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រដឋធមមនុចញ៖ ជាចាប់កាំពូលននរបទេ្សមួយ។ រដឋធមមនុចញទេរៀបចាំជីវតិ្ននរដឋមួយ។ ជា
ពិទេសស     វាកាំណត់្សិ្ធិ និងការ្្ួលែុសរត្ូវទេលើរបជាពលរដឋ និងបទេងកើត្ាថ ប័ន
ដដលនឹងធាោនូវសិ្ធិរបស់របជាពលរដឋទេអាយានរបសិ្ធ-ភាព។  

បុរសស្សលាញ់បុរស៖  កយទេនះរត្ូវប្តនទេរបើទេដើមបសីាំទេៅទេលើបុគ្គលដដលានអត្ត
សញ្ញញ ណជាបុរសដដលានការចាប់អារមមណ៍ទេៅទេលើបុរសទេៅកនុងផលូវមទេោស
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ឬ មិនអាចស្សបទេៅនឹងទេភ្ពីកាំទេណើ ត្។  
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អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ៖  កយបទេចចកទេ្សដដលទេរបើពីមុន ទេពលែលះរត្ូវប្តន
ទេរបើរប្តស់្ូលាំ្ូលាយទេដើមបីបងាា ញពីបុរសស្សលាញ់បុរស ឬស្រសតីស្សលាញ់
ស្រសតីដដលានការចាប់អារមមណ៍ទេៅនឹងទេយនឌ័រដូចគ្នន ។  

អនតរទេភ្៖  កយទេរបើសរាប់ពិពណ៌ោមនុសសដដលទេកើត្ានលកខណៈែុសពី
និយមន័យវនិិចឆ័យជាបុរស ឬស្រសតី។ វារមួបចចូ លទាំងនូវភាពទេផសងៗគ្នន ននការ
វភិាគ្អរមូ៉នរាងកាយ ដហសន និងរកូមូ៉សូម។  

ស្រសតីស្សលាញ់ស្រសតី៖  កយទេរបើសរាប់ពិពណ៌ោពីស្រសតីដដលប្តនកាំណត់្ការ
ទក់ទញ ទេសនហា និង ឬផលូវអារមមណ៍ជាមួយស្រសតីទេផសងៗទេ្ៀត្ ។ 

អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ៖ រមួបចចូ ល ស្រសតីស្សលាញ់ស្រសតី បុរសស្សលាញ់បុរស 
អនកបតូរទេយនឌ័រ អនតរទេភ្ និងអនកកាំពុងដសវងយល់ពីការកាំណត់្អត្តសញ្ញញ ណ
ផ្ទទ ល់ែលួន។  

និោន ការផលូវទេភ្៖ ជាការទក់ទញននផលូវកាយ មទេោសទេចច ត្ោ ឬផលូវអារមមណ៍
របស់បុគ្គលាន ក់ទេៅនឹងទេយនឌ័រជាក់លាក់ណាមួយ ឬទេយនឌ័រដន្ទេផសងៗ
គ្នន ។  

សទទ នុរកម 
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សូជី៖ និោន ការផលូវទេភ្ អត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ និងការបងាា ញអត្តសញ្ញញ ណ   
ទេយនឌ័រ។ 

អនកបតូរទេយនឌ័រ៖ បុគ្គលដដលកាំណត់្ទេយនឌ័រ និង ឬការបងាា ញដដលមិនដូច
នឹងទេភ្ពីកាំទេណើ ត្ ទេហើយទេនះជាអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ មិនដមនជានិោន ការ
ទេភ្ទេោះទេ្។  

ទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតា៖ ទេគ្នលការណ៍ននការអនុវត្តចាប់សិ្ធិមនុសសអនតរ
ជាតិ្ សតីពីនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។  

©RoCK, ទេផង ាញ់ និងណយ សីុថា សហាថ បនិកសហគ្មន៍ឥនទធនូកមពុជា 

សទទ នុរកម 
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ទេសចកតីទេផតើម 
មគ្គុទេ្ទសក៍បងាា ញពីសិ្ធិមនុសសសរាប់អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅកនុងរបទេ្ស    
កមពុជា (បោទ ប់ពីទេនះទេៅថា “មគ្គុទេ្ទសក៍”)។ មគ្គុទេ្ទសក៍ទេនះគឺ្ជាល្ធផលមួយនន
ការសហរបតិ្បត្តិការរវាងអងគការសហគ្មន៍ឥនធធនូកមពុជា និងគ្ទេរាងយុត្តិធម៌
ឥនទធនូរបស់អងគការទេគ្នលទេៅយុត្តិធម៌។ មគ្គុទេ្ទសក៍ទេនះរត្ូវប្តនបទេងកើត្ទេឡើង
ទេរកាមការសទេរមចចិត្តរពមទេរពៀងរបស់អងគការទាំងពីរ ទេដើមបីទេធវើឱ្យកាន់ដត្ងាយ
ស្សួលកនុងការ្្ួលនូវប្តនព័ត៌្ានចាប់ជាមូល ឋ នសរាប់បុគ្គលរគ្ប់របូ។  

បុគ្គលទាំងអស់សុ្ធដត្ានចរតិ្លកខណៈរមួមួយ៖ ទេយើងទាំងអស់គ្នន សុ្ធដត្ាន
និោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រមួយ។ មិនថាអនកគឺ្ជាស្រសតីស្សលាញ់ទេភ្
ដូចគ្នន  បុរសស្សលាញ់បុរសដូចគ្នន  អនកស្សលាញ់ទាំងពីរទេភ្ អនកស្សឡាញ់ទេភ្
ផទុយគ្នន  និងមិនថាអនកកាំណត់្អត្តសញ្ញញ ណរបស់អនកជាស្រសតីឬបុរស អនកបតូរទេយនឌ័រ 
ឬអនតរទេភ្។ សិ្ធិមនុសសគឺ្សរាប់អនករាល់គ្នន ទេ យគ្នម នការទេរ ើសទេអើង។ ទេបើ
ទេទះបីជាមគ្គុទេ្ទសក៍ទេនះរត្ូវប្តនបទេងកើត្ទេឡើងសរាប់រកុមស្រសតីស្សលាញ់ស្រសតី បុរស
ស្សលាញ់បុរស អនកស្សលាញ់ទាំងពីរទេភ្ អនកបតូរទេយនឌ័រ និងអនកដដលកាំពុង
កាំណត់្ទេយនឌ័រ (“LGBTQ”)  របស់សហគ្មន៍្ូទេៅ ក៏ទេ យដត្ប្បញ្ញញ ត្តិទាំង
ទេនះអនុវត្តសរាប់បុគ្គលរគ្ប់គ្នន ។  
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មគ្គុទេ្ទសក៍ទេនះានទេគ្នលបាំណងផតល់សិ្ធិអាំណាចទេៅដល់សហគ្មន៍អនក
ស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន  កនុងការអះអាងនូវសិ្ធិឯកជននីមួយៗដដលរត្ូវប្តនផតល់
ទេរកាមរដឋធមមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ វាានទេគ្នលបាំណងទេដើមបីផតល់ 
ជាព័ត៌្ានដត្បុ៉ទេណាណ ះ ទេហើយវារបដហលនឹងមិនរត្ូវប្តនទេរបើទេដើមបីត្តាាំងទេៅ
ចាំទេ ះមុែចាប់តុ្លាការទេោះទេ្។ មគ្គុទេ្ទសក៍ទេនះជាឧបករណ៍មួយសរាប់
អនកដឹកោាំសហគ្មន៍ អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទាំងអស់     និងអងគការមិនដមន
រ ឋ ភិប្តលមួយចាំនួនដន្ទេ្ៀត្្ុកជាជាំនួយសរាប់ពួកទេគ្កនុងការអះអាងសិ្ធិ
របស់ពួកទេគ្ទេអាយានរបសិ្ធភាព។ 

មគ្គុទេ្ទសក៍ទេនះរត្ូវប្តនដបងដចកជាពីរដផនក៖  

១. ការបងាា ញពីនិោន ការទេភ្ ការកាំណត់្និងបងាា ញអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ 
និង មូល ឋ នចាប់សរាប់សិ្ធិមនុសស 

