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ទំព័រពិត 

សិទ�ិរបស់មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  

មនុស្សបរស សសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្

សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទៈ  

សំណួរែភលសតត�វនញនសួរួលជាញប់   
 
 
ញតពាក "ីLGBT"ីមនន័័យភទដញម្ដ? 
 
LGBTមន័័យី“មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់  

ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ "។ីសសប

ញពលែភលពាកទំញនងសតត�វនទទួលនទ ល់ួសាលលន់ែតញសដនាចុ

�ប្បមមញេ្ស ចូ ីាមមនលរញសបសវស់ពាកញេ្ញទត  ញភម ស្សំញេញី

ញលីមនុស្ែភលមនទំទា់ទំនេនទ�ញ់ទភទដ ចូ ីនិីមនុស្ែភលមិនមនី

អតស្�� ណញ័នឌ័រទ�ិភពី(ភទដួ  as hijra, meti, lala, skesana, 
motsolle, mithli, kuchu, kawein, travesty, muxe, fa'afafine, 
fakaleiti, hamjensgara និ Two-Spirit) ។ីាចុបរបិទសិទ�ិមនុស្  
មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  

មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ  សបបមមុុនទ�ប��
ភទដ ចូ ីនិីុុស ចូ ។ីមនុស្ែភលមនញ់ទពសរី(ែភលញាតមាមនរទបប

សបបប់ញ់ទុុសពសបមធម) ទទួលវននទ�លររញំស់សិទ�ិមនុស្ភទដ ចូ នជ

មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  

មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ ែភរីែភលនជបង� ល

ខញសលម។  
 

ញតអ�សួ ី"ទំញទរេនទ�ញ់ទ" ? 
ទំញទរេនទ�ញ់ទសំញេញញលលរទា់ទលេនទ�ល័ីមញទសញយ តទីនិ/ឬី

េនទ�ដិត្របស់មនុស្មច ា់ដំញពងអចាភ�ទញទត។ីមនុស្សនប់រទបែតែតមនី

ទំញទរេនទ�ញ់ទីែភលួែេចាមួ័ភមសំខន់ដំញពងអត្ស�� ណរបស់ី

មនុស្ីមច ា់។ីបុរសសសសល់បុរសីនិីិស្សសសសល់ិស្សីន�ួលរទា់ី

ទលីេនទ�ញ់ទញញលបុនទលភ�ទែភលមនញ់ទភទដួពួាញន។ីអចាី

សសសល់ញ់ទីេផុ័ ចូ ី(ជួនលលសតត�វនញនញេយីី“មនុស្សត់”) 

មនលរទា់ទលីញលបុនទលែភលមនញ់ទេផុ័ ចូ ពសពួាញន។ីមនុស្

សសសល់ញ់ទទំពសរីរដមនលរទា់ទលញញលមនុស្ែភលមនី

ញ់ទភទដ ចូ ីឬីុុស ចូ ។ីទំញទរេនទ�ញ់ទន�មិនមនលរពា់ព័ន� ចូ ញី

ញលអត្ស�� ណញ័នឌ័រញទ។  
 
ញតអ�សី ីួ"អត្ស�� ណញ័នឌ័រ" ? 
 
អតស្�� ណញ័នឌ័រីឆនុងប� ំពសររមធណណ ញ័នឌ័រែភលបុនទលមច ា់វន

ជួបសបទងះផ ល់ុនួនីនិីមនលានណៈសុសជញសជ។ីអត្ស�� ណញ័នឌ័រី

របស់មនុស្មច ា់ីួបមធមែតែតញងសសបួមួ័នជញ់ទែភលុនួនមនី

មំពសាំញណ ត។ីរ សី មនុស្ប្ទរញ់ទីមនភពសសប ចូ របីររមធណណ ញ់ទី

របស់ញនីនិីញ់ទែភលីញនមនមំពសាំញណ ត។ីជួនលលីបល័ី

ល័�លិររបស់ញនីនិីអាប្ីាិរ ិិ ែភលបញយ លមាខញសខរដមនី

លរបបៈទទិដញនជញសដា្សីសសជមីរបស់សទមី�នល័�លិរញ័នឌ័រី

ួបមធនិ័ម។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ញតពាកយ "មនុស្ប្ទរញ់ទ"មនន័័យភទដញម្ដ? 
 
មនុស្ប្ទរញ់ទី(ជួនលលសតត�វនញនញេលត់យីីី "trans") ួាសមពាក

ែភលសតត�វនញសប  ញភម ស្បាសន័ពសអត្ស�� ណញ់ទួញសដនរមួមនី មនុស្

ប្ទរញ់ទបទផ ប់ពសវន�ងលត់ ីអចាញសន�ាសំញលាបំពា់េផុ័ពសញ់ទរបស់ុនួនី(ជួនី

លលសតត�វនញនញេយី“មនុស្ញសន�ាពា់ែានុនួនញ់ទ  េផុ័”) មនុស្ែភលី

សតត�វនញនសំូល់យួមនុស្ញ់ទទសបសីនិីអចាែភលមនរទបបីនិីអត្ដរាិ  

ុុសពសញ់ទបមធម។ីមនុស្សសសប្ទរញ់ទសតត�វនញនសំូល់  យួសសសីបបុែន្សតត�ី

វនី ត់យច ា់យីបុរសញងញពលញាត។ីមនុស្សបរសប្ទរញ់ទីសតត�វនញនសំូល់ី

យួបុរសីបបុែន្សតត�វន ត់យច ា់យីសសសញងញពលញាត។ីីមនុស្ប្ទរញ់ទុនងី

ែស�រាលរ�ងលត់ីឬី ា់អ័រមបទនីញភម ស្បល័របស់ុនួនសសបមមី

អតស្�� ណីញ័នឌ័រីញហ័អចាុនងាមរា្រទបបបមធម។  

 
ញតអ�សួ ី"មនុស្ញ់ទពសរ" ? 
 
មនុស្ញ់ទពសរីួមនុស្ែភលញាតមាមនល័�ភិននិសញ្់ទីសបបប់ី

បនព្ទជីនិ/ឬីមនសាតមបទសទម  ែភលមិនសតជមសតត�មមនិ័មន័័ញ់ទសបរសីឬី
សសស។ីញនងរដបង� លញញលមំែតពសញពលញាតីឬីញសល័ពសញពលញាត។ីមនុស្ី

ញ់ទពសរ  រដសតត�វនសំូល់យួមនុស្សបរសីសសសីឬី ធូ នញ់ទែតីម្។ី

ន នភពមនុស្ញ់ទពសរីន�មិនែមនួារណស ទំញទរេនទ�ញ់ទីីឬីអត្ស�� ណ

ញ័នឌ័រី៖ីមនុស្ញ់ទពសរីរដជួបសបទងភទដ ចូ ញញលទំញទរេនទ�ីញ់ទីនិី

អតស្�� ណញ័នឌ័រីភទដមនុស្មិនែមនមនញ់ទពសរែភរ។  

 

ញតអ�សួ ី"លរសសប់មនុស្សសសល់ញ់ទភទដ ចូ ីនិីលរសសប់មនុស្ប្ទរញ់ទ"? 
  
“លរសសប់មនុស្សសសល់ញ់ទភទដ ចូ ” ួលរ់័័ខន ដញប័ ធូ នញហតុេលីលរ

សសប់ញុ�មីលរទស់ដិត្ញញល មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសស

សល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ ី។ី“លរសសប់

មនុស្ប្ទរញ់ទ” សំញេញលលរ់័័ខន ដីលរសសប់ញុ�មីឬីលរទស់ដិត្ញញល

មនុស្ប្ទរញ់ទ។ីញប័ញហតុយពាកីលរសសប់មនុស្សសសល់ញ់ទភទដ ចូ ីសតត�

វនាញន័ល់ បិទទលំទួស័ីបែតែតញសបញភម ស្សំញេញញលលរ់័័ខន ដី

លរសសប់ញុ�មីនិលរទស់ដិត្ញញល មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្

សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ

ួទួញែតម្។  
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ញត់សារមមនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ មនុស្

សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិី

មនុស្ប្ទរញ់ទី សបបមមុុនជលររញំស់សិទ�ែបបែុនង ? 
 
សារមមនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  

មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ ីសនប់� ័័ ីនិីសនប់តំបន់ី

ញងញលពិ់ពញសាទទួលរនទ�លររញំស់សិទ�ិ។ីពួាញនសតត�វនញនប័ី

សបបរញលបល័ី ប់ជំរតិីរញំស់ញសពសន�ៈីនិីសមន ប់។ីួភនី

បសី�នសបញទសញងញលពិ់ពញសាីពួាញនរដសតត�វន ប់ុនួនីនិីបា់ពន�ី

បទូី( បិ ញបដែស់ាមមនីសបញទសសវំែភលបា់ញទសសបបរី

ជស�តិ) សសមប់លរទំទា់ទំនេនទ�ញ់ទភទដ ចូ ីមមលរសពមញសព�ួីាី

ជន។ីរភ�ែតីែតបបជ័័ាចុលរលរពរ មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  

