ ៣ ភាគ ៤ កបុង្ការអធង្កេធនះ បាននិោយថា ពួកធគមាន “ការលាំបាកខ្ា ាំង្” មានចាំនួន
៥១% ឬ “លាំបាកមដរ” មានចាំនួន ២១% កបុង្ការធជ្ឿទុ្កចិេថអបកដនទ្។ អបកចូលរមួមានចាំនួន ២៦% 
មដលធាា ប់មានទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធសបហារាយការណ៍្ថាមាន “ការលាំបាក” កបុង្ការបធង្កើេទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ទាំង្
ធនះ។ អបកចូលរមួចាំនួន ២៥% បានរាយការណ៍្ថាមិនមដលមានទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធសបហាធឡើយ ធហើយ
ពួកធគមាន “ការលាំបាកខ្ា ាំង្” កបុង្ការបធង្កើេទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្មបបធនះ។ 

ដូចោប នឹង្ទិ្នបន័យខ្ង្ធលើមដរ ធយើង្ក៏បានឮពីបុរសស្សឡាញ់បុរសវយ័ ៥៥ ឆ្ប ាំមាប ក់ មដល
មានធ ា្ ះធៅធប្ៅ ធចក ីមដរបានធរៀបរាប់ពីការលាំបាកមដលោេ់ជួ្បប្បទ្ះកបុង្ មជាអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ៖ 

“ចាប់ពីធពលធ ះ រហូេមកដល់សពវនលងធនះ  ញុ ាំពិេជាធាា ក់ទឹ្កចិេថោ៉ង្ខ្ា ាំង្។  ញុ ាំមេង្មេ
សមាឹង្ធៅមិេថភកថិរបស់ ញុ ាំធៅស្ថលាធរៀន ឬមិេថរមួការងារ និង្ស្សនម៉ថានឹង្រកបានប្បរស
សងាា រមាប ក់។  ញុ ាំមិនហ៊ានបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ាួនឱ្យធគដឹង្ពីនិ ប ការធភទ្ ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញរបស់ ញុ ាំធ ះធទ្ ធដ្ឋយស្ថរមេប្គួស្ថរនិង្កមនាង្ធ្វើការ
របស់ ញុ ាំសែប់បុរសស្សឡាញ់បុរស។ រហូេមកទ្ល់នឹង្ធពលលាីៗធនះ ឪពុកមាថ យរបស់ ញុ ាំ
មេង្សួរ ញុ ាំ “ធេើធពលណាធទ្ើប ញុ ាំធរៀបការ?” ពួកធគមលង្សួរ ញុ ាំធទ្ៀេធហើយ ធដ្ឋយស្ថរមេ
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 ញុ ាំមិនមដលធ្ាើយនឹង្ពួកធគ។   ញុ ាំពិេជារស់ធៅធដ្ឋយភាពធស្ថកធៅ តាាំង្ពីធពលមដល
 ញុ ាំធៅធរៀនរហូេដល់ ញុ ាំចាស់ឥលូវធនះ។  ញុ ាំចង់្បងាា ញនិង្មានទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្គេ់មេ់នឹង្ធគ 
បុ៉មនថ ញុ ាំចាាំបាច់ប្េូវរកាោល៌កាំបាាំង្នននិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវ
ទ្ាំធ រធយនឌ័ររបស់ ញុ ាំ។” 
ធដ្ឋយមឡកអវីមដលវជិ្ជមានវញិ ធៅកបុង្ការអធង្កេដាំណាក់កាលទី្ ២ អបកចូលរមួប្េូវបានសួរ

សាំណួ្រមដលធរៀបចាំធឡើង្ ធដើមផវីយេនមាធលើការធពញចិេថជាទូ្ធៅជាមួយនឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័ររបស់ពួកធគ។ អបកចូលរមូចាំនួន ៧០,៦៣% ធប្ជ្ើស
ធរ ើសចធមាើយ “ ញុាំមានធមាទ្នភាព ចាំធពាះអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រនិង្និ ប ការធភទ្របស់ ញុាំ” ធដ្ឋយមាន
ប្េឹមមេ ១២,៧០% បុ៉ធណាត ះ មដលធប្ជ្ើសធរ ើសយក “ ញុាំខ្ា សធគ ធហើយចង់្ោចផ្ទា ស់បថូរអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រនិង្និ ប ការធភទ្របស់ ញុាំ”។ អបកធ្ាើយេបចាំនួន ១៦,៦៧% ធប្ជ្ើសធរ ើសចធមាើយ “ ញុាំមិនគិេអាំពី
និ ប ការធភទ្ និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័ររបស់ ញុាំធឡើយ”។ 

ទិ្នបន័យប្បមូលបានពាក់ព័ននជាមួយនឹង្ការធប្បើជាេិស្សវងឹ្ និង្ការធប្បើធប្គឿង្ធញៀន កបុង្
សហគមន៍អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប បងាា ញពីភាពលែប្បធសើរ។ ធៅធពលមដលអបកចូលរមួប្េូវបាន
សួរថាធេើពួកធគធាា ប់ធប្បើធប្គឿង្ធញៀន ធដើមផសីបាយមដរឬធទ្ចាំនួន ៨៦% និោយថា ពួកធគមិនធាា ប់
ធប្បើធទ្ ធដ្ឋយមានមេចាំនួន ៧% បុ៉ធណាត ះ មដលធ្ាើយថាពួកធគធាា ប់ធប្បើ។ ធលើសពីធនះ អបកចូលរមួ
កបុង្ការអធង្កេចាំនួន ៤៥% បាននិោយថាពួកធគធប្បើប្បាស់ជាេិស្សវងឹ្ “ពីរបីដង្ កបុង្មួយម ” ធហើយ
េិចជាង្ ១០% និោយថាពួកធគធប្បើប្បាស់ជាេិស្សវងឹ្ “កបុង្នលងភាគធប្ចើន”។ អបកចូលរមួមដលធៅ
ធសសសល់ធ្ាើយធផសង្ោប  ចធ ា ះរវង្ “មិនមដល” ធប្បើជាេិស្សវងឹ្មានចាំនួន ១៦% “ពីរបីដង្កបុង្មួយ
សបាថ ហ៍” មានចាំនួន ១៧%  ឬ “ពីរបីដង្កបុង្មួយឆ្ប ាំ” មានចាំនួន ១២% ។ 

