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FAO េទេេឡកស្នន េកនផេ ឬ េសលបសអ់កី េ្បឡ្បស ់ វុន្តតងបន 
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III 

 

េសិល�ដែថធងអណំរគុណ 
 
េសចី�ឡែណនទបេចាី េកសស�ឡះឡ អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ស្មប់្ស�ឡ នវី បពស  
្តតងបនេដបចទេេឡី េដង្ីកុ កងុងួ្ីកុ  ែដេដនី នទេដង Elizabeth Daley 
នវីួុ មនសមាវី្ីកុ កងដូចជ Clara Mi Young Park, Francesca Romano, Leila 

Shamsaifar, Ting-Hui Lau នវី Babette Wehrmann។ េសចី�ឡែណនទេនា ្តតងបន 
េដបចទជេសចី�ឡ្ពីេដង Elizabeth Daley នវី Clara Mi Young Park ជុងួនវី 
អកី ួុ ចទែណីផ�េ់ឯីស នវីមតវកដៃកេកដត ដូចជ Judy Adoko, Dalal Alnaggar, 

Marianna Bicchieri, Patricia Costas, Kate Dalrymple, Nigel Edmead, Debra Anne 
Fletcher, Seema Gaikwad, Catherine Gatundu, Renée Giovarelli, Paolo Groppo, Nora Heil, 
Adriana Herrera-Garibay, Rachael Knight, Annalisa Mauro, Eliane Najros, Esther 
Obaikol, Martha Osorio, Sabine Pallas, Neil Pullar, Peter Rabley, Rebecca Sittie, 

Elizabeth Stair, Josephine Stowers-Fiu, Mika- Petteri Törhönen, Margret Vidar នវី 

Babette Wehrmann។ 
 

េសចី�ឡែណនទេនា កកេួបនកផ�េ់ុតវេគបេ់ះឡ Dubravka Bojic, Paolo Groppo, Paul 

Munro-Faure, Ana Paula de la O Campos, Martha Osorio, David Palmer, Neil Pullar, 

Francesca Romano, Margret Vidar នវី Babette Wehrmann។ េសចី�ឡែណនទេនា 
ី៏្តតងបន្តត្ះវនវត ះឡាទនិកនីេ្ ដូចជ Bayarmaa Byambaