ទំព័រពិត
សិទិ�របស់មនុស្ស�សី�សលញ់េភទ ដូច
មនុស្ស្រប �សលញ់េភទដូចគ មនុស្
�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សបេភទៈ
សំណួរែដល្រត�វបានេគសួរជាញឹក
េតពក្"LGBT" មានន័យថាដូចេម?

េតពក្ "មនុ ស្សប�ូរេភ"មានន័យថាដូចេម?

LGBT មាន័យថ“ មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សល
េភទដូចគា មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ "។ �សប
េពលែដលពក្យទំងេនះ្រត�វបានទទួលស�ល់ជាសកលកន់ែតេ
វប្បធម៏េផ្សងៗគា� ក៏មានករេ្រប្របាស់ពក

េដម្បីសំេដេ

េល មនុស្សែដលមានទំនាក់ទំនងផ�ូវេភទដូចគា� និង មនុស្សែដលម
អត�ស��ណេយនឌ័រទ�ិភាព(ដូចជ

as hijra, meti, lala, skesana,

motsolle, mithli, kuchu, kawein, travesty, muxe, fa'afafine,
� នុស្
fakaleiti, hamjensgara និង Two-Spirit) ។ ក�ុងបរ ិបទសិទិម
មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ
មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ

្របឈមមុខនូវប
�

ដូចគា� និង ខុសគា�។ មនុស្សែដលមានេភទ(ែដលេកតមកមានរូបរ
្របដប់េភទខុសពីធម) ទទួលបាននូវកររំេលភសិទ�ិមនុស្សដូចគ
មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ
មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ ែដរ ែដលនឹងបង�
ខងេ្រក

េតអជា
ី� "ទំ េនារផ�ូវេភ" ?
ទំេនារផ�ូវេភទសំេដេទេលករទក់ទញផ�ូវកយមេនាសេ/ឬ
ផ�ូវចិតរ� បស់មនុស្សម ា�ក់ចំេពះអ�កដៃទេទៀត។ មនុស្ស្រគប់រូបែតង
ទំេនារផ�ូវេភទ ែដលជាែផ�កមួយដ៏សំខន់ចំេពះអត�ស��ណរ
មនុស្ស ម ា�ក់។ បុរស�សលញ់បុរស និង �ស�ី�សលញ់�ស�ី គឺជាក

មនុស្សប�ូរេភទ(ជួនកល្រត�វបានេគេហកត "trans" ) ជាក្រមងព
ែដល្រត�វបានេ្ េដម្បីបក�សយពីអត�ស��ណេភទជាេ្រចនរួ មនុស្
ប�ូរេភទបនា�ប់ពីបានវះក អ�កេស�� កសំេលៀកបំពក់ផ�ុយពីេភទរបស់ខ�ួន(ជួន
កល្រត�វបានេគេ“មនុស្សេស��កពក់ែក�ងខ�ួនេ ផ�ុយ”) មនុស្សែដល
្រត�វបានេគសំគាល់ថាជាមនុស្សេភទទីបី និង អ�កែដលមានរូបរង ន ិង

ខុសពីេភទធម�ត។ មនុស្ស�សីប�ូរេភទ្រត�វបានេគស
បាន

ថាជា�សី ប៉ុែន�្រត

ចត់ថា�ក់ថា បុរសេនេពលេកត។ មនុស្ស្រប�សប�ូរេភទ ្រត�វបា

ថាជាបុរស ប៉ុែន�្រត�វបានចត់ថា�ក់ថា �សីេនេពលេកត។  មនុស្សប�
ែស�ងរកករវះកត់ ឬ ចក់អ័រម៉ូន េដម្បីរងកយរបស់ខ�ួន
អតស
� ��ណ េយនឌ័រ េហយអ�កខ�ះក៏រក្សោរូបរងធម

េតអជា
ី� "មនុ ស្សេភទពី" ?
មនុស្សេភទពីរ ជាមនុស្សែដលេកតមកមានកយវិភាគស�ស�េភទ
បនព
� ូជ និង/ឬ មាន្រក�ម៉ូស