២. សិ្ធិរបស់អនក។ ដផនកទេនះបកស្ាយលមអិត្ទេៅទេលើសិ្ធិទាំងឡាយដដល
ទក់្ងនឹងអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេ យដផអកទេលើការទេរបើអាំទេពើហិងា
ជាាធារណៈ ការរ ាំទេលាភបាំ នដដលជួបរប្ៈរបចាាំនលង ក៏ដូចជាការ
បាំផុសទេរឿងពិត្មួយចាំនួនរបស់ពួកទេគ្។  

 
កនុងបរបិ្កាំពុងអភិវឌឍរបស់របទេ្សកមពុជា ភាពចាាំប្តច់ទេដើមបីធាោឱ្យានសិ្ធិ
ដូចគ្នន សរាប់បុគ្គលរគ្ប់របូ ទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណ
ទេយនឌ័រ នឹងរត្ូវប្តន្្ួលាគ ល់ជាជាងទេពលណាៗទាំងអស់។  

ទេសចកតីទេផតើម 
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ទេសចកតីទេផតើម 
ដូចដដលានទេៅកនុង ឧទហរណ៍មួយទេៅដែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ ដដលមន្រនតីរាជរ ឋ ភិ
ប្តលកមពុជា ប្តនរបកាសជាាធារណៈកនុងការគ្នាំរ្ទេអាយានអា ហ៍ពិ ហ៍
អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ។ ពួកទេគ្ប្តននិយយថា៖ សងគមកមពុជាមិនានការ
ទេរ ើសទេអើងរបឆ្ាំងអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេោះទេ្។ វាានដត្បុគ្គលមួយចាំនួនដត្
បុ៉ទេណាណ ះដដលទេធវើដូចទេនះ [...] គ្នម នចាប់កមពុជាណាទេរ ើសទេអើងពួកទេគ្ទេោះទេឡើយ 
ទេហើយគ្នម នអវីអាចហាមឃាត់្ការស្សលាញ់គ្នន របស់ពួកទេគ្ទេោះដដរ។  
ទេទះបីជាយ៉ងណាក៏ទេ យ លវីទេបើានការទេកើនទេឡើងននការ្្ួលាគ ល់សហគ្មន៍
អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេ យ សងគមកមពុជា និងអាជាា ធរ ដត្ជាំហានននការបញ្ញជ ក់
ឱ្យចាស់ពីអងគការនីតិ្បញ្ញញ ត្តិ ទេដើមបីទេធវើឱ្យកាន់ដត្ានរបសិ្ធភាពកនុងការការ រ
សិ្ធិអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទាំងទេោះគឺ្មិនទន់រត្ូវប្តនចាប់ទេផតើមទេៅទេឡើយ។  

អងគការរក់៉ និង អងគការទេគ្នលទេៅយុត្តិធម៌ានទេា្នភាពកនុងការបងាា ញមគ្គុទេ្ទស
ក៍ទេនះ និងសងឃឹមថាវានឹងដចករ ាំដលកយ៉ងខាល ាំងបាំផុត្ទេៅដល់សិ្ធិរបស់សហគ្មន៍
អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅកនុងរបទេ្សកមពុជា។ 
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 កយ”សូជី” ានន័យថា “និោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ និងការបងាា ញ
អត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ”។ 

និោន ការទេភ្ សាំទេៅទេៅទេលើការទក់ទញននផលូវកាយ មទេោសទេចច ត្ណា ការទក់
ទញផលូវទេភ្ និង/ឬផលូវអារមមណ៍របស់បុគ្គលិកានក ក់ទេៅនឹងទេយនឌ័រជាក់លាក់ណា
មួយ ឬ  ទេយនឌ័រដន្ទេផសងៗគ្នន ។ ជាក់ដសតងបុគ្គលមួយចាំនួនអាចកាំណត់្ែលួនគ្នត់្
ជាស្រសតីស្សលាញ់ស្រសតី ឬ បុរសស្សលាញ់បុរស (ទេនះានន័យថា ពួកគ្នត់្ទក់ទញ
ទេៅកាន់មនុសសានទេយនឌ័រដូចគ្នន ដូចនឹងពួកទេគ្ដដរ) អនកស្សលាញ់ទាំងពីរទេភ្ 
(ទេនះានន័យថាពួកគ្នត់្ទក់ទញទេៅបុរស និងស្រសតី) អទេភ្ (ទេនះានន័យថាពូក-
គ្នត់្មិនានអារមមណ៍ ឬានចាំណង់ទេៅទេលើទេយន-ឌ័រណាមួយទេឡើយ) ឬអនក
ស្សលាញ់ទេភ្ផទុយគ្នន  (ទេនះានន័យថា ពួកគ្នត់្ទក់ទញទេៅអនកដដលាន      
ទេយនឌ័រផទុយពីគ្នត់្)។ 

ការបងាា ញអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រអាចរត្ូវប្តនបងាា ញតាមមរយៈឥរយិបលសទេមលៀក
បាំ ក់ សាំទេឡង ទេ ម្ ះ និងសពវោមទេរបើ ទេដើមបីកាំណត់្អត្តសញ្ញញ ណែលួនទេគ្។ 
ឧទហរណ៍ស្រសតីដដលទេសលៀក ក់ និងសដមតងអាកបបកិរយិដូចជាបុរសទេនះជាការ
បងាា ញអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័ររបស់ពួកទេគ្។ ដូចគ្នន ផងដដរ សរាប់បុរសដដល
ទេសលៀក ក់ និងានឥរយិបលដូចជាស្រសតី។  

អត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រសាំទេៅទេៅទេលើអារមមណ៍ខាងកនុងយ៉ងរជាលទេរៅរបស់មនុសស
ាន ក់ថាពួកទេគ្ពិត្ជានរណា ទេបើទេទះបីជាការកាំណត់្ថាពួកទេគ្ជានរណាគឺ្ផទុយទេៅ
នឹងការរ ាំពឹង្ុករបស់សងគមចាំទេ ះពួកទេគ្ក៏ទេ យ។  

ទេត្ើអវីជា សូជី?  
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ឧទហរណ៍អនកបតូរទេយនឌ័រពីបុរសទេៅស្រសដីាន ក់រត្ូវប្តនទេកើត្ទេៅកនុងរាងកាយបុរស 
បុ៉ដនតទេគ្ានអារមមណ៍ខាងកនុងយ៉ងរជាលទេរៅដដលពួកទេគ្គឺ្ជា(ោង)ស្រសតីពិត្    
ាន ក់។ ្នទឹមនឹងទេនះស្រសតីាន ក់ដដលស្សលាញ់ស្រសតីទេផសងទេ្ៀត្ (ស្រសតីស្សលាញ់
ស្រសតី) ដឹងថា ទេនះជាការពិត្ទេៅខាងកនុងចិត្តរបស់ោង ទេបើទេទះជាសងគមរ ាំពឹងថា
ោងរត្ូវដត្ស្សលាញ់បុរសក៏ទេ យ។  

ជាក់ដសតងសូជីប្តនបទេងកើត្វាិលភាព និងជាចរតិ្លកខណៈរមួននមនុសសរគ្ប់
គ្នន មិនដមនដត្បុគ្គលទាំងទេោះដដលប្តនកាំណត់្ថាជា ស្សីតស្សលាញ់ស្រសតី បុរស
ស្សឡាញ់បុរស អនកស្សឡាញ់ទាំងពីរទេភ្ អនកបតូរទេយនឌ័រ ឬអនកកាំពុងដសវង
យល់ពីទេយនឌ័រែលូនទេោះទេឡើយ។ 