ធៅធពលមដលអបកចូលរមួផឹកជាេិស្សវងឹ្ ភាគធប្ចើនផឹក “េិចេួច” មានចាំនួន ៤២% រហូេ
ដល់កប្មិេ “ម្យម” មានចាំនួន ៣២%។ អបកចូលរមួកបុង្ការអធង្កេចាំនួន ១% និោយថា ពួកធគមិន
ចង់្ប្បាប់ថាធេើពួកធគផឹកធប្ចើនបុ៉ណាត ធ ះធទ្ បុ៉មនថ ចាំនួន ១១% និោយថា ពួកធគ “មិនផឹកធស្ថះ” 
និង្ ចាំនួន ១២% និោយថា ពួកធគផឹកជាេិស្សវងឹ្កបុង្បរមិាណ្ “ធប្ចើន”។ ធបើធទះបីជាពុាំមានប្ករម
សប្មាប់ធផធៀង្ផ្ទធ េ់ ធដើមផធីប្បៀបធ្ៀបទិ្នបន័យធនះក៏ធដ្ឋយ លទ្នផលរកធ ើញធនះហាក់បីដូចជាមិន
ធលើសលប់ធពកធ ះធទ្។ 
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៦. ដសចកតីសននិោឋ ននិងអនុសាសន ៍
  

លិ ិេូបករណ៍្ចាប់ជាធប្ចើនទាំង្អនថរជាេិ ទាំង្ជាេិ មចង្ពីវធិានការមួយចាំនួន មដលប្េវូ
បានធរៀបចាំធឡើង្ធដើមផបីធង្កើេនូវបរោិកាសអប់រ ាំមដលពុាំមានការធរ ើសធអើង្និង្បង្កលកខណ្ៈឱ្យយុវជ្ន
កមពុជាោចសធប្មចបាននូវសកាថ នុពលរបស់ ាួន ធដ្ឋយមិនគិេពីថានៈរបស់ពួកធគ។ បុ៉មនថការស្ស្ថវ
ប្ជាវមដលបងាា ញកបុង្របាយការណ៍្ធនះបងាា ញថាមានភាពចាាំបាច់ជាប ធ ន់មួយ ធដើមផផីថល់ការ
ការពារឱ្យបានកាន់មេប្បធសើរដល់សិសសមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជា ប្បសិនធបើចង់្
ឱ្យមានការសធប្មច និង្ការពារសិទ្និមនុសសរបស់ពួកធគ។ ការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថ
សញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ  ធៅតាមស្ថលាធរៀនគឺជាបញ្ញា មួយមដលមានផល
ប៉ះពាល់ធលើសពីកបុង្បនធប់ធរៀន។ អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជាប្េូវ្ាង្កាេ់ប្បព័នន
ស្ថលាធរៀនកបុង្រយៈធពលមដលងាយរង្ធប្ោះ និង្រយៈធពលបធង្កើនចាំធណ្ះដឹង្របស់ពួកធគ។ ការ
ស្ស្ថវប្ជាវធនះបងាា ញថាបទ្ពិធស្ថ្ន៍មដលពួកធគជួ្បប្បទ្ះ កបុង្ប្បព័ននអប់រ ាំនឹង្ធៅជាប់ជាមួយពួក
ធគកបុង្ជី្វេិមដលោចធ្វើឱ្យជី្វេិរបស់ពួកធគកាន់មេប្បធសើរឬកាន់មេ្ងន់្ងរជាង្មុន។ ប្បសិនធបើ
បុគគលមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  នឹង្កាា យជាសមាជិ្កធសាើភាពោប ពិេប្បាកដកបុង្សង្គមម ារ 
ការធរ ើសធអើង្មផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ  ធៅតាម
ស្ថលាធរៀនចាាំបាច់ប្េវូមេធដ្ឋះស្ស្ថយជាោទិ្ភាពប ធ ន់។ ធនះេប្មវូឱ្យមានការ ិេ ាំប្បឹង្មប្បង្
ធដ្ឋយមានការធបថជាញ ចិេថឱ្យចាំធោលធៅពីសាំណាក់រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា សង្គមសីុវលិ ប្គូ ស្ថលា
ធរៀននិង្េួអង្គធផសង្ធទ្ៀេ។ អនុស្ថសន៍ពិស្ថថ រធដើមផសីធប្មចធោលធៅធនះប្េូវបានបងាា ញធៅមផបក
ខ្ង្ធប្កាម។ 

ទិ្នបន័យ មដលបងាា ញកបុង្របាយការណ៍្ធនះ ផថល់នូវភសថុតាង្មបបបរមិាណ្ និង្គុណ្ភាពសាំ
ខ្ន់ៗមដលបងាា ញថាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជួ្បប្បទ្ះនឹង្បញ្ញា ្ងន់្ងរ ធដ្ឋយស្ថរមេការសមាុេ 
តាមប្គឹះស្ថទ នអប់រ ាំពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ 
របស់ពួកធគ។ ទិ្នបន័យធនះក៏បងាា ញផង្មដរថា ការសមាុេមផែកធលើនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយន
ឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រគឺជាបញ្ញា ប្បឈមកបុង្ស្ថលាធរៀន ជាជាង្ធប្ៅស្ថលាធរៀន មដល
បងាា ញថា ធបើធទះបីជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ទ្ទួ្លរង្ការធរ ើសធអើង្ពីសង្គមកមពុជាជាទូ្ធៅក៏
ធដ្ឋយ វគឺជាភារកិចចរបស់ស្ថលាធរៀនមដលប្េូវបធង្កើេនូវបរោិកាសមួយ មដលពុាំមានការធរ ើសធអើង្
ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ 

ការធរ ើសធអើង្ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័
រតាមស្ថលាធរៀនមសថង្ធចញជាធប្ចើនទ្ប្មង់្ដូចជា ការបាំពារបាំពានខ្ង្ផាូវកាយ ការបាំពារបាំពានជា
ពាកយសមថីនិង្ការបាំពារបាំពានផាូវធភទ្។ លទ្នផលរកធ ើញមដលគួរឱ្យមានការប្ពួយបារមាជាពិធសស 