ែដលមិន្រតឹម្រត�វតមនិយមន័យេភទ្រប�

�សី។ េនះអចបង�ញេឃញតំងែតពីេពលេកត ឬ េ្រកយពីេពលេកត។ ម
េភទពីរ អច្រត�វបានសំគាល់ថាជាមនុស្ស្រប�ស �សី ឬ គា�នេភ
ស�នភាពមនុស្សេភទពីរ គឺមិនែមនជាករណីទំេនារផ�ូវេភទ  ឬ អត
េយនឌ័រ ៖ មនុស្សេភទពីរ អចជួប្របទះដូចគា�េទេលទំេនារផ�ូវ េភ
អតស
� ��ណេយនឌ័រ ដូចមនុស្សមិនែមនមានេភទពីរែដ

ទញ ផ�ូវេភទេទេលបុគ�លដៃទែដលមានេភទដូចជាពួកេគ។ 
�សលញ់េភទ ផ�ុយគា(ជួនកល្រត�វបានេគេហ“មនុស្ស្រត”)
មានករទក់ទញ េលបុគ�លែដលមានេភទផ�ុយគា�ពីពួកេគ។
�សលញ់េភទទំងពីរ អចមានករទក់ទញេទេលមនុ
េភទដូចគា� ឬ ខុសគា�។ ទំេនារផ�ូវេភទគឺមិនមានករពក់ព័ន
េលអត�ស��ណេយនឌ័រេទ។

េតអជា
ី� "ករស�ប់មនុស្ស�សលញ់េភទដូចគា� និង ករស�ប់មនុស្សប
"?
“ករស�ប់មនុស្ស�សលញ់េភទដូ ” ជាករភ័យខ�ចេដយគា�នេហតុ
ស�ប់េខម
�  ករទស់ចិត�េទ មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស
លញ់េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ

។ “ករស�ប

មនុស្សប�ូរេភ” សំេដេលករភ័យខ�ច ករស�ប់េខ�ម ឬ ករទស់ចិត

េតអ ជា
ី�
"អត�ស��ណេយនឌ័ រ" ?

មនុស្សប�ូរេភទ។ េដយេហតុថាពក្យ ករស�ប់មនុស្ស�សលញ់េភទដូ

អត�ស��ណេយនឌ័រ ឆុ �ះប�
� ង
ំ ពីអរម�ណ៍េយនឌ័រែដលបុគ�លម ា�ក់

ករស�ប់េខ�ម និងករទស់ចិត�េទ មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្

របស់មនុស្សម ា�ក់ ជាធម�តែតងែតេន�សបជាមួយនឹងេភទែដលខ

ជាទួេទែតម�

ជួប្របទះផា�ល់ខ�ួន និង មានលក�ណៈសុីជេ្រម។ អត�ស��ណេយ

បានកេគយល់យា៉ងទូលំទួលយ វែតងែតេ្របេដម្បីសំេដេទេលក
្រប�ស�សលញ់េភទដូច មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ

តំងពីកំេណត។ រីឯមនុស្សប�ូរេភទ មានភាព�សបគា�រវង អរម
របស់េគ និង េភទែដល េគមានតំងពីកំេណត។ ជួនកល រ
កយវិកររបស់េគ និង អកប្ប កិរិយាែដលបេ��ញមកខងេ្រ
ករប៉ៈទង�ិចេទនឹងេសចក�ី សង្ឃឹម របស់សង�ម ៃនកយវិករេយ
ជាធម�និយម
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េត់្រក�មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចមនុស្

េតមនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចមនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

្រប�ស�សលញ់េភទដូច មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ន
មនុស្សប�ូរេភ ្របឈមមុខនឹងកររំេលភសិទ�ែបបណ?
្រក�មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ
មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ  ្រគប់វ័យ និង ្រគប់តំបន
េនេលពិភពេលកទទួលរងនូវកររំេលភសិទ�ិ។ ពួកេគ្រត�វបា
្របហរេលរងកយ ចប់ជំរិត រំេលភេសពសន�វៈ និង សមា�ប់
បី ៃន្របេទសេនេលពិភពេលក ពួកេគអច្រត�វបានចប់ខ�ួន និង 
ធនាគ(យា៉ងេហចណាស់ក៏មាន ្របេទស្របាំែដលដក់
ជីវ ិត) ស្រមាប់ករទំនាក់ទំនងផ�ូវេភទដូចគា� តមករ្រពមេ
ជន។ រដ�ែតង ែតបរជ័យក�ុងករក មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច
មនុស្ស្រប �សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ន
មនុស្សប�ូរេភ អំពី ករេរសេអងេនក�ុងវិស័យឯកជន រួមទំងកែន�ងេធ�

មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូមានែតេនក�ុង្រប
េលកខងលិ?
េទ។ មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្

�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ មានេន្រគប់ទីកែន�ង ្រគប់្រ

ក�ុងចំេណាមជនជាតិភាគតិច ្រគប់ថា�ក់សង�មេសដ�កិច� និង ្រគប់ស
ទំងអស់។ ករអះអងែដលថា ករទក់ទញេទេលមនុស្សេភទដូ
្របពឹត�ឹរបស់្របេទសេលកខងលិច ជាករខុសឆ�ងេហយ។ ប៉ុែន�េពលប�ច
េនះមានច្បោប់្រពហ�ទណ�ជាេ្រចន្រត�វបានេ្រប្របាស់ មនុស្
�សី�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សល

េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរេ  គឺមាន្របភពមកពី្របេទសេលកខង
មានករណីជាេ្រចនេទៀត ្រត�វបានកំណត់េល្របេទសនាស១៩ ែដល្រត�វ
បានទទួលរងអណានិគមពីមុន

េគហដ�ន និង មន�ីរសុខភិបាល។ កុមារ និង មនុស្សេពញវ័យ
មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្

�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរ  ក៏្របឈមមុខនឹងករគ្រ
កំែហងេនសលេរៀន េហយក៏អច្រត�វបានបេណ�ញេចញេដ

មា�យ បង�ំឲ្យចូលមន�ីរេពទ្យវិកលចរិក ឬក៏បង�ំេអយេរៀបករ។ មនុស្
េភទជាេរឿយៗ ក៏្រត�វបានេគ បដិេសដធនូវអត� ស��ណេនេល្រ
ស�ម ែដលឆ�ុះប��ំងអំពីេភទរបស់េគ ្របសិនេបគា�ន្រ
អត�ស��ណទំងេនាះ ពួកេគមិនអចេធ�ករ េធ�ដំេណរ េបកគណនី
គារ ឬ ទទួលបានេសវេផ្សងៗេឡយ។ កុមារែដលមានេភទពីរ 
ទទួលរងករវះកត់េវជ�ស�ស� និង ករអន�រគមន៍ដៃទ េទៀត េដ
ករយល់្រពមជាមុនរបស់េគ ឬ ឪពុកមា�យរបស់េគ េហយេបជានី

េតមនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចមនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ
មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ
មានែតងែតមានែដរឬ?
មាន។ មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ
មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ

ែតងែតជាែផ�កមួយៃន

សហគមន៍របស់េយង។ មានឩទហរណ៏ជាេ្រចន មកពីតំបន់នានា និង 
េពល មកពីគំនូរេលថ�យុគសម័យមុនបុេរ្របវតិ� េនអហ�ិកខងត្បូង និង ្
េអស្សីប រហូតដល់មាន អត�បទវិជ�ស�
 ស�ឥណា�សម័យបុរណ និង អក្ស

ក៏ងយទទួលរងអំេពហិង្សោ និង ករេរសេអង

អូតូេមន ។ មានសង�មជាេ្រចនេបកចំហជា្របៃពណី  មនុស្ស�សី�សល

េត់មានេហតុផលណាមួយេដម្បីចត់ទុកករ�សលញ់េភជា

មនុស្សប�ូរេភ   រួមមាន សង�មអសុីែដលមាន្របៃពណីទទួលស�ល់ម

បទេលស
� ែដរឬេទ?
គា�នេទ។ ករចត់ទុកជាបទេល�សចំេពះទំនាក់ទំនងផ�ូវេភទ

រវង នីតិជនែដលមានករយល់្រពម េទះបីជាករទំនាក់ទំនងេ
ឬផ�ុយគា� ក៏េដយ គឺជាកររំេលភសិទ�ិឯកជន។ ច្បោប់ែដលកំ
េល�ស្រពហ�ទណ�ចំេពះទំនាក់ទំនងផ�ូវ េដយមានករយល់្រពម
នីតិជនែដលមានេភទដូចគា� គឺជាករេរសេអង  េហយេនេពលណ