បុគ្គលដដលជាអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន របដហលជាខាល ចនឹងការទេរ ើសទេអើង
ទេ យារដត្អត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ និងនិោន ការទេភ្របស់ពួកទេគ្ទេៅកនុង
្ិដឋភាពជាទេរចើនននជីវតិ្របស់ពួកទេគ្។ ដផនកទាំងទេនះរមួាន្្ួលប្តនការ
អប់រ ាំដលទាំសុែភាព ការងារ អា ហ៍ពិ ហ៏ និងដផនកដន្ទេ្ៀត្។ ែណៈ
ទេពលដដលរកបែ័ណឌ ចាប់កមពុជា មិនអនុញ្ញញ ត្ឱ្យានការទេរ ើសទេអើងកនុង្រមង់
ណាក៏ទេ យ ដត្មិនានប្បបចញត្តិដដលដចងទេដើមបីទេ ះស្ាយទេៅទេលើ្រមង់
ននការទេរ ើសទេអើងទេៅទេលើបុគ្គលអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន  ទេ យដផអកទេលើអត្ត
សញ្ញញ ណទេយនឌ័រ និងនិោន ការផលូវទេភ្របស់ទេគ្ទេៅទេឡើយ។ 

ទេត្ើអវីជា សូជី?  
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©RoCK, ពិធីទេរប្តសរពហមសរាប់សហគ្មន៍ឥនទធនូ 
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មគ្គុទេ្ទសក៍សតីពីអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅកមពុជា / 19 
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សិ្ធិមនុសសទេផ្ទត ត្ទេៅទេលើការការ រ និងទេសរភីាពរបស់មនុសសាន ក់ៗដដល្្ួល
ប្តនទេដើមបីរស់ទេៅទេ យភាពនលលលនូរ ទេសមើភាពគ្នន  និងទេ យការទេគ្នរព។ រគ្ប់បុគ្គល
ទាំងអស់ រត្ូវប្តនផតល់នូវសិ្ធិមនុសស។ ទេលាកស្សី Hillary Rodham Clinton ប្តន
បញ្ញជ ក់យ៉ងចាស់រត្ង់ចាំណុចទេនះទេៅទេពលដដលទេលាកស្សីនិយយថា “សិ្ធិអនក
ស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន  គឺ្ជាសិ្ធិមនុសស ទេហើយសិ្ធិមនុសសគឺ្ជាសិ្ធិរបស់អនក
ស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ”។  

សិ្ធិមនុសសរត្ូវប្តនធាោទេ យទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសសដដល
រត្ូវប្តនអនុម័ត្ទេ យអងគការសហរបជាជាតិ្ទេៅនលង្ី១០ ដែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៤៨។ សិ្ធិ
ទាំងទេោះក៏រត្ូវដចងទេៅកនុងរដឋធមមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជាដដរ ជាពិទេសស 
ទេៅកនុងចាំណុចបុពវកថា និងារតា៣១។ ារតា៣១ ននរដឋធមមនុចញននរពះរាជា
ណាចរកកមពុជា ្្ួលាគ ល់យ៉ងពិត្រប្តកដថាសនធិសញ្ញញ សតីពីសិ្ធិមនុសសទាំង
អស់ ដដលប្តនចុះហត្ថទេលខាទេ យរបទេ្សកមពុជារត្ូវដត្អនុវត្តផ្ទទ ល់ទេៅកនុង
របទេ្សកមពុជា។ ទេនះានន័យថា សិ្ធិទាំងទេោះដដលានទេៅកនុងសនធិសញ្ញញ ទាំង
អស់រត្ូវប្តនធាោសរាប់អនក។  

ទេហតុ្ដូទេចនះ រាជរ ឋ ភិប្តលកមពុជារត្ូវានកាត្ពវកិចចការ រសិ្ធិមនុសសទេ យ
ដផអកទេៅទេលើកតាត  ៣សាំខាន់ៗននលិែិត្ តុ្បករណ៍ដដលានដូចជា៖ 

 

សិ ធ្ិមនុសសទេៅកមពុជា 
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 រដឋធមមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
 ចាប់ និងប្បញ្ញជ ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
 ទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស និងអនុសញ្ញញ អនតរជាតិ្ ក់
ព័នធដន្ទេ្ៀត្ដដលរ ឋ ភិប្តលកមពុជាប្តនចុះហត្ថទេលខា។  

ទេលើសពីទេនះទេៅទេ្ៀត្ អនកជាំោញដផនកសិ្ធិមនុសសអនតរជាតិ្មួយចាំនួនប្តន
របជុាំគ្នន ទេៅយ៉កយ៉ក៌ាតា របទេ្សឥណឌូ ទេនសីុកនុងឆ្ន ាំ២០០៦ ទេដើមបីទេរៀបចាំ
តាក់ដត្ងទេគ្នលការណ៍អនតរជាតិ្មួយកចច ប់ដដលទក់្ងនឹងនិោន ការទេភ្ 
និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។ តាមរយៈការពិភាការបស់ពួកទេគ្ អនកជាំោញ
ទាំងទេោះប្តនអនុម័ត្ទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតាដដលជាមគ្គុទេ្ទសក៍អនតរ
ជាតិ្មួយសតីពីសិ្ធិមនុសសដដលអះអាងបញ្ញជ ក់បដនថមអាំពីករមិត្ចាប់អនតរ
ជាតិ្ដដលានលកខណៈ ក់សាព ធទេហើយរដឋទាំងអស់រត្ូវដត្របតិ្បត្តិតាម។ 
ទេទះបីជាយ៉ងណាក៏ទេ យឯការទាំងទេនះប្តនរតឹ្មដត្ទេរបើរប្តស់ជាមគ្គុ
ទេ្ទសក៍ ទេហើយវាមិនានលកខណៈជាចាប់ទេឡើយ។  

សិ ធ្ិមនុសសទេៅកមពុជា 
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ទេៅកនុងចាំណុចទេនះ អនកនឹងដសវកយល់នូវបចជ ីសិ្ធិមួយចាំនួនដដលជាប់ទក់្ងជា
ខាល ាំងទេៅនឹងសហគ្មន៍អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន  រពមទាំងការពនយល់នូវសិ្ធិ         
នីមួយៗ។  

សិ្ធិមនុសសមួយចាំនួន កនុងករណីទេលើកដលងដត្កាលៈទេ្សៈដូចជាកនុងអាំឡុងទេពល
សន្រងាគ មនឹងរត្ូវកាំណត់្របសិ្ធភាពននសិ្ធិទាំងទេោះ។ ទេទះបីជាយ៉ងណាក៏ទេ យ 
ការដកហូត្សិ្ធិរបស់អនកទេ យទេរបើមូលទេហតុ្ថាអនកជាមនុសសទេៅកនុងរកុមសហគ្ម
ន៍ននអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន  គឺ្រត្ូវប្តនហាមឃាត់្ជា ច់ខាត្។ និោន ការទេភ្ និង
អត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័ររបស់អនកនឹងមិនរត្ូវប្តនប្តត់្បង់សុពលភាព ទេ យារការ
ដកហូត្សិ្ធិណាមួយរបស់អនកដដលរត្ូវប្តនផតល់ទេអាយកនុងោមជាមនុសសាន ក់
ទេោះទេ្។  

សិ្ធិរបស់អនក 

©RoCK, កតីស្សលាញ់ទាំងអស់ានត្នមលទេសមើៗគ្នន  
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សិ្ធិដាំបូងនិងសិ្ិធមូល ឋ នដដលអនកានគឺ្ជាសិ្ធិដដលអនកមិនរត្ូវប្តន
ទេគ្ទេរ ើសទេអើងរបឆ្ាំងនឹងអនកទេ យដផអកទេលើមូល ឋ ននននិោន ការទេភ្ និងអត្ត
សញ្ញញ ណទេយនឌ័ររបស់អនកទេោះទេ្។ វាានន័យថា៖ 

 គ្នម ននរណាាន ក់អាចចាត់្្ុកអនកែុសពីអនកដន្ទេ យដផអកទេលើមូល ឋ ន
នននិោន ការទេភ្និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័ររបស់អនកទេោះទេ្។  

 ចាប់រត្ូវដត្ធាោថាអនករត្ូវប្តនទេគ្ផតល់ការរាប់អានទេសមើគ្នន ជាមួយការ
ទេគ្នរពទេ យមនុសសកនុងសងគម។ 

 អាជាា ធរកមពុជារត្ូវធាោថានឹងចាត់្វធិានការទេដើមបីធាោសិ្ធិរបស់អនក និង 
 ទេនះជាការពិត្រប្តកយ៉ងពិទេសស ដូចជាកនុងវស័ិយអប់រ ាំ ការងារ និងការ
្្ួលប្តនការដលទាំសុែភាព។  