មនុស្សបរស  សសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិី

មនុស្ប្ទរញ់ទ អំពសីលរញរ សញអញងាចុ�ស័ិ័ីាជនីរមួទំាែននញប�លរី

ញនហប� នីនិីមនផសរសុខ់ិវល។ីាុមរីនិីមនុស្ញពល� ័័ ែភលួី

មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្

សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ  ីាមសបបមមុុនជលរនសមមី
ាំែហញងនសញរនីញហ័ាមរដសតត�វនបញណ្លញដលញប័េពុាី

ម្័ីបនំំកដទលមនផសរញពទក�ាិលដរាិីឬាមបនំញរ័ញរបលរ។ីមនុស្ប្ទរី

ញ់ទួញររ័សីាមសតត�វនញនីបភិញសភបនទ�អត្សយ�ណញងញលសាបស់ី

នច មីែភលឆនុងប� ំអំពសញ់ទរបស់ញនីសបសិនញប ធូ នសាបសី

អតស្�� ណទំញទងីពួាញនមិនរដញប�លរីញប�ភំញណ រីញបានណនសីបទី

ូរីឬីទទួលវនញសបញេ្សញស័។ីាុមរែភលមនញ់ទពសរីាមរដីី

ទទួលរលរ�ងលត់ញ�ជវនិស្ី និីលរអន្បនមនណភ�ទីញទតីញប័ ធូ នី

លរ័ល់សពមួមុនរបស់ញនីឬី ពុាម្័របស់ញនីញហ័ញបួនសតិជនី

ាមង័ទទួលរអំញពហិ្ីនិីលរញរ សញអែភរ។  
 
ញត់មនញហតុេលែមួ័ញភម្ស ត់ទុាលរសសសល់ញ់ទភទដ ចួូ ី

បទញលធសែភរឬញទ? 
 
ធូ នញទ។ីលរ ត់ទុាួបទញលធសដំញពងទំទា់ទំនេនទ�ញ់ទួីាជនី

របីនសតិជនែភលមនលរ័ល់សពមីញទងបសួលរទំទា់ទំនញ់ទភទដ ចូ ី

ឬេផុ័ ចូ ីាមញប័ីន�ួលររញំស់សិទ�ិីាជន។ីដជប់ែភលាំណត់ួបទី

ញលធសសពហធទណណ ដំញពងទំទា់ទំនេនទ�ញ់ទ  ញប័មនលរ័ល់សពមរបី

នសតិជនែភលមនញ់ទភទដ ចូ ីន�ួលរញរ សញអីីញហ័ញងញពលែដជប់ី

ញទងសតត�វនញនអនុ�ត្ីញទងន�ួលររញំស់បំពនីញញលសិទ�ញសរ សភព

រដួេុតពសលរ ប់ុនួនីនិីញំុុំញប័បំពន។ី បិញបដែស់ី

មនសបញទសដំនួនី៧៦ីមនដជប់ួបរមនីែភល ត់ទុាួបទញលធសី

ដំញពងីទំទាទំនេនទ�ញ់ទីញប័មនលរសពមញសព�ួីាជនីញហ័ាមី

ញងមនសបញទសី៥ីញទតែភលបា់ញទសសបបរជស�តិ។ីបែនមពសញលលរី

រញំស់សិទ�ិួមទលប� នីលរ ត់ទុាួបទញលធសែបបញនងីួលរញប�ំកី

សសបដជប់ញញលល័�លិរអរភិពដំញពងីសារម មនុស្សសសសសសល់

ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំ  

ពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ  និីជំរលុញរ័លន់ែតមនអំញពហិ្ីនិីលរី
ញរ សញអ។ីបាមួលរបបំីភល់ាិដ ុិតុំសបជែសបាចុលរបយ�ប់ីលររ សាី

បលបលញមញបនញអភសមីញប័ញប�ំកី មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ  ចូ  

មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំ  ពសរីនិី

មនុស្ប្ទរញ់ទ ីមនលរលញលតញដលមុុមាទទួល័ាលរញប�ញតស្មីនិី

ព្វលីញប័លរ់័័ខន ដីឬីលរបង� លពសសាមធភពពសាិភ�។  

 
ញតមនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ 

មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ មនែតញងាចុសបញទស

ញសាខលិដឬ? 
 