េនាះ្រត�វបានេគអនុវត� េនាះគឺជាកររំេលភបំពន េទេលស
រួចផុតពីករចប់ខ�ួន និង ឃុំឃាំងេដយបំពន។ យា៉ងេ
មាន្របេទសចំនួ៧៦ មានច្បោប់ជាធរមាន ែដលចត់ទុកជាប
ចំេពះ ទំនាកទំនងផ�ូវេភទ េដយមានករ្រពមេ្រព�ងជាឯកជន
េនមាន្របេ៥ េទៀតែដលដក់េទស្របហរជីវិត។ បែន�មពីេល
រ ំេលភសិទ�ិជាមូលដ�ន

ករចត់ទុកជាបទេល�សែបបេនះ ជាក

�សបច្បោប់េទេលកយវិករអរិភាពចំេព មនុស្ស�សី�សល
េភទដូចគា មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សលញ ់េភទទ

ុ
ពីរ និង មនុស្សប�ូរេភ និង ជំរញេអយកន់ែតមានអំេពហិង្សោ និ
េរ សេអង។ វក៏ជាករររំង ដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករប�្ឈ

េភទដូចគា មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ន

េភទទីបី។

េតអចផា�ស់ប�ូរទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័ររបស់មន
មា�ក់បានែដរឬ?
អត់េទ។ ទំេនារផ�ូវេភទ និ / ឬអតស
� ��ណេយនឌ័ររបស់មនុស្សម ា�ក់ មិន

ប�ូរបានេទ។ អ�ីែដល្រត�វផា�ស់ប�ូរ គឺឥរិយាបថសង� មជាអវិជ�មាន ែដលប
ស�មទុរយស៏ ដល មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប�ស�សលញ់
ដូចគា មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ េហយបណា�លេអ
មានអំេពហិង្សោ និង ករេរសេអងេទេលពួកេគ។ ករប៉ុនប៉ងក�ុងករផា�ស
េនារផ�ូវេភទ ែតងែតពក់ព័ន�េទនឹងកររំេលភសិទ�ិ េហយអចបង�
ករប៉ៈពល់ែផ�កសតិអរម�ណ៏ ធ�ន់ធ�រ។ ឩទហរណ៍ រួមមានករបង�ំក
សរៃស្របសទ ក�ុងេគាលបំ“ព្យោ” បុគ�លែដលមានករទក់
េលេភទដូចគា� និង កររំេលភេសពសន�“ែកត្រម�” េលមនុស្ស�សី�សលញ
�សីដូចគា� េដយករ្របកសពីបំណងេដម្បីេអ“ប�ូរចិត�មក�សលញ់
េភទផ�ុយគា ” វ ិញ។

រលដលេមេរគេអដស៏ េដយេធ� មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដ គា
មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សលញ់េភទទ ពីរ និង 

មនុស្សប�ូរេភ មានករញេញតេចញមុខមកទទួលយកករេធ�េតស�៏ ន
ព្យោបាល េដយករភ័យខ�ច ឬ ករបង�ញពីសកម�ភ
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េតកររស់េនែកមនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូចមនុស្ស្រប
�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ ន
មនុស្សប�ូរេភ ឬ
ករមានសិទ�ិទទួលបានព័ត៏មានអំពីករ�សលញ់េភទ
េធ�េអយប៉ៈពល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារែ
?
េទ។ ករែស�ងយល់ពី ឬ ករចំណាយេពលជ មនុស្ស�សី�សល
េភទដូចគា មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សលញ ់េភទទ

ពីរ និង មនុស្សប�ូរេភ    មិនបានេធ�េអយមានករប៉ៈពល់ដល់ទ
ផ�ូវេភទ ឬ អតស
� ��ណេយនឌ័ររបស់អនីតិជន េហយក៏មិនេធ�េអយមា