45 
 

គឺលទ្នផលរកធ ើញ មដលបងាា ញពីភាព្មាតាននការធកើេមានការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬ
អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ និង្លទ្នផលរកធ ើញ មដលថា ស្ថលាធរៀន ាួន
ឯង្ក៏ចូលរមួពាក់ព័នន ឬោ៉ង្ធហាចណាស់ កខ្នកបុង្ការធ្វើអនថរាគមន៍ ចាំធពាះករណី្មានការ
សមាុេ ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ ជាលទ្នផល 
ជ្នរង្ធប្ោះមានជ្ាំធនឿេិចេួចធលើលទ្នភាពរបស់ស្ថលាធរៀនកបុង្ការធដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា ននការសមាុេ
ធនះ។  អវីមដលបងាា ញធចញោ៉ង្ចាស់លាស់ធដ្ឋយការស្ស្ថវប្ជាវធនះមដរគឺ ធប្បវ៉ឡង់្ននការសមាុេ
ធនះធ្វើឱ្យយុវជ្នមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ជាធប្ចើន ក់ប្េវូធបាះបង់្ធចាលការសិកាមដល
ជាការដ្ឋក់កាំហិេធលើឱ្កាសកបុង្ជី្វេិរបស់ពួកធគ។ ការស្ស្ថវប្ជាវធនះក៏បងាា ញផង្មដរថាអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជាធប្ចើនមេមានបញ្ញា សុ ភាពផាូវចិេថរយៈធពលមវង្ ធដ្ឋយស្ថរមេ
និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័ររបស់ពួកធគ។ អវីមដលប្បមហល
ជាធ្វើឱ្យមានការប្ពួយបារមាជាង្ធគពាក់ព័ននជាមួយនឹង្ចាំណុ្ចធនះ គឺលទ្នផលរកធ ើញពាក់ព័នននឹង្
ការធាា ក់ទឹ្កចិេថកបុង្កប្មិេមួយដ៏ ពស់របស់អបកចូលរមួកបុង្ការការអធង្កេធនះ។ បញ្ចូ លោប ជាមួយនឹង្
លទ្នផលរកធ ើញបានពីការសិកាធផសង្ធទ្ៀេ មដលប្េូវបានធលើកធឡើង្កបុង្របាយការណ៍្ធនះ 
ទិ្នបន័យធនះោាំប្ទ្ដល់ការធលើកធឡើង្ថាការធាា ក់ទឹ្កចិេថគឺជាបញ្ញា សាំខ្ន់មួយកបុង្ជី្វេិទាំង្មូល
របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ 

ជាទូ្ធៅ លទ្នផលរកធ ើញននការស្ស្ថវប្ជាវធនះគឺស្សធដៀង្ោប ខ្ា ាំង្ធៅនឹង្ទិ្នបន័យ ពី
ប្បធទ្សធផសង្ធទ្ៀេមដលបងាា ញថាការសមាុេអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  តាមស្ថលាធរៀន និង្ផលប៉ះ
ពាល់មដលធកើេធឡើង្ធដ្ឋយស្ថរការសមាុេគឺជាបញ្ញា សកលមដលចាាំបាច់ប្េវូធដ្ឋះស្ស្ថយពីសាំណាក់
ស្ថទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាល និង្មិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាលមដលធ្វើការងារខ្ង្ការការពារសិទ្និមនុសស។ មានភាព
 ុសមបាកោប គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់មួយចាំនួនកបុង្ចាំណុ្ច ាះរវង្ការសិកាធនះ និង្ការសិកាជាសកល
មួយចាំនួន មដលប្េវូបានធលើកមកបងាា ញកបុង្របាយការណ៍្ធនះមដរ។ ករណី្មួយគឺស្ថទ នភាពកបុង្
ប្បធទ្សអូស្តស្ថថ លីមដលជ្នរង្ធប្ោះធដ្ឋយស្ថរការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ ធប្ចើនមេមសវង្រកការោាំប្ទ្ពីស្ថលាធរៀនរបស់ពួកធគគឺ ុសពី
ប្បធទ្សកមពុជា មដលបងាា ញថាសិសសអូស្តស្ថថ លីមានទ្ាំនុកចិេថធលើលទ្នភាពរបស់ស្ថលាធរៀនពួកធគ
ជាង្ កបុង្ការធដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា សមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញ
នូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ 

កាលពីធពលលាីៗធនះ អបកធ្វើធសចកថីសធប្មចចិេថកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា ហាក់បីដូចជាមាន
បាំណ្ង្បងាា ញថា ាួនគិេគូរពីអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធដ្ឋយធ្វើការផសពវផាយរបូភាពរបស់ប្បធទ្ស
កមពុជាថាជាប្បធទ្សមួយមដលឈរមុ ធគធៅធលើធរឿង្សមភាពអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅេាំបន់
ោសីុោធគបយ៍។ អវីមដលគួរឱ្យធស្ថកស្ថថ យ របូភាពធនះធៅមេផធុយនឹង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់យុវជ្នជា
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អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាធប្ចើន កមដលជួ្បប្បទ្ះនឹង្ការធរ ើសធអើង្ និង្ការសមាុេកបុង្ប្បព័ននអប់រ ាំ
របស់ប្បធទ្សកមពុជា ដូចមដលប្េូវបានធរៀបរាប់លាំអិេកបុង្របាយការណ៍្ធនះ។  ណ្ៈធពលមដលវជា
ចាំណុ្ចមួយលែប្បធសើរ មដលរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានបធង្កើនការចូលរមួរបស់ ាួន ជាមួយនឹង្សង្គមសីុ
វលិ ពាក់ព័នននឹង្បញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ជាពិធសសសកបុង្ប្បព័ននអប់រ ាំហាក់បីដូចជាធៅ
មានការងារជាធប្ចើនធទ្ៀេ មដលចាាំបាច់ប្េវូធ្វើ។ 

ធដ្ឋយចង្ចាាំពីចាំណុ្ចធនះ ម.ស.ម.កសូមផថល់នូវអនុស្ថសន៍ខ្ង្ធប្កាមដល់អបកពាក់ព័នន
   មផែកតាមការស្ស្ថវប្ជាវ មដលបងាា ញកបុង្របាយការណ៍្ធនះ ៖ 
១.  អនុស្ថសន៍ ដ្ឋក់ជូ្នរាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា 
១.១.  ធា ោ៉ង្ណាឱ្យប្គឹះស្ថទ នអប់រ ាំធៅកមពុជាបង្កភាពងាយស្សួលដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្

ដូចោប  តាមរយៈ៖ 
          ១.១.១. បនថនិង្ពប្ងី្កកិចចសហប្បេិបេិការបចចុបផនប ជាមួយសង្គមសីុវលិធដើមផផីថល់ការ 

បណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីការគិេគូរពីអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ទូ្ទាំង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

         ១.១.២.  បនថនិង្ពប្ងី្កកិចចសហប្បេិបេិការបចចុបផនបជាមួយសង្គមសីុវលិ ធដើមផឱី្យកមា
វ ិ្ ីសិកាធៅបឋមសិកា និង្ម្យមសិកា ដ្ឋក់បញ្ចូ លបញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្
ដូចោប ។ 