ញទ។ីមនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្

សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ  មនញងសនប់ទសាែននីសនប់សបញទសី
ាចុដំញែមជនួតិភនតិដីសនប់យច ា់សទមញសភ�ាិដ ីនិីសនប់សហនមនមី

ទំអស់។ីលរអងរែភលយីលរទា់ទលញញលមនុស្ញ់ទភទដ ចូ ីន�ួលរ

សបពជត្ជរបស់សបញទសញសាខលិដីួលរុុសឆទញហ័។ីបបុែន្ីញពលបដ ុប្នចី

ញនងមនដជប់សពហធទណណ ួញសដនសតត�វនញសបសវស់សសមប់បា់ញទស មនុស្  

សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់  

ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ ីន�មនសប់ពមាពសសបញទសញសាខលិដ។ី

មនារណស ួញសដនញទតីសតត�វនាំណត់ញលសបញទសទសត�ត្ទសី១៩ីែភលសតត�ី

វនទទួលររែនិនមពសមុនមា។  

 
 
ញតមនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ 

មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ 

មនែតែតមនែភរឬញទ? 
 
មន។ីមនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  

មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ ីែតែតួែេចាមួ័�នី

សហនមនណរបស់ញ ័។ីមនពទហរណម ួញសដនីមាពសតំបន់ទទីនិីអំសុី

ញពលីមាពសនំនទរញលថធ័ុនសម័័មុនបុញរសប�តិ្ីញងរហ�ិាខត ទ្ីនិីសបញទសី

ញអស ស្បីរហទតភល់មនីអតបទ�ជិវនិស�្ែណ សម័័បុបណីនិីអា្រនិស្ី

អទតទញមនី។ីមនសទមួញសដនញបាដំហួសប�ពណស ីដំញពង មនុស្សសសសសសល់

ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិី

មនុស្ប្ទរញ់ទ  ីីរមួមនីសទមរសុសែភលមនសប�ពណស ទទួលនទ ល់មនុស្ី
ញ់ទទសបស។  
 
ញតរដះន ស់ប្ទរទំញទរេនទ�ញ់ទីនិីអត្ស�� ណញ័នឌ័ររបស់មនុស្

មច ា់វនែភរឬញទ? 
 
អត់ញទ។ីទំញទរេនទ�ញ់ទីនិ /ឬអតស្�� ណញ័នឌ័ររបស់មនុស្មច ា់ីមិនរដ

ប្ទរវនញទ។ីអ�សែភលសតត�ះន ស់ប្ទរីន��រ ិិ បថសទមួអ�ជិវមនីែភលបទនន ាី

នច មទុរ័សមីភល់ មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទ  

ភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ ញហ័បែ្លញរ័ី

មនអំញពហិ្ីនិីលរញរ សញអញញលពួាញន។ីលរបបុនបបាចុលរះន ស់ប្ទរទំី

ញទរេនទ�ញ់ទីែតែតពា់ព័ន�ញនជលររញំស់សិទ�ិីញហ័រដបយញរ័មនី

លរបបៈពល់ែេចាសតិររមធណម ីបន់៏ប៏រ។ីពទហរណណ ីរមួមនលរបនំលរព្វលី

សរ�សសបនទីាចុញូលបំណី“ព្វល” បុនទលែភលមនលរទា់ទលី

ញលញ់ទភទដ ចូ ីនិីលររញំស់ញសពសន�ៈី“ែាតសមត�” ញលមនុស្សសសសសសល់ី

សសសភទដ ចូ ីញប័លរសបលសពសបំណញភម ស្ញរ័ពួាញន“ប្ទរដិត្មាសសសល់ី

ញ់ទេផុ័ ចូ ” �លិ។  
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ញតលររស់ញងែា្រមនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ មនុស្សបរស

សសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិី

មនុស្ប្ទរញ់ទីឬី

លរមនសិទ�ិទទួលវនព័តមមនអំពសលរសសសល់ញ់ទភទដ ចូ ី

ញប�ញរ័បបៈពល់ភល់សុុុមលភពរបស់ាុមរែភរឬញទ? 
 
ញទ។ីលរែស�័ល់ពសីឬីលរដំែ័ញពលួមួ័ មនុស្សសសសសសល់

ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំ  

ពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ  ីីីមិនវនញប�ញរ័មនលរបបៈពល់ភល់ទំញទរី
េនទ�ញ់ទីឬីអតស្�� ណញ័នឌ័ររបស់អនសតិជនីញហ័ ាមមិនញប�ញរ័មនី

លរបបៈពល់ភល់សុុុមលភពរបស់ពួាញនញទ។ីបបុែន្ីបួលសំខន់ែភលី

័ុ�ជនសនប់រទបីទទួលវនលរអប់រអំំពសេនទ�ញ់ទែភលសមរមកីញមមរ័ុី

របស់ញនីញភម ស្ីទយីពួាញនមនសុុភពលសី ទទួលវនទំទា់ទំនេនទ�ី

ល័ញប័�ថនថចទរីញហ័រដលរពរុនួនញនីពសលរដមនញបនមមេនទ�ញ់ទ។  
 
ញតមនុស្សបរសសសសល់សបរសភទដ ចូ មីនុស្សសសសសសល់

ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរឬីីមនុស្ប្ទរញ់ទ 

មនញសូងយច ា់ដំញពងាុមរែភរឬញទី? 
 