េតករដកហូតសិទ�មនុស្សរបមនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច
មនុស្ស្រប�ស�សលញ់្រប�សដូមនុស្ស�សលញ់េភទទំង និង 
មនុស្សប�ូរេភ អចេធ�េឡងេដយសមេហតុផលែដរឬេទ េដ
កត�សសនា វប្បធម៏ ឬ ្របៃ?
េទ សិទិម
� នុស្សគឺមានជាសកលៈ មនុស្ស្រគប់រូបគឺទទួលបានសិទ�ិ
មិនថាពួកេគជានរណា ឬ រស់េនទីណាេទ។ �សបេពលែដល្របវត�
រប្បធម៏ សសនា សុទ�ែតសំខន់តមបរិបទ រដ�ទំងអស់ មិនថាមា
នេយាបាយ េសដ�កិច� និង វប្បធម៏យា៉ងណាេនាះេទ សុទ�ែតមានករ
ផ�ូវច្បោប់ក�ុងករេលកកម�ស់ និង ករពរសិទ�ិមនុស្ស្រ

ករប៉ៈពល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកេគេទ។ ប៉ុែន� វជាកសំ
យុវជន្រគប់រូប ទទួលបានករអប់រំអំពីផ�ូវេភទែដលសមរម្យ េទត
របស់េគ េដម្បីធានាថា ពួកេគមានសុខភាពល� ទទួលបានទំនាក់ទ
កយេដយៃថ�ថ�ូរ េហយអចករពរខ�ួនេគ ពីករចម�ងេរគតម

េតមនុស្ស្រប�ស�សលញ់្រប�សដូមនុស្ស�សី�សល
េភទដូចគា មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពឬ មនុស្សប�ូរេភ
មានេ្រគាះថា�ក់ចំេពះកុមារែ?
េទ។ គា�នករទក់ទងវងករ�សលញ់េភទដូចគា� និង កររំ
ណាមួយេទេលកុមារេ មនុស្ស�សី�សលញ់េភទដូច មនុស្ស្រប
�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស�សលញ់េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូ
ទំងអស់េនេល់ពិភពេលក អចជាឳពុកមា�យ ្រគ�បេ្រង�ន និ
គួរេអយេស�ចសរេសរដ៏ល�ស្រមាប់កុមារ។ ក មនុស្ស�ស
�សលញ់េភទដូចគ មនុស្ស្រប�ស�សលញ់េភទដូ

មនុស្ស�សល

េភទទំងពីរ និង មនុស្សប�ូរេ ជា“មនុស្សែដលមានអរម�ណ៍ផ�ូវេភ
មួយកុមា” ឬ ជាមនុស្សេ្រគ ាះថា�ក់ចំេពះកុមារ គឺមិន្រតឹម្រត�
ជាក្របមាថ និង ជាករបំែបកេចញពីត្រម� វករចត់វិធ
និង មុឺងមា៉ត់ ស្រមាប់ករពរកុមារ្

រួមទំងកុមារែដលដឹងអំពីទំេន

ផ�ូវេភទ និង អតស
� ��ណេយនឌ័ររបស់េគ។

េតច្បោប់សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិអនុវត�ចមនុស្ស�សី�សល
េភទដូចគា មនុស្ស្រប�ស�សលញ់្រប�សដូមនុស្
�សលញ់េភទទំងព និង មនុស្សប�ូរេភែដរឬេទ ?
បាទ

ចស ច្បោប់សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិអនុវត�ចំេពះមនុស្ស្រគប់

សិទិម
� នុស្សអន�រជាតិ បេង�ត កតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប់ដល់រដ� េដម
មនុស្ស្រគប់រូប អចទទួលបានសិទ�ិមនុស្សរបស់ខ�ួន េដយមិ
ខុសគា� ។ ទំេនារផ�ូវេភទ និង អត�ស��ណេយនឌ័រ របស់មនុស្សមា
គឺជាស�នភាពមួយែដរ គឺជាតិសសន៏ េភទ ពណ៌សម្បុរ ឬ
អ�កជំនាញករសិទ�ិមនុស្សរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ បា
ច្បោប់អន�រជាតិ ហមឃាត់ករេរសេអង េដយសរទំេនារផ
អត�ស��ណេយនឌ័រ។
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