        ១.១.៣. ធា ោ៉ង្ណាឱ្យធោលនធោបាយសថីពីឯកសណាឌ នស្ថលាធរៀន មានភាពបេ់
មបន  ធដើមផសីប្មបតាមសិសសនិសសេិមដលអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រមិនប្េូវនឹង្ធភទ្ពី
កាំធណ្ើ េរបស់ពួកធគ។ 

        ១.១.៤.  ធចញធសចកថីប្ពាង្ធោលនធោបាយសថីពីការសមាុេមដលោចអនុវេថធដ្ឋយស្ថ 
លាធរៀនទាំង្អស់ និង្មដលគិេគូរពីការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ។ 

១.២.  ដ្ឋក់ឱ្យអនុវេថនូវចាប់ប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ចាំធពាះអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ឱ្យបាន
ឆ្ប់តាមមដលោចធ្វើបានធដ្ឋយមានដ្ឋក់បញ្ចូ លបញ្ដេថិ មដលនឹង្ ៖ 

       ១.២.១. ធា ឱ្យមានការប្បេិបេថិធសាើភាពោប ដល់សិសសនិសសេិ និង្បុគគលិក មដលជាអបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  កបុង្ប្គប់ប្គឹះស្ថទ នអប់រ ាំបឋមសិកា ម្យមសិកា និង្ឧេថមសិកា
ទាំង្អស់។ 

       ១.២.២. ធា ឱ្យមានការផថល់ឱ្កាសធសាើភាពោប ដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមនាង្ធ្វើ
ការ និង្កបុង្ដាំធណ្ើ រការននការធប្ជ្ើសធរ ើសបុគគលិក។ 
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       ១.២.៣. ធា ឱ្យមានការទ្ទួ្លបានធសវមលទាំសុ ភាពធសាើភាពោប  ដល់អបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប ។ 

       ១.៣. ធ្វើវធិស្ថ្នកមាមាប្តា ៤៥ (អាំពីោពាហ៍ពិពាហ៍) កបុង្រដឌ្មានុញ្ដ ធដើមផដីកធចញ      
            ចាំណុ្ច “បថីមួយ” និង្ “ប្បពននមួយ” ឬជ្ធប្មើសមួយធទ្ៀេ ធចញអនុប្កឹេយ ធដើមផបីញ្ញជ ក់ពី   
            នីេានុកូលភាពមដលមានស្ស្ថប់ននោពាហ៍ពិពាហ៍រវង្គូស្សករធភទ្ដូចោប  និង្េប្មវូ 
           ឱ្យោជាញ ្រមូលដ្ឋឌ នទាំង្អស់ទ្ទួ្លស្ថគ ល់ និង្ធោរពសមព័ននធភទ្ដូចោប ។ 
       ១.៤. ធា ឱ្យមានការផថល់ធសវសុ ភាពទូ្ធៅ និង្ធសវសុ ភាពផាូ វចិេថដល់អបក   
             ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  មដលកាំពុង្ប្បឈមនឹង្ហានិភ័យ និង្ធា ោ៉ង្ណាឱ្យមាន  
             ការបណ្ថុ ះ   បណាថ លបុគគលិកមលទាំសុ ភាពធដើមផធីដ្ឋះស្ស្ថយបញ្ញា របស់អបក 
             ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ 

២. អនុស្ថសន៍ សប្មាប់ប្គប់គណ្បកសនធោបាយទាំង្អស់ ៖ 

២.១. ធបថជាញ ធលើកកមពស់សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា តាមរយៈ ៖ 

         ២.១.១. ការធ្វើការសនាចាស់លាស់ជាស្ថធារណ្ៈថានឹង្អនុវេថតាមអនុស្ថសន៍ ១.១ 
ដល់ ១.៤ ប្បសិនធបើ ាួ នជាប់ការធបាះធឆ្ប េធដើមផកីាន់អាំណាច។ 

       ២.១.២. ការផសពវផាយស្ថរវជិ្ជមានអាំពីសហគមន៍អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅធពលធរៀប 
ចាំយុទ្ន ការ ឬចូលរមួកបុង្ការជ្មជ្កជាស្ថធារណ្ៈ  ។ 

៣. អនុស្ថសន៍ សប្មាប់ស្ថលាធរៀន និង្ប្គបូធប្ង្ៀន  

៣.១.   ជ្ាំរញុឱ្យមានការប្បេិបេថិធសាើោប ចាំធពាះសិសសនិសសិេមដលជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  
ធដ្ឋយ ៖ 

        ៣.១.១. ធរៀបចាំនូវធោលនធោបាយប្បឆ្ាំង្ការសមាុេ មដលមានដ្ឋក់បញ្ចូ លការសមាុេ
ពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រ និង្
មដលមានដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវយនថការសប្មាប់ឱ្យជ្នរង្ធប្ោះ ធដ្ឋយស្ថរការសមាុេ ោចធ្វើ
ការរាយការណ៍្ប្បកបធដ្ឋយសុវេទិភាពពីករណី្សមាុេ     មដលោចទ្ទួ្លបាន
ដាំធណាះស្ស្ថយសមស្សប។ 

         ៣.១.២.   ធដ្ឋះស្ស្ថយប្គប់ករណី្ននការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្
ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយនឌ័រឱ្យបានសមស្សប។ 

         ៣.១.៣. អប់រ ាំសិសសនិសសេិអាំពីស្ថរៈសាំខ្ន់ននការអ្ាស្ស័យ សមភាព និង្ការមិន
ធរ ើសធអើង្កបុង្ថាប ក់ធរៀន។ 
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       ៣.១.៤.  អប់រ ាំសិសសនិសសិេអាំពីសិទ្និរបស់ពួកធគ ធប្កាមរដឌ្មានុញ្ដននប្បធទ្សកមពុជា 
ប្បព័ននអប់រ ាំនិង្សននិសញ្ញដ សិទ្និមនុសសអនថរជាេិ មដលប្បធទ្សកមពុជាជាភាគី។ 

៤. អនុស្ថសន៍ សប្មាប់អង្គការសង្គមសីុវលិធៅកមពុជា  

៤.១.   ធា ថាសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ជាពិធសសកបុង្ប្បព័ននអប់រ ាំកាា យជាោទិ្ភាព
មួយននរាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ធដ្ឋយ ៖ 

        ៤.១.១. សហការឱ្យបានជិ្េសបិទ្នជាមួយនឹង្អង្គការសង្គមសីុវលិធផសង្ធទ្ៀេ និង្សហគម
ន៍អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធដើមផធីា ោ៉ង្ណាឱ្យសហគមន៍អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  
មានសធមាង្រមួរងឹ្មាាំធៅធពលធ្វើការេសូ៊មេិ។ 