 
សិ្ធិមិន្្ួលប្តននូវការទេរ ើសទេអើងទេដើរតួ្ោ្ីដូចជាឆ័រត្មួយ។ វាានន័យថា
វាអាចទេឆលើយត្បទេៅនឹងសិ្ធិដន្ទេផសងទេ្ៀត្ទេដើមបីធាោសិ្ធិរបស់អនក។ 
ឧទហរណ៍ រគ្ប់បុគ្គលទាំងអស់រត្ូវប្តនផតល់ទេអាយនូវសិ្ធិរស់រានានជីវតិ្។ 
ទេហើយសិ្ធិរស់រានានជីវតិ្មិនរត្ូវប្តនដកហូត្ពីអនកទេ យមូលទេហតុ្ថាអនក
បងាា ញថា ជាស្រសតីស្សលាញ់ស្រសតី ជាបុរសស្សលាញ់បុរស អនកស្សលាញ់ទេភ្
ទាំងពីរ អនកបតូរទេយនឌ័រ ឬអនតរទេភ្ ឬ ដូចដដលផទុយនឹងនិោន ការទេភ្និងអត្ត
សញ្ញញ ណទេយនឌ័រដន្ទេ្ៀត្ទេោះទេ្។  កនុងោមជាមនុសសាន ក់ អនកានសិ្ធិ
រស់រានានជីវតិ្ ទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។    
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“ខ្ុ ុំគឺជាគ្គូបងគ្ងៀនម្នន ក់ ជាអ្នកបតូ រងយនឌ័រពីគ្រីងៅគ្បុរ ដែល
គ្បតិព័ទធមនុរសងភទែូចគ្នន  និងជាឱពុកជាទីគ្រលាញ់របរ់កូន
៥នាក់ ដែលខ្ុ ុំ និងគ្បពនធរបរ់ខ្ុ ុំបានរ្ុ ុំជាកូន។ អ្នកងធវើការ
ជាមួយខ្ុ ុំមួយចុំនួនែឹងអ្ុំពីនិនាន ការងភទ និងអ្តតរញ្ញា ណងយន
ឌ័ររបរ់ខ្ុ ុំ ប ុដនតពួកងគមិនងរ ើរងអ្ើងខ្ុ ុំងនាោះងទ ង ោះបីជាខ្ុ ុំមិន
ពាក់រុំពត់ែូចដែលម្ននដចងកនុងបទបញ្ញា ក៏ងោយ។ ខ្ុ ុំងរលៀក
ពាក់យ ងងាយគ្រួលកនុងងពលបងគ្ងៀនរិរស។ អ្វីដែលរុំខាន់
រគ្ម្នប់ខ្ុ ុំគឺគុណភាពការងាររបរ់ខ្ុ ុំ”។  

ទេនះជារបាសន៍របស់ទេលាកវណណ។ 

របភពចាប់៖ ារតា ២ ននទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស  ារតា ២ និង 
២៦ ននកតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្ សតីពីសិ្ធិពលរដឋ និងសិ្ធិនទេយប្តយ។ ារតា ៣១ នន
កថាែណឌ ្ី ២ ននរដឋធមមនុចញននរពះរាជាណាចរក កមពុជា និងទេគ្នលការណ៍ ២ ចាំណុច A 
ននទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតា។ 
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អនកានសិ្ធិរស់រានានជីវតិ្ និងសិ្ធិបូរណភាពបុគ្គល។ អនកក៏ានសិ្ធិ
របឆ្ាំងនឹងទសភាពផងដដរ ទេហើយសិ្ធិទាំងអស់ទេោះានន័យថា៖ 
 គ្នម ននរណាាន ក់គ្ាំរាមកាំដហងជីវតិ្របស់អនក ទេ យដផអកទេលើមូល ឋ ន
និោន ការទេភ្និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រទេោះទេ្។ (ជាពិទេសស ទេទស
របហារជីវតិ្រត្ូវប្តនហាមឃាត់្ជា ច់ខាត្ទេៅកនុងរបទេ្សកមពុជា)។ 

 
 សិ្ធិបូរណភាពបុគ្គលរបស់អនកនឹងមិនរត្ូវប្តនគ្ាំរាមកាំដហងទេបើ
ទេទះបីជាកនុងករណីអនករត្ូវប្តនដកហូត្ទេសរភីាពក៏ទេ យ។ 

 
 អនកមិនរត្ូវប្តនទេគ្ទេធវើ្ណឌ កមម ឬ ពោប្ត្   ទេ យទេរបើមទេធោប្តយដ៏
ទេឃារទេៅ ឬអមនុសសធម៌ណាមួយ ឬទេធវើទរណុកមមទេោះ ទេោះទេ្ និង 

 
 គ្នម ននរណាាន ក់អាចចាត់្្ុកអនកជាទសករឬទេធវើការជួញដូរែុស
ចាប់ប្តនទេោះទេឡើយ។  
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របភពចាប់៖ ារតា៣ និងារតា ៤ ននទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស ។ 
ារតា ៦  ារតា៧ និង ារតា ៨ ននកតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្ សតីពីសិ្ធិពលរដឋ និងសិ្ធិ
នទេយប្តយ។ ារតា ៣២ និង ារតា ៣៨ រដឋធមមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
និងទេគ្នលការណ៍ ៤ ននទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉កាតា។ 

“ខ្ុ ុំងកើតមកជាគ្រីម្នន ក់ ប ុដនតខ្ុ ុំបានបតូ រងយនឌ័រ (ពីគ្រីងៅគ្បុរ)។ 
ែប់ឆ្ន ុំមុន ងៅងពលគ្គួសារបរ់ខ្ុ ុំបានែឹងថាខ្ុ ុំគ្រលាញ់ 
មនុរសគ្រី ពួកងគមិនគ្ពមទទូលសាា ល់ង ើយបងខុំឱយខ្ុ ុំងរៀបការ
ជាមួយបុររម្នន ក់។ ម្នត យរបរ់ខ្ុ ុំបានចាក់ងសារខ្ុ ុំឃុុំងៅកនុង
បនទប់រ ូតែល់ថ្ថង្រៀបការ។ សាា នភាពងនោះបានងធវើឱយខ្ុ ុំគិតចង់
រម្នល ប់ខលួនដែលវាជាជងគ្មើរដតមួយគត់។ ថវីងបើខ្ុ ុំរងគ្មចចិតត
ងគចងចញពីគ្គួសារ និងរ គមន៍របរ់ខ្ុ ុំបនាទ ប់ពីបានងរៀប   
ការ។ ដតងៅងពលងនាោះ ខ្ុ ុំមិនបានែឹងអ្វី ុំងអ្រ់ពីរិទធិរបរ់ខ្ុ ុំ 
ង ើយខ្ុ ុំក៏មិនែឹងដែរថា ការបងខុំឱយងរៀបការគឺគ្តូវបានហាម
ឃាត់ងោយចាប់ដែរ”។  
 

ទេនះជារបាសន៍របស់ ភកតី។  
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អនកានសិ្ធិទេសមើភាពគ្នន ទេៅចាំទេ ះមុែចាប់។ទេហើយអនកក៏ានសិ្ធិ្្ួលប្តន
មទេធោប្តយទេ ះស្ាយានរបសិ្ធិភាពផងដដរ។ សិ្ធិទាំងអស់ទេោះានន័យថា៖  

 ចាប់អនុវត្តទេលើបុគ្គលត្រមូវតាមមទេធោប្តយទេសមើគ្នន មួយ ទេហើយក៏គ្នម ននរណា
ាន ក់ទេៅពីទេលើចាប់ ឬរត្ូវប្តនទេរ ើសទេអើងទេ យឈរ ទេលើមូល ឋ នចរតិ្លកខណៈ
ែុសៗគ្នន ដូចជាទេភ្របស់អនកទេោះទេ្។ ការដផអកទេៅទេលើបរបិ្ទេភ្គឺ្រគ្ប      
ដណត ប់ទេលើនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័ររបស់អនក។ 

 អនកានសិ្ធិទេដើមបី្្ួលប្តនការការ រពីចាប់របឆ្ាំងនឹងការទេរ ើសទេអើង។ 
ចាប់ទេោះគួ្រដត្ហាមឃាត់្ការទេរ ើសទេអើងណា ដដលឈរទេលើមូល ឋ ននិោន ការ
ទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។  

 របសិនទេបើសិ្ធិណាមួយរបស់អនករត្ូវប្តនទេគ្បាំ ន ទេទះជាមិនដផអក ឬដផអកទេលើ
និោន ការទេភ្និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ អនកានសិ្ធិទេដើមបី ក់ កយបតឹង ឬ
ទមទរសាំណងទេៅចាំទេ ះមុែអាជាា ធរានសមត្ថកិចច។  

 ការទេ ះស្ាយទេៅទេលើ កយបណតឹ ង និងការអះអាងសរាប់សាំណងការែូច
ខាត្ទាំងឡាយគឺ្ជាការ្្ួលែុសរត្ូវរបស់របព័នធយុត្តិធម៌។  

 
សិ្ធិ្្ួលប្តនភាពទេសមើគ្នន ទេៅចាំទេ ះមុែចាប់គឺ្ជាឆ័រត្មួយ ានន័យថាសិ្ធិទេនះ
ទេឆលើយត្បទេៅសិ្ធិដន្ទេ្ៀត្ជាទេរចើនទេ្ៀត្ ទេហើយក៏សរាប់សិ្ធិទាំងអស់ទេ្ៀត្   
ដដរ។   
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ប្បភពច្បាប៖់ មាប្ា ៧ និងមាប្ា ៨ សេច្បក្តីប្បកាេជាសាក្លេតីពីេិទ្ធិមនុេស ។ មាប្ា ៩ 
មាប្ា ១៤ និង ១៦ ននក្តិកាេញ្ញា អនតរជាតិ េតីពីេិទ្ធិពលរដ្ឋ និងេិទ្ធិនសោបាយ ។ មាប្ា 
៣៨ និងមាប្ា ៣៩ ននរដ្ឋធមមនុញ្ា ននប្ពះរាជាណាច្បប្ក្ក្មពុជា និងសោលការណ៍ ៣ និង ២៨ នន
សោលការណ៍យក៉្ោ៉កា៌ា ា។ 

“ថ្ថៃមួយ ខ្ុ ុំងចញងៅឆ្្យពីខទមរបរ់ខ្ុ ុំ  ហានម្នន កប់ានមក
កដនលងងយើងររ់ងៅង ើយបងខ ុំឱយគ្បពនធរបរ់ខ្ុ ុំម្ននទុំនាកទ់ុំនង
ផលូ វងភទជាមួយគ្នត ់ រ ូតងធវើឱយនាងម្ននថ្ផទងពាោះ។ គ្នតប់ានបងខ ុំ
ខ្ុ ុំឱយគ្បពនធខ្ុ ុំងៅគ្នត។់ វាបានបងាា ញឱយងឃើញថា ង ោះបីជាងយើង
ម្ននទុំនាកទ់ុំនងែល៏អជាមួយគ្នន  មនុរសងៅដតងរើរងអ្ើងពួកងយើង 
ពាយមបុំដបកងយើងងចញពីគ្នន  និងបែិងរធរិទធិ ងរ្ើភាពគ្នន  
និងរិទធិ មិនរទទួលបានការងរើរងអ្ើង”។  

ទេនះជាសាំដីរបស់ភកតី។  
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អនកានសិ្ធិ្្ួលប្តនការជាំនុាំជរមះកតីទេ យយុត្តិធម៌។ អនកក៏ានសិ្ធិ
រត្ូវប្តនសនមត់្ថាគ្នម នទេទស។ ទេហើយសិ្ធិទាំងទេោះានន័យថា៖  

 ទេៅកនុងទេហតុ្ការណ៍ដដលអនករត្ូវប្តនទេគ្ទេចា្ពីប្រពហម្ ណឌ   អនក
ានសិ្ធិទេសមើគ្នន ទេពញទេលញកនុងការទេសនើសុាំទេអាយតុ្លាការ ពិនិត្យទេរឿង
កតីរបស់ែលួនជាាធារណៈ ទេ យសមធម៌ឯករាជយ និងមិនលាំទេអៀង 
ដដលបទេងកើត្ទេ យចាប់  

 ទេៅកនុងការទេចា្របកាន់មួយ អនករត្ូវដត្ានរបទេយជន៍ទេៅទេលើវមិតិ្
សងស័យណាមួយ និងសនមត់្ថាគ្នម នទេទសរហូត្ដល់ពិរុ្ ធភាពរត្ូវ
ប្តនរកទេឃើញទេ យទេសចកតីសទេរមចរបស់តុ្លាការ។  

 ទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការផលូវទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណរបស់អនក អនករត្ូវដត្
ានសិ្ធិទេដើមបីការ រែលួនតាមរយៈរបព័នធយុត្តិធម៌។ 
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របភពចាប់៖ ារតា ១១ និងារតា ១២ ននទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស 
។ ារតា ៤ និង ១៤ ននកតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្ សតីពីសិ្ធិពលរដឋ និងសិ្ធិនទេយប្តយ។  
ារតា៣៨ ននរដឋធមមនុចញរពះរាជាណាចរក កមពុជា ទេគ្នលការណ៍៨ ននទេគ្នលការណ៍យ៉ក
យ៉កាតា។ 

“ខ្ុ ុំគឺជាអ្នកបតូ រងយនឌ័រពីគ្រីងៅគ្បុរ។ ងៅងពលឱពុកម្នត យមិតតគ្រីរបរ់ខ្ុ ុំបានែឹងពី
ទុំនាក់ទុំនងរបរ់ពួកងយើង គ្នត់បានបតឹងប ូលិរឱយមកចាប់ខ្ុ ុំ ពីបទជួញែូរមនុរស។ 
ង ោះបីជាខ្ុ ុំប់ានគ្បាប់ប ូលិរថា ពួកងយើង ុំងពីរគ្រលាញ់គ្នន  ប ុដនតពួកងគថាខ្ុ ុំកុំពុង 
កុ កពួកងគ។ ពួកងគបានឱយគ្គួសារខ្ុ ុំបង់គ្បាក់ ៨លានងរៀល គ្បរិនងបើគ្គួសារខ្ុ ុំចង់

នា ុំខ្ុ ុំគ្តលប់ងៅផទោះវញិ។ ងយើងមិនម្ននលទធភាពបង់លុយ ុំងងនោះបានងទ។ ង តុ
ែូងចនោះង ើយងទើបខ្ុ ុំបានជាប់ពនធធនាគ្នររ ូតែល់ខ្ុ ុំឈ្នោះកតីងនោះ”។  
 

ទេនះជារបាសន៍របស់ ារ៉ាន។  
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អនកានសិ្ធិរបឆ្ាំងនឹងការឃុាំែលួនទេ យបាំ ន។ សិ្ធិទាំងទេោះានន័យ
ថា៖  

 អនកមិនរត្ូវប្តនចាប់ែលួន ឃុាំែលួន ឬនិរទេ្សែលួនទេ យបាំ នទេឡើយ។  
 
 ការចាប់ែលួន ឬឃុាំែលួនទេ យដផអកទេលើនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណ
ទេយនឌ័រ ទេទះបីជាល្ធផលននទេសចកតីសទេរមចរបស់តុ្លាការក៏ទេ យ 
វានឹងរត្ូវប្តនចាត់្្ុកថាជាការបាំ ន ទេបើមិនដូទេចាន ះទេ្គឺ្ែុសចាប់ 

 
 បុគ្គលរគ្ប់របូដដលរត្ូវចាប់ែលួន រត្ូវប្តនរប្តប់ពីមូលទេហតុ្ននការចាប់
ែលួនទេនះទេ យមិនគិ្ត្ទេលើនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។  
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របភពចាប់៖ ារតា ៩ នន ទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស។ ារតា ៣៩ 
ារតា ៩ ដនកតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្ សតីពីសិ្ធិពលរដឋ និងសិ្ធិនទេយប្តយ រដឋធមមនុចញនន
រពះរាជណាចរកកមពុជា និង ទេគ្នលការណ៍ ៧ ននទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉កាតា។ 

“ខ្ុ ុំគឺជាអ្នកបតូ រងយនឌ័រពីបុររងៅគ្រី (ពីគ្បុរងៅគ្រី) និងជាបុររគ្រលាញ់
បុររ។ ងពលមួយងនាោះ ខ្ុ ុំបានងចញងៅងែើរងលងរួនចារ ងៅងពលយប់។ 
ម្ននប ូលិរមួយគ្កុមបានមកចាប់ខលួនខ្ុ ុំ និងមិតតភកតិរបរ់ខ្ុ ុំ។ ពួកងគបាន
គុំរាមងយើងឱយចូលងៅកនុងឡានរបរ់ពួកងគ ងបើមិនែូងចាន ោះពួកងគនឹងបាញ់
ងយើង។  ល់ដតងៅែល់ប ុរតិប ូលិរងទើបងគគ្បាប់ថា ពួកងគចាប់ងយើង 
ពីងគ្ពាោះឥរយិបថរបរ់ពួកងយើងងធវើឱយប ោះពាល់រណ្តត ប់ធ្នន ប់សាធ្នរណៈ 
ង ើយថាពួកងយើងជាគ្កុមអ្នកជួញែូរផលូ វងភទ។ ប ុដនតពួកងយើងមិនបានងធវើ
ែូងចាន ោះងទ ប ូលិរ ុំងងនាោះមិនបានចាប់អ្នកងផសងងទៀតងទ ងគចាប់ដតពួក
ងយើងងគ្ពាោះងយើងខុរពីងគ។ ពួកងគឃុុំងយើង ១៦ងម្ន ងងោយគ្្ននការងចាទ
គ្បកាន់ណ្តមួយ ង ោះបីងយើងមិនបានគ្បគ្ពឹតតបទងល្ើរឧគ្កិែឋក៏ងោយ។ 
ង ើយបនាទ ប់មក ងទើបងគងោោះដលងងយើង”។  

ទេនះសាំដីរបស់ ស្សីទេ ៉។ 
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អនកានទេសរភីាពកនុងការទេធវើដាំទេណើ រ។ សិ្ធិទាំងទេោះានន័យថា៖  

 អនកានសិ្ធិទេធើវដាំទេណើ រទេៅ្ីធាល ាធារណៈទាំងអស់ទេ យគ្នម នការ
ទេរ ើសទេអើងទេ យដផអកទេលើមូល ឋ ននិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណ   
ទេយនឌ័រ និងការបងាា ញរបស់អនកទេោះទេ្។  

 
 អនកានសិ្ធិទេធវើដាំទេណើ រទេៅកនុង្ឹកដីននរបទេ្សរបស់អនកទេ យមិន
គិ្ត្ទេលើនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ញទេយនឌ័ររបស់អនក។ 

 
 អនកានសិ្ធិចាកទេចញពីរបទេ្សណាមួយរមួទាំងរបទេ្សរបស់ែលួន 
ផង។ ដូចគ្នន ទេនះដដរ អនកានសិ្ធិរត្លប់មករបទេ្សរបស់អនកវញិ
ទេ យទេសរមិីនគិ្ត្ពីនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។  
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របភពចាប់៖ ារតា ១៣ ននទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស។ ារតា ១២ 
ននកតិ្កាសញ្ញញ សតីពីសិ្ធិពលរដឋ និងសិ្ធិនទេយប្តយ។ ារតា ៤០ ននរដឋធមមនុចញរពះ
រាជាណាចរកកមពុជា និងទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតា ។ 

“ងពលខលោះ ខ្ុ ុំចូលចិតតងរលៀកពាក់ងខាអាវគ្រី ប ុដនតគ្បរិនងបើខ្ុ ុំងធវើែូចងនោះ
ងៅផទោះ ម្នត យរបរ់ខ្ុ ុំដតងដតវាយខ្ុ ុំ។ ង តុែូងចនោះង ើយ ងពលងៅទីសា
ធ្នរណៈ ខ្ុ ុំងរលៀកពាក់ងខាអាវបុររ ែូងចនោះខ្ុ ុំមិនគ្បឈ្មមុខផលវបិាក
ជាមួយនឹងអាជ្ាធរកនុងគ្រុកដែលដតងដតងរ ើរងអ្ើងមនុរសែូចខ្ុ ុំ”។  

ទេនះជាសាំដីរបស់ ផលលី។  



 36 / មគ្គុទេ្ទសក៍សតីពីអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅកមពុជា 

 

អនកានទេសរភីាពទេៅកនុងការបទេចចញមតិ្។ ទេសរភីាពទេនះានន័យថា៖ 

 អនកានសិ្ធិទេសរភីាពបទេចចញមតិ្ទេយបល់ទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការ
ទេភ្និងអត្តសចញណទេយនឌ័ររបស់អនកទេោះទេ្ ដរាបណា វាមិនាន
ការប៉ះ ល់ប្បញ្ញជ រាធារណៈ និងសនតិសុែ។  

 
 អនកានទេសរភីាពទេដើមបីបងាា ញនូវអត្តសញ្ញញ ណ ឬបុគ្គលិកលកខណៈ
របស់អនកតាមរយៈការនិយយ ឥរយិបល សទេមលៀកបាំ ក់ អាកបប
កិរយិ ជទេរមើសននការ ក់ទេ ម្ ះ ឬធទេមោប្តយដន្ទេផសងទេ្ៀត្។  

 
 អនកានសិ្ធិដសវករក និង្្ួលប្តនព័ត៌្ានសាំខាន់ៗ និងរគ្ប់
របទេភ្ននគ្ាំនិត្ទាំងអស់ទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការទេភ្ និងអត្ត 
សញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។  

 
 ទេសរភីាពននការបទេចចញមតិ្របស់អនករមួបចចូ លទាំងទេសរភីាពការ
ផសពវផាយនិងចូលរមួរបជុាំទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការទេភ្និងអត្ត
សញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។ 
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របភពចាប់៖ ារតា ១៩ ទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស។ ារតា ១៨ និង 
១៩ កតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្ សតីពីសិ្ធិពលរដឋ និងសិ្ធិនទេយប្តយ។ ារតា ៤១ ននរដឋធមម
នុចញរពះរាជាណាចរកកមពុជា  និង ទេគ្នលការណ៍ ១៩ ននទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតា។ 

“ខ្ុ ុំជាបុររគ្រលាញ់បុររខ្ុ ុំធ្នល ប់ចាកងចញពីផទោះរបរ់ខ្ុ ុំងគ្ពាោះគ្គួសាររបរ់ខ្ុ ុំចង់ឱយខ្ុ ុំ
ងរៀបការជាមួយនារមី្នន ក់ ង ើយពួកងគ ដតងដតលកងលើយោក់ខ្ុ ុំ។ កាលខ្ុ ុំងៅតូច
ឪពុកម្នត យរបរ់ខ្ុ ុំធ្នល ប់ងៅខ្ុ ុំថាងខទើយង ើយបងគ្បុរ និងឱពុករបរ់ខ្ុ ុំងៅដតងៅ
ដបបងនោះង ោះបីជាពួកគ្នត់ែឹងថា ខ្ុ ុំមិនចូលចិតតក៏ងោយ។ប ុដនតងពលងនោះខ្ុ ុំបានចាក
ងចញពីពួកគ្នត់ង ើយ ខ្ុ ុំមិនចង់បងខុំខលួនឯងឱយងធវើខលួនជាបុររម្នន ក់ងនាោះងទ”។  

ទេនះជាសាំដីរបស់ ផលលី។  



 38 / មគ្គុទេ្ទសក៍សតីពីអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅកមពុជា 

 

អនកានសិ្ធិ្្ួលសុែភាពលអ ទេហើយអនកក៏ានសិ្ធិ្្ួលប្តនសនតិសុែ
សងគមផងដដរ។ សិ្ធិទាំងទេោះានន័យថា 

 អនកានសិ្ធិ្្ួលប្តននូវការពិនិត្យពោប្តល និងយ៉ងទេហាច
ណាស់ានកាំរតិ្ននការរស់ទេៅដដលអាច្្ួលយកប្តន។  