ញទ។ី ធូ នលរទា់ទបលរសសសល់ញ់ទភទដ ចូ ីនិីលររញំស់បំពនី

ែមួ័ញញលាុមរញទ។ី មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរស

សសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ  

ទំអស់ញងញល់ពិ់ពញសាីរដួេពុាម្័ីសនតបញស�នីនិីមនុស្ី

នួរញរ័ញស៏ដសរញសរភមលសសសមប់ាុមរ។ីលរង� លយ មនុស្សសស  

សសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សសសល់  

ញ់ទទំពសរីនិីមនុស្ប្ទរញ់ទ ួី“មនុស្ែភលមនររមធណណ េនទ�ញ់ទួី

មួ័ាុមរ” ឬីួមនុស្ញសូងយច ា់ដំញពងាុមរីន�មិនសតជមសតត�ទំសសរី

ួលសបមថីនិីួលរបំែបាញដលពសតសមត�លរ ត់� ិី នលរសមសសបី

និីមុ�មប ត់ីសសមប់លរពរាុមរសនប់រទប  រមួទំាុមរែភលភជអំពសទំញទរី
េនទ�ញ់ទីនិីអតស្�� ណញ័នឌ័ររបស់ញន។  
 
 
ញតដជប់សិទ�ិមនុស្អន្រួតិអនុ�ត្ដំញពងមនុស្សសសសសសល់

ញ់ទភទដ ចូ  មនុស្សបរសសសសល់សបរសភទដ ចូ មីនុស្

សសសល់ញ់ទទំពសរី និីមនុស្ប្ទរញ់ទែភរឬញទ ? 
 
វទី សីដជប់សិទ�ិមនុស្អន្រួតិអនុ�ត្ដំញពងមនុស្សនប់រទប។ីដជប់

សិទ�ិមនុស្អន្រួតិីបញយតីលតព�ាិដ មមេនទ�ដជប់ភល់រភ�ីញភម ស្ីទយី

មនុស្សនប់រទបីរដទទួលវនសិទ�ិមនុស្របស់ុនួនីញប័មិនមនភពី

ុុស ចូ ី។ីទំញទរេនទ�ញ់ទីនិីអត្ស�� ណញ័នឌ័រីរបស់មនុស្មច ា់ី

ន�ួន នភពមួ័ែភរីន�ួតិនសនមីញ់ទីពណភ សម្ុរីឬីនសទ។ី

អចាជំទលលរសិទ�ិមនុស្របស់អទលរសហសបួួតិីវនប�វ ា់យី

ដជប់អន្រួតិីបមុត់លរញរ សញអីញប័នរទំញទរេនទ�ញ់ទីឬី

អតស្�� ណញ័នឌ័រ។  
 
 
 
 
 
 

 
ញតលរភាហទតសិទ�មនុស្របស់មនុស្សសសសសសល់ញ់ទភទដ ចូ  

មនុស្សបរសសសសល់សបរសភទដ ចូ មីនុស្សសសល់ញ់ទទំពសរីនិី

មនុស្ប្ទរញ់ទីរដញប�ញសញប័សមញហតុេលែភរឬញទីញប័នរ

ាម្នសទី�ប្បមមីឬីសប�ពណស ញទ? 
 
ញទីសិទ�ិមនុស្ន�មនួសាលៈីមនុស្សនប់រទបន�ទទួលវនសិទ�ិភទដ ចូ ី

មិនយពួាញនួនរែីឬីរស់ញងទសែញទ។ីសសបញពលែភលសប�ត្ិនិស្ី

រប្បមមីនសទីសុទ�ែតសំខន់មមបរបិទីរភ�ទំអស់ីមិនយមនសបព័ន�ី

នញិវ័ីញសភ�ាិដ ីនិី�ប្បមម បិែញទងញទីសុទ�ែតមនារណស ័ាិដ 

េនទ�ដជប់ាចុលរញលាាម�ស់ីនិីលរពរសិទ�ិមនុស្សនប់រទប។  

 