        ៤.១.២.  ធរៀបចាំគធប្មាង្និង្សកមាភាពមដលផថល់ភាពអង់្ោចដល់សហគមន៍អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ធៅកមពុជាកបុង្ការេសូ៊មេិធដើមផសិីទ្និរបស់ពួកធគនិង្ប្បយុទ្ន
ប្បឆ្ាំង្នឹង្ការសមាុេពាក់ព័នននឹង្និ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំ
ធ រធយនឌ័រ។ 

        ៤.១.៣. ពប្ងី្កកិចចសហប្បេិបេថិការបចចុបផនប ជាមួយនឹង្រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ធដើមផធីា 
ោ៉ង្ណាឱ្យប្គបូធប្ង្ៀនប្គប់របូកបុង្ប្បធទ្សកមពុជាទ្ទួ្លបានការបណ្ថុ ះបណាថ លមដល
គិេគូរពីអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ 

       ៤.១.៤.   ពប្ងី្កកិចចសហប្បេិបេថិការបចចុបផនបជាមួយនឹង្រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាធដើមផធីា 
ោ៉ង្ណាឱ្យកមាវ ិ្ ីសិកាដ្ឋក់បញ្ចូ លបញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ។ 

       ៤.១.៥. បញ្ជ្ញ្ញជ បការគិេគូរពីនិ ប ការធភទ្ឬអេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ/ការបងាា ញនូវទ្ាំធ រធយ
នឌ័រនិង្ការមិនធរ ើសធអើង្ធៅកបុង្ប្គប់ធោលនធោបាយនផធកបុង្ ដាំធណ្ើ រការននការធប្ជ្ើស
ធរ ើសបុគគលិក សកមាភាព និង្ការងារគធប្មាង្ទាំង្អស់។ 

       ៤.១.៦.  ធ្វើការស្ស្ថវប្ជាវបមនទមធទ្ៀេ អាំពីការសមាុេធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  កបុង្
ប្បធទ្សកមពុជា និង្ជ្ាំរញុឱ្យមានការចូលរមួពីប្គ ូអបកប្គប់ប្គង្ស្ថលាធរៀន និង្មញ្ជ្នថី   រ
ដ្ឋឌ ភិបាលកបុង្ការស្ស្ថវប្ជាវធនះ។ 

៥. អនុស្ថសន៍ សប្មាប់អង្គការអនថរជាេិ អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល និង្អបកផថល់ជ្ាំនួយ 

៥.១. ធា ថាសិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ជាពិធសស កបុង្ប្បព័ននអប់រ ាំកាា យជាោទិ្ភាព
មួយននរាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ធដ្ឋយ ៖ 
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      ៥.១.១.   ធ្វើការបញ្ជ្ញ្ញជ បការោាំប្ទ្ដល់រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា និង្ប្កសួង្ពាក់ព័នន ធដើមផធីា 
ោ៉ង្ណាឱ្យប្បធទ្សកមពុជាមានសមេទភាពអភិវឌណនូវប្បព័ននអប់រ ាំ មដលគិេគូរធពញ
ធលញពីបញ្ញា របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  មដលពុាំមានការធរ ើសធអើង្។ 

      ៥.១.២. ដ្ឋក់ោទិ្ភាពធលើការបញ្ចូ លអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ការមិនធរ ើសធអើង្ និង្អនុ
ស្ថសន៍   កបុង្របាយការណ៍្ធនះ ធៅធពលចូលរមួកបុង្ការងារធោលនធោបាយ 
ជាមួយនឹង្រាជ្រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា។ 
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៧. គនថនិដទ្ទស 
 

ចាប់របស់ប្បធទ្សកមពុជា 

ចាប់ 

ប្កមរដឌបផធវណី្ ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (២០០៧) 

រដឌ្ មានុញ្ដ ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (វធិស្ថ្នកមា ឆ្ប ាំ ១៩៩៣) 

ប្កមប្ពហាទ្ណ្ឍ  ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (២០០៩) 

ចាប់សថីពីការអប់រ ាំ ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (២០០៧) 

ចាប់សថីពីការងារ ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (១៩៩៧) 

ចាប់សថីពីការអនុវេថប្កមរដឌបផធវណី្ (២០១១) 

ចាប់សថីពីោពាហ៍ពិពាហ៍ និង្ប្គួស្ថរ (១៩៨៩) 

ធសចកថីសធប្មច 

ប្ករមប្បឹការដឌ្ មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ធសចកថីសធប្មចធល  ០៩២/០០៣/២០០៧ ចុះនលង
ទី្ ១០ ម  កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០០៧ 

ចាប់ និង្លិ ិេុបករណ៍្អនថរជាេិ 

សននិសញ្ញដ  និង្កិចចប្ពមធប្ពៀង្អនថរជាេិ 

្មានុញ្ដននសហប្បជាជាេិ (២៦ មិលុ  ១៩៤៥) 

អនុសញ្ញដ សថីពីការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ាំង្ រធីភទ្ (អនុម័េនលងទី្ ១៨ ម  ្បូ ឆ្ប ាំ 
១៩៧៩) 

អនុសញ្ញដ សថីពីសិទ្និកុមារ (២០ វចិឆិកា ១៩៨៩ ចូលជា្រមាន ០២ កញ្ញដ  ១៩៩០) 

កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ (១៦ ្បូ ១៩៦៦ ចូលជា្រមាន ២៣   
មី  ១៩៧៦) 

កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និធសដឌកិចច សង្គម និង្វបផ្ម៌ (អនុម័េ ១៦ ្បូ ១៩៦៦) 

ធសចកថីប្បកាសជាសកលសថីពីសិទ្និមនុសស (អនុម័េ ១០ ្បូ ១៩៤៨) 

សននិសញ្ញដ  និង្កិចចប្ពមធប្ពៀង្ថាប ក់េាំបន់ 
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្មានុញ្ដននសមាគមប្បជាជាេិោសីុោធគបយ៍ (២០ វចិឆិកា ២០០៧ ចូលជា្រមាណ្ ១៥ ្បូ ២០០៨) 