 
 អនកានសិ្ធិ្្ួលប្តនទេសវាសុែភាពែពស់បាំផុត្តាមដដលអាចទេធវើ
ទេៅប្តនទាំងរាងកាយ និងផលូវចិត្តទេ យគ្នម នការទេរ ើសទេអើងរបឆ្ាំងទេៅ
នឹងមូល ឋ ននិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។  

 
 រដឋគួ្រដត្យកចិត្ត្ុក ក់អាំពីការការ រជាំងឺ និងការទេរបើរប្តស់ថាន ាំ
ពោប្តលដល់របជាពលរដឋទេ យកនុងទេោះក៏ានអនកដដរ។  



មគ្គុទេ្ទសក៍សតីពីអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅកមពុជា / 39 

 

របភពចាប់៖ ារតា ២៣ និង ២៥ ននទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស។
ារតា ារតា ៩ និង ១២ ននកតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្សតីពីសិ្ធិទេសដឋកិចច សងគមកិចច និង 
វបបធម៌។ ារតា៣៦ និងារតា ៧២ ននរដឋធមមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និង
ទេគ្នលការណ៍៥ ១២ និង១៧ ននទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតា។ 

“មួយឆ្ន ុំមុន ខ្ុ ុំបានងៅមនទីរងពទយរែឋមួយ ងែើមបទីទួលការពិនិតយ
ពាបាល ដែលបានផតល់ងយបល់ងោយអ្ងាការមនិដមនរោឋ ភ-ិ        
បាលមួយ ។ បនាទ ប់ពីរងច់ា ុំអ្រ់រយៈងពល ២ងម្ន ង ខ្ុ ុំបានែឹងថាគ្គូ
ងពទយបានទទួលអ្នកជុំងឺដែលមកងគ្កាយខ្ុ ុំ ដែលពួកគ្នតក់ប៏ានមក
ទទួលងរវាពិនិតយដែរ។ ង ោះបីខ្ុ ុំពាយមងធវើលអ រួររាយរាក ់ក់
ោកគ់្នត់ គ្នត់ងៅដតបែិងរធខ្ុ ុំ។ វាងធវើឱយខ្ុ ុំម្ននអារមណ៍្អ្ន់ចតិត
យ ងខាល ុំង ដែលគ្តូវទទួលការងរ ើរងអ្ើង ងោយសារនិនាន ការងភទ ការ
បងាា ញអ្តតរញ្ញា ណងយនឌ័ររបរ់ខ្ុ ុំ។ ខ្ុ ុំគិតថា អ្នកគ្គបគ់្នន គួរដត
ទទួលបានងរវារុខភាពងរ្ើៗគ្នន  ជាពិងររគ្គូងពទយមិនគួរងរ ើរងអ្ើង
គ្បជាពលរែឋងនាោះងទ”។  

ទេនះជាសាំដីរបស់ សុភ័ន្រកត។  



 40 / មគ្គុទេ្ទសក៍សតីពីអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅកមពុជា 

 

អនកានសិ្ធិទេធវើការងារ។ សិ្ធិទេនះានន័យថា៖  

 ទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការទេភ្និងអត្តសញ្ញញ ណទេយនឌ័ររបស់អនក អនក
គួ្រដត្ចូលរួម្្ួលប្តនសិ្ធិទេដើមបីទេរជើសទេរ ើសការងារណាមួយ ទេ យ
ដផអកទេៅទេលើសមត្ថភាពរបស់អនក។ ជាពិទេសស អនកគួ្រដត្្្ួលប្តន
ការអនុទេរគ្នះពីការងារទេ យ្្ួលប្តនរប្តក់ទេបៀរវត្សដូចអនកដន្  
ដដរ។  

 
 អនកានសិ្ធិបទេងកើត្ និងចូលរមួការងារសហជីពទេដើមបីការ រផល
របទេយជន៍របស់ែលួន ទេ យមិនគិ្ត្ពីនិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណ
ទេយនឌ័ររបស់អនក។  

 
 អនកានសិ្ធិ្្ូលប្តនលាភសកាក រៈពីការងារទេ យមិនានការ
ទេរ ើសទេអើងទេ យដផអកទេលើមូល ឋ ននិោន ការទេភ្ និងអត្តសញ្ញញ ណ    
ទេយនឌ័រ  
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របភពចាប់៖ ារតា ២៣ ននទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស។ារតា ៧ និង 
៨ ននកតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្សតីពីសិ្ធិទេសដឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌។ារតា ៣៦ នន
រដឋធមមនុចញននរបទេ្សកមពុជា និងារតា ១២ នន ទេគ្នលការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតា។ 

“មុនងពលខ្ុ ុំមកងធវើការងៅកដនលងរពវថ្ថង្នោះ ខ្ុ ុំគ្តវូបានងគងរ ើរងអ្ើង
ងៅកដនលង វឹកហាតក់ារងារ(ចុោះកមរិ្កា) ងោយដផអកងលើនិនាន ការ
ងភទ អ្តតរញ្ញា ណងយនឌ័រ និងការបងាា ញអ្តតរញ្ញា ណងយនឌ័រ។ 
ងៅងពលដែលអ្តីតនងយជិករបរ់ខ្ុ ុំែឹងថា ខ្ុ ុំជាអ្នកបតូ រងយនឌ័រពី
ស្តរតីងៅជាបុររ គ្នតប់ានលុបងចាលកចិចរនាការងាររបរ់ខ្ុ ុំ ែូងចនោះ
ងទើបខ្ុ ុំចាបង់ផតើមងធវើការឱយអ្ងាការអ្នកគ្រលាញ់ងភទែូចគ្នន ។ ខ្ុ ុំគ្តូវ
ផសពវផាយរិទធិរបរ់ខ្ុ ុំ រិទធិរបរ់ពួកងយើង”។  

ទេនះជាសាំដីរបស់ទេសៀកឡាយ។ 
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អនកានសិ្ធិ្្ួលប្តនការអប់រ ាំ។ សិ្ធិទាំងទេោះាន៖  

 អនកានសិ្ធិ្្ួលានការអប់រ ាំទេ យមិនានការទេរ ើសទេអើង 
 
 ការអប់រ ាំថាន ក់បឋមគួ្រដត្មិនគិ្ត្នលល និងអាច្្ួលប្តនរគ្ប់ករមិត្
ទាំងអស់។ ករមិត្ឧត្តមសិកាគួ្រដត្្្ួលប្តនតាមដដលទេយើងអាច 
និងមិនានការទេរ ើសទេអើងទេ យដផអកទេលើមូល ឋ នទេភ្ និងអត្ត
សញ្ញញ ណទេយនឌ័រ។  

 
 រដឋគួ្រដត្ការ រ និងជាំរុញសិ្ធិរបស់អនកទេអាយ្្ួលប្តនការអប់រ ាំ
ដដលានគុ្ណភាពរគ្ប់ករមិត្ 

 
 ការអប់រ ាំបទេចចកទេ្ស និងការអប់រ ាំដផនកវជិាជ ជីវៈគួ្រដត្ានជា្ូទេៅ 
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របភពចាប់៖ ារតា ២៦ ននទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស។ារតា១៣ នន
កតិ្កាសញ្ញញ អនតរជាតិ្សតីពីសិ្ធិទេសដឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌។ារតា៤៧ ារតា៤៨ 
និង ារតា៦៥ ននរដឋធមមនុចញរពះរាជាណាចរកកមពុជា ទេគ្នលការណ៍១៦ ននទេគ្នល
ការណ៍យ៉កយ៉ក៌ាតា។ 