ចាប់យុេថិស្ថស្តសថ និង្ធសចកថីសធប្មច 

គណ្ៈកមាា ្ិការទ្ទួ្លបនធុកសិទ្និធសដឌកិចច សង្គម និង្វបផ្ម៌៖ ការពិចារណាធលើរបាយការណ៍្ 
មដលដ្ឋក់ធដ្ឋយរដឌភាគី ធប្កាមមាប្តា ១៦ និង្១៧ ននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និធសដឌកិចច 
សង្គម និង្វបផ្ម៌ - ប្បធទ្សចិន៖ េាំបន់រដឌបាលពិធសស ហុង្កុង្  (E/C.12/1/Add.58). ២១ ឧសភា 
២០១១ 

គណ្ៈកមាា ្ិការទ្ទួ្លបនធុកសិទ្និធសដឌកិចច សង្គម និង្វបផ្ម៌៖ ការពិចារណាធលើរបាយការណ៍្ 
មដលដ្ឋក់ធដ្ឋយរដឌភាគី ធប្កាមមាប្តា ១៦ និង្១៧ ននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និធសដឌកិចច 
សង្គម និង្វបផ្ម៌ - ប្បធទ្សធអៀរឡង់្  (E/C.12/1/Add.35).  ១៤ ឧសភា ១៩៩៩ 

អនុសញ្ញដ សថីពីសិទ្និកុមារ៖ ការពិចារណាធលើរបាយការណ៍្ មដលដ្ឋក់ធដ្ឋយរដឌភាគី ធប្កាមមាប្តា 
៤៤ ននអនុសញ្ញដ សថីពីសិទ្និកុមារ៖ ធោបល់សនបិដ្ឋឌ ន៖ ចប្កភពអង់្ធគាស និង្ធអៀរឡង់្ខ្ង្ធជ្ើង្ 
(CRC/C/GBR/CO/4).  ២០ េុលា ២០០៨ 

គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ៖ ការពិចារណាធលើរបាយការណ៍្ មដលដ្ឋក់     
ធដ្ឋយរដឌភាគី ធប្កាមមាប្តា ៤០ ននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និពលរដឌ និង្សិទ្និនធោបាយ៖ 
ធសចកថីសនបិដ្ឋឌ នសរបុរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសស - ប្បធទ្សបូ៉ឡូញ  (CCPR/C/79/Add.110). 

២៩ កកកដ្ឋ ១៩៩៩ 

គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ៖ ការយល់ធ ើញរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និ
មនុសស ធប្កាមមាប្តា ៥ កថា ណ្ឍ  ៤ ននពិ្ីស្ថរបមនទមននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និពលរដឌ 
និង្សិទ្និនធោបាយ របាយការណ៍្ធល  ៤៨៨/១៩៩២៖  Toonen v. Australia 

(CCPR/C/50/D/488/1992). ០៤ ធមស្ថ ១៩៩៤ 

គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ៖ ការយល់ធ ើញរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និ
មនុសស ធប្កាមមាប្តា ៥ កថា ណ្ឍ  ៤ ននពិ្ីស្ថរបមនទមននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និពលរដឌ 
និង្សិទ្និនធោបាយ របាយការណ៍្ធល  ៩៤១/២០០០៖  Young v Australia 

(CCPR/C/78/D/941/2000). ០៦ សីហា ២០០៣ 

គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និមនុសសរបស់សហប្បជាជាេិ៖ ការយល់ធ ើញរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្និ
មនុសស ធប្កាមមាប្តា ៥ កថា ណ្ឍ  ៤ ននពិ្ីស្ថរបមនទមននកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិសថីពីសិទ្និ ពលរដឌ 
និង្សិទ្និនធោបាយ របាយការណ៍្ធល  ១៩៣២/២០១០៖  Fedotova v Russian Federation 

(CCPR/C/106/D/1932/2010).  ៣១ េុលា ២០១២ 
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លិ ិេុបករណ៍្អនថរជាេិដនទ្ធទ្ៀេ 

ធោលការណ៍្យ៉កោ៉ក៌ាតា Yogyakarta សថីពីការអនុវេថចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិ ពាក់ព័នននឹង្
និ ប ការធភទ្និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ (២៦ មី  ២០០៧) 

របាយការណ៍្ និង្ឯកស្ថរធបាះពុមពផាយ 

ម.ស.ម.ក “បងាា ញ ាួនជាចាំហកបុង្ប្ពះរាជាណាចប្ក៖ បុរសស្សឡាញ់ប្បរស ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី អបក
ស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ និង្អបកបថូរធភទ្ កបុង្ប្បធទ្សកមពុជា” (របាយការណ៍្) (ម  ្បូ ឆ្ប ាំ ២០១០) 
<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php

&reid=8&id=3> 

ម.ស.ម.ក “ឥនធ្នូម ារ៖ ពីមកមប្បការធរ ើសធអើង្ធៅជាធមាទ្នភាព" (របាយការណ៍្) (ម  ្បូ ឆ្ប ាំ 
២០១២)<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_d

etail.php&reid=85&id=3> 

 

ប្ករមហុ៊នដាំរសី្ស្ថវប្ជាវ និង្ពិធប្ោះធោបល់ “ការអធង្កេបឋមធលើយុទ្ន ការប្បាស្ស័យទក់ទ្ង្រមួោប
ធលើអាំធពើហិង្ាធលើស្តសថី” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១២) 

ទី្ភាប ក់ងារននសហភាពអឺរ ៉បុទ្ទួ្លបនធុកសិទ្និជាមូលដ្ឋឌ ន "ការអធង្កេធលើបុរសស្សឡាញ់ប្បរស ស្តសថី
ស្សឡាញ់ស្តសថី អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ និង្អបកបថូរធភទ្រ របស់សហភាពអឺរ ៉បុ៖ សធង្ខបលទ្នផល” 
(របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១៣) <http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-

glance_en.pdf> 
 

ជ៊ីភសលន (GLSEN)ការអធង្កេថាប ក់ជាេិធលើបរោិកាសតាមស្ថលាធរៀន ឆ្ប ាំ ២០០៩៖ បទ្ពិធស្ថ្ន៍
របស់យុវជ្ន មដលជាបុរសស្សឡាញ់ប្បរស ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ និង្អបកបថូរ
ធភទ្ ធៅតាមស្ថលាធរៀនកបុង្ប្បធទ្សរបស់ធយើង្” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៩) 

ភហ្ភេន ម៉ាក់ណាម៊ី (Helen McNamee)ធចញមកធដ្ឋយ ាួនឯង្៖ ការពិនិេយធលើសុ ភាពផាូវចិេថរបស់
បុរសវយ័ធកាង្មដលស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៦)  <http://www.rainbow-

project.org/assets/publications/out_on_your_own.pdf>  
 

ចូណា អាល់ថម៉ោ (Joanna Almeida) និងអាកនិពនធភផេងភទៀត្(Renee M. Johnson, Heather L. Corliss, 

Beth E. Molnar និង្ Deborah Azrael )វបិេថិផាូវចិេថ កបុង្ចាំធណាមយុវជ្នមដលស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ៖ 
ឥទ្និពលននការដឹង្ពីការធរ ើសធអើង្ មផែកធលើនិ ប ការធភទ្" (របាយការណ៍្) ប្ពឹេថិបប្េព័េ៌មានអាំពីយុ
វជ្ន និង្ធកាង្ជ្ាំទ្ង់្ (ម  សីហា ឆ្ប ាំ ២០០៩) ធល  ៣៨ ការធបាះពុមពផាយទី្ ៧៖ ១០០១-១០១៤ 
 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=8&id=3
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=8&id=3
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=85&id=3
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=85&id=3
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
http://www.rainbow-project.org/assets/publications/out_on_your_own.pdf
http://www.rainbow-project.org/assets/publications/out_on_your_own.pdf
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ថេភណ ហ្៊ីល៊ីភយ៉ (Lynne Hillier) និងអាកនិពនធដ៏ថទភទៀត្(Tiffany Jones, Marisa Monagle, Naomi 

Overton, Luke Gahan, Jennifer Blackman, Anne Micthell )សរធសរ ាួនឯង្ជា ៣៖ ការសិកាថាប ក់ជាេិ
ធលើកទី្ ៣ សថីពីសុ ភាពផាូវធភទ្ និង្សុ ុមាលភាពរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  និង្យុវជ្នមដល
ធៅមានចមងល់ពីធយនឌ័ររបស់ ាួន” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១០) 
<https://www.latrobe.edu.au/arcshs/downloads/arcshs-research-publications/WTi3.pdf> 
 

ស្ថទ ប័នប្បយុទ្ននឹង្ជ្ាំងឺ្ធអដស៍ធៅថាប ក់ជាេិ "ធកាង្បុរស មដលចូលចិេថធកាង្ប្បរស៖ ការសិកាពីកមនាង្
មដលយុវជ្នស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ដឹង្ពីធភទ្ ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ និង្ធមធរាគធអដស៍” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ 
២០១៥) <http://www.nat.org.uk/media/Files/Publications/Boys_Who_Like_Boys.pdf> 

 

វទិ្ាស្ថទ នអប់រ ាំ Sheffield “ឧបសគគ និង្ការសមាុេ៖ បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់យុវជ្នមដលជាអបកស្សឡាញ់
ធភទ្ដូចោប  ធៅអឺរ ៉បុ" (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៣)  
<https://www.shu.ac.uk/sioe/case-studies/ceir.html>  

សហប្បជាជាេិ “របាយការណ៍្ពិភពធលាកសថីពីអាំធពើហិង្ាធលើកុមារ" (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០០៦) 
<http://www.unicef.org/violencestudy/reports.html> 

កមាវ ិ្ ីអភិវឌណន៍សហប្បជាជាេិ “ការធ្វើជាអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធៅោសីុ៖ របាយការណ៍្ 
សប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជា - ការពិនិេយធឡើង្វញិ និង្ការវភិាគតាមមបបចូលរមួធលើបរោិកាសចាប់ 
និង្សង្គម សប្មាប់អបកមដលជាស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់បុរស អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ 
និង្អបកបថូរធភទ្ (LGBT) និង្សង្គមសីុវលិ” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១៤) 

<http://www.asiapacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids

/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf> 

 

អង្គការអប់រ ាំ វទិ្ាស្ថស្តសថ និង្វបផ្ម៍របស់សហប្បជាជាេិ “ការធ្ាើយេបរបស់វស័ិយអប់រ ាំចាំធពាះការ
សមាុេធដ្ឋយស្ថរមេការធរ ើសធអើង្ធភទ្ដូចោប ” (កូនធសៀវធៅ) (ឆ្ប ាំ ២០១២) <http://unesdoc.យូភណ
សក.ូorg/images/0021/002164/216493e.pdf> 

អង្គការអប់រ ាំ វទិ្ាស្ថស្តសថ និង្វបផ្ម៍របស់សហប្បជាជាេិ “ប្បធទ្សនលមដលផថល់ភាពងាយស្សួល
ដល់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ៖ ព័េ៌មានសធង្ខបអាំពីការសមាុេធៅស្ថលាធរៀន ធដ្ឋយស្ថរមេនិ ប ការ
ធភទ្ និង្អេថសញ្ញដ ណ្ធយនឌ័រ” (ឯកស្ថរសធង្ខប) (ឆ្ប ាំ ២០១៤) 

<http://unesdoc.យូភណសកូ.org/images/0022/002277/227706E.pdf> 

 

វសិន់ សឡាស់ (Vicente S.Salas) និង្ ស្ស៊ា ន ស្ស៊ាន (Srun Sorn) ការមសវង្យល់ពីការផ្ទេ់ធចញពី
សង្គមននស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់ប្បរស និង្អបកបថូរធភទ្ កបុង្ប្គួស្ថរ និង្សហគមន៍ ធៅ

https://www.latrobe.edu.au/arcshs/downloads/arcshs-research-publications/WTi3.pdf
http://www.nat.org.uk/media/Files/Publications/Boys_Who_Like_Boys.pdf
https://www.shu.ac.uk/sioe/case-studies/ceir.html
http://www.unicef.org/violencestudy/reports.html
http://www.asiapacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
http://www.asiapacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/hiv_aids/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216493e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216493e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227706E.pdf
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តាមេាំបន់មួយចាំនួនកបុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្វ ិ្ ីធដ្ឋះស្ស្ថយរបស់ពួកធគ” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ 
២០១២)<http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/Cambodia_Journal_GLBT_for_

publication.pdf> 

វ ៊ីលាម ល៊ីអូណាត្ (William Leonard) និងអាកនិពនធដ៏ថទភទៀត្( Anthony Lyons និង្ Emily Bariola)ការ
ពិនិេយសីុជ្ធប្ៅធលើជី្វេិឯកជ្ន ២៖ ការធ្ាើយេបនឹង្បញ្ញា សុ ភាពផាូវចិេថ និង្សុ ុមាលភាពរបស់
ស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់បុរស អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ និង្អបកបថូរធភទ្ (LGBT) ធៅអូស្តស្ថថ
លី” (របាយការណ៍្) (ឆ្ប ាំ ២០១៥) <http://glhv.org.au/files/Closer_Look_Private_Lives2.pdf> 