“ខ្ុ ុំគឺជាអ្នកបតូ រងយនឌ័រពីស្តរតីងៅជាបុររ និងជានិរសតិសាកលវទិា-
ល័យម្នន ក់។ ងៅងពលដែលខ្ុ ុំងរៀនងៅវទិាល័យ មតិតភកតគិ្រីៗរបរ់ខ្ុ ុំ
បានបងខុំឱយខ្ុ ុំងធវើជាគ្រីម្នន កពិ់តគ្បាកែ ងែើមបងីរៀបអាពា ៍ពិពា ៍
ជាមួយបុររម្នន ក់ ម្ននកូន ង ើយអាចបុំងពញងរចកតីគ្បាថាន របរ់
ឪពុកម្នត យទុកជាការតបរនងងៅនឹងអ្វីដែលគ្នតប់ានងធវើរគ្ម្នប់    
ងយើង។ ង ោះបជីាយ ងណ្តក៏ងោយ ខ្ុ ុំមនិម្ននអារមណ៍្លអងនាោះងទ 
ងៅងពលដែលខ្ុ ុំងរលៀកឯករណ្តឋ ននារ។ី ង តុែូងចនោះង ើយ ខ្ុ ុំបាន
ងលើកង ើងអ្ុំពីងរឿងងនោះជគ្ម្នបែល់គ្បធ្នននាយកោឋ នសាកលវទិា-
ល័យ និងគ្ពឹទធបុររដែលពួកគ្នត ់ ុំងពីរបានយល់គ្ពមឱយខ្ុ ុំអាច
ងរលៀកពាក់ឯករណ្តឋ នបុររបាន”។  

ទេនះជាសាំដីរបស់ ទេសៀកឡាយ។  
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 រដឋធមមនុចញននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ១៩៩៣ ដដលានទេៅ
http://cambodia.ohchr.org/klc_pages/KLC_files/
section_001/section_01_01_ENG.pdf 

 uNDP និង USAID រកុមអនកស្សឡាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ទេៅអាសីុ។ រប្តយ

ការណ៍របទេ្សកមពុជា ២០១៤ ដដលានទេៅhttp://www.usaid.gov/
sites/default/files/documents/1861/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-
country-report.pdf  

 ទេសចកតីរបកាសជាាកលសតីពីសិ្ធិមនុសស ១៩៤៨ ដដលានទេៅ 

http://www.un.org/Overview/rights.html 

របភព 

http://cambodia.ohchr.org/klc_pages/KLC_files/section_001/section_01_01_ENG.pdf
http://cambodia.ohchr.org/klc_pages/KLC_files/section_001/section_01_01_ENG.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/rbap-hhd-2014-blia-cambodia-country-report.pdf
http://www.un.org/Overview/rights.html
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 របភពបដនថម 
 Chbab.net កមមវធីិដដលាន
លកខណៈអនតរកមមនិងនចនរបឌិត្
ទេដើមបីរបមូល្ិននន័យចាប់ ការ
អភិវឌឍន៍សហគ្មន៍ទេៅទេលើ
បញ្ញា យុត្តិធម៌ ក៏ដូចជាការកាត់្បនថយ
គ្ាំលាត្ធនធានចាប់ និងការ្្ួល
ប្តនព័ត៌្ាន ដដលានទេៅ http://
kh.chbab.net/ 

 ទេគ្ហ ា្ំព័រ រក់៉  www.rockcambodia.org ា្ំព័រទេហវសបុ៊ក: face-
book.com/RoCKHMERLGBT2009 

 Sam Killerman, ទេសៀវទេៅដណោាំអាំពីការគ្នាំរ្យុត្តិធម៌    
សងគម។ មគ្គុទេ្ទសក៍ដសវងយល់អាំពីទេយនឌ័រ ២០១៣ ដដល
ានទេៅ http://itspronouncedmetrosexual.com/  

http://en.chbab.net/home
http://en.chbab.net/home
http://rockcambodia.org/
http://facebook.com/RoCKHMERLGBT2009
http://facebook.com/RoCKHMERLGBT2009
http://itspronouncedmetrosexual.com/
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អាំពីអងគការទេគ្នលទេៅយុត្តិធម៌ 
អងគការទេគ្នលទេៅយុត្តិធម៌ គឺ្ជាអងគការចាប់មិនដសវងរករប្តក់ចាំទេណញ 
អភិប្តលកិចច ការអភិវឌឍន៍ ដដលានទេបសកមមទេដើមបីពរងឹង សិ្ធិមនុសស នីតិ្
រដឋជាមូល ឋ ន សហរបតិ្បត្តិការ សនតនិយម កនុងមទេធោយប្តយនិរនតភាព។ 
អងគការទេនះបទេងកើត្ទេឡើងទេៅឆ្ន ាំ ២០១១ ដដលានសាគ្មន៍ចាំបងទេៅ
របទេ្សប្តរាាំង និងសាគ្មន៍បងបអូនទេៅរបទេ្សអូស្រាត លី។ អងគការទេគ្នល
ទេៅយុត្តិធម៌ទេធវើការជាពហុ ភាគី្ ្ីតាាំងដដលទេយើងរត្ូវការជាចាាំប្តច់ និងអាច
ទេធវើទេអាយែុសគ្នន កាន់ដត្ខាល ាំង។ បណាណ ល័យ និងកាទេហវយុត្តិធម៌គឺ្ជាកដនលង
សុវត្ថិភាព មួយសរាប់រកុមអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន  និងមិត្តភកតិរបស់ពួក
ទេគ្អាចមក ទេហើយវាជាកដនលងដដលានធនធាន និងសកមមភាពមួយ ចាំនួន
ដដលអាចចូលរមួទេ យអត់្គិ្ត្នលល ដដលទេរៀបចាំទេដើមបីយុវជន យុវោរដីដល
ចង់ទេរៀន ផ្ទល ស់បតូរគ្ាំនិត្គ្នន  និងផ្ទល ស់បតូរពិភពទេលាក។  

ទំ្នាក្ទំ់្នង: 

info@destinationjustice.org 

http://www.justice.cafe/ 
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អាំពីរក់៉ 

សហគ្មន៍ឥនទធនូកមពុជា គឺ្ជាអងគការសាជិកភាពដផអកទេលើអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន  
និងអនកគ្នាំរ្ ដចករ ាំដលកទេដើមបីអភិវឌឍលកខែ័ណឌ រស់ទេៅរបស់អនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន
ទាំងអស់ទេៅកនុងរបទេ្សកមពុជា។ 

 អងគការរក់៉ ប្តនចាប់ទេផតើមទេចញពីរកុមអនកសម័រគ្ចិត្តននសកមមជនអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូច
គ្នន ទេៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៩ ទេហើយឆ្ន ាំ២០១៤ ប្តនចុះទេ ម្ ះជាអងគការអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូច
គ្នន ដាំបូងទេគ្បងអស់ទេៅរបទេ្សកមពុជា។  

អងគការរក់៉ ជួយរបជាពលរដឋកមពុជាដដលជាអនកស្សលាញ់ទេភ្ដូចគ្នន ឱ្យានការរស់ទេៅ
្្ួលប្តនការទេគ្នរពទេសើមគ្នន ទេពលទេលញ ការ្្ួលាគ ល់ និងសិ្ធិមនុសសពីរគ្ប់វស័ិយ
ទាំងអស់កនុងសងគម ជាពិទេសសរគ្ួារ សហគ្មន៍ និងអាជាា ធរ។  

អនកត្ាំណាងរក់៉អាចជួយគ្នាំរ្នរណាាន ក់ប្តន តាមការពិភាកាពីាថ នភាពលាំប្តក 
ទេផសងៗ ក៏ដូចជាការជួយគ្នាំរ្កនុងការត្សូ៊មតិ្ ទេដើមបី្្ួលប្តនការផ្ទល ស់បតូរឱ្យកាន់ដត្
លអរបទេសើរជាងមុន។  

ា្ំោក់ ា្ំនង: 

ទេលែ្ូរស័ពទ: ០១២ ៤៨១ ៥៦១ 

Email: contact@rockcambodia.org 

mailto:contact@rockcambodia.org


“ទេពលទេនះ ែាុាំប្តនដឹងអាំពីសិ្ធិរបស់ែាុាំ និងសិ្ធិមនុសសជារមួ ទេហើយែាុាំានបាំណងចង់
ទេរបើសិ្ធិទាំងអស់ទេោះ។ ែាុាំនឹងមិនអត់្រទាំទេអាយទេគ្ទេរ ើសទេអើងទេ្ៀត្ទេោះទេ្ 

 ែាុាំនឹងត្បត្ទេដើមបសិី្ធិរបស់ែាុាំ”។  