អេទបទ្ និង្ធសចកថីប្បកាសព័េ៌មាន 

“សកលវទិ្ាល័យបាង្កក ោាំប្ទ្ឲ្យមានជ្ធប្មើសឯកសណាឌ នតាមធយនឌ័រ" ស្ថរព័េ៌មាន  Coconuts 

Bangkok (៨ មិលុ  ២០១៥)  <http://bangkok.coconuts.co/2015/06/08/bangkok-university-

officially-endorses-uniform-gender-choice> 

ោវដិ ហ្គ៊ីលបឺត្ (David Gilbert)ការធរ ើសធអើង្ធលើអបកបថូរធភទ្កបុង្ប្គួស្ថរ និង្ស្ថច់ញាេិ កបុង្ប្បធទ្សមី
ោ៉ន់ម៉ា” (ស្ថរព័េ៌មាន Kyoto Review of Southeast Asia, កញ្ញដ  ២០១៥) 
<http://kyotoreview.org/issue-18/familial-transphobia-kinship-opens-myanmar/>  

ឌូកាល ស ដសនឌ័រ (Douglas Sanders)ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធភទ្មេមួយ៖ ការផថល់ការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ កបុង្ប្បធទ្ស
ធវៀេណាម និង្នល” (ស្ថរព័េ៌មាន Kyoto Review of Southeast Asia, កញ្ញដ  ២០១៥) 
<http://kyotoreview.org/issue-18/same-sex-relationships-vietnam-thailand/> 

“ប្បធទ្សកមពុជាស្ថវ គមន៍ោពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប  ធបើតាមការធលើកធឡើង្របស់
អបក ាំពាកយរដ្ឋឌ ភិបាល” ស្ថរព័េ៌មាន Khmer Times (២៤ កញ្ញដ  ២០១៥) 
<http://www.khmertimeskh.com/news/16143/cambodia-welcomes-same-sex-marriage--gov---t-

spokesman-says/> 

“យុទ្ន ការ ា្ំ មដលមានធោលបាំណ្ង្លុបបាំបាេ់ការធរ ើសធអើង្ធលើអបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប ” ស្ថរ
ព័េ៌មាន Beyond Blue (៣១ មី  ២០១៥) <https://www.beyondblue.org.au/about-

us/news/news/2015/03/30/major-campaign-aims-to-stamp-out-discrimination-against-lgbti-

people> 

“រដឌ្មានុញ្ដរបស់ប្បធទ្សធនប៉ាល់ ាំមុ ធគកបុង្េាំបន់ខ្ង្សិទ្និរបស់អបកស្សឡាញ់ធភទ្ដូចោប " ស្ថរ
ព័េ៌មាន The World Post (១០ េុលា ២០១៥)  <http://www.huffingtonpost.com/tracy-fehr/nepal-

constitution-lgbti-rights_b_8239360.html> 

“ធមាទ្នភាពបញ្ច ប់ជាមួយនឹង្ពរជ័្យតាមមបបប្ពះពុទ្នស្ថស ” ស្ថរព័េ៌មាន ភាំភពញប៉ សតិ៍ (២២ 
ឧសភា ២០១២)<http://www.phnompenhpost.com/lifestyle/pride-closes-buddhist-blessing>  

http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/Cambodia_Journal_GLBT_for_publication.pdf
http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/Cambodia_Journal_GLBT_for_publication.pdf
http://glhv.org.au/files/Closer_Look_Private_Lives2.pdf
http://bangkok.coconuts.co/2015/06/08/bangkok-university-officially-endorses-uniform-gender-choice
http://bangkok.coconuts.co/2015/06/08/bangkok-university-officially-endorses-uniform-gender-choice
http://kyotoreview.org/issue-18/familial-transphobia-kinship-opens-myanmar/
http://kyotoreview.org/issue-18/same-sex-relationships-vietnam-thailand/
http://www.khmertimeskh.com/news/16143/cambodia-welcomes-same-sex-marriage--gov---t-spokesman-says/
http://www.khmertimeskh.com/news/16143/cambodia-welcomes-same-sex-marriage--gov---t-spokesman-says/
https://www.beyondblue.org.au/about-us/news/news/2015/03/30/major-campaign-aims-to-stamp-out-discrimination-against-lgbti-people
https://www.beyondblue.org.au/about-us/news/news/2015/03/30/major-campaign-aims-to-stamp-out-discrimination-against-lgbti-people
https://www.beyondblue.org.au/about-us/news/news/2015/03/30/major-campaign-aims-to-stamp-out-discrimination-against-lgbti-people
http://www.huffingtonpost.com/tracy-fehr/nepal-constitution-lgbti-rights_b_8239360.html
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ធសចកថីប្បកាសព័េ៌មានរបស់សហប្បជាជាេិ “ស្ថទ ប័នសហប្បជាជាេិអាំពាវ វឲ្យរដឌ  ចាេ់
វធិានការប ធ ន់ ធដើមផបីញ្ច ប់អាំធពើហិង្ា និង្ការធរ ើសធអើង្ធលើស្តសថីស្សឡាញ់ស្តសថី បុរសស្សឡាញ់ប្បរស 
អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ អបកបថូរធភទ្និង្អនថរធភទ្ (LGBTI) ជាមនុសសធពញវយ័ ធកាង្ជ្ាំទ្ង់្ និង្កុមារ” 
(២៩ កញ្ញដ  ២០១៥) 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52042#.VjsZOpjovIU> 

 

យូគ៊ី ន៊ីថកដូ (Yuki Nikaido)”ការសមាុេរាលដ្ឋល សប្មាប់ធកាង្ជ្ាំទ្ង់្មដលជាប្បរសស្សឡាញ់ប្បរស 
និង្អបកស្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពីរ” ស្ថរព័េ៌មាន  The Asahi Shimbun (០១ កញ្ញដ  ២០១៥) 
<http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201509010026> 

 

្នធានអិុនធ ើ្មណ្េ 

មជ្ឈមណ្ឍ លស្ស្ថវប្ជាវ Pew៖ ស្ថស  និង្ជី្វេិស្ថធារណ្ៈ សមាសភាគស្ថស មបង្មចកតាម
ប្បធទ្ស ២០១០-២០៥០  <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/> 

អងគការយូភណសក:ូ ផលប៉ះពាល់ននការសមាុេ និង្ការធរ ើសធអើង្ធភទ្ដូចោប   <http://www.យូភណ
សក.ូorg/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/health-

education/homophobic-bullying/bullying/> ASEAN SOGIE SOGIE Caucus. 

<https://aseansogie.wordpress.com/ 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52042%23.VjsZOpjovIU
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201509010026
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/bullying/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/bullying/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/bullying/
https://aseansogie.wordpress.com/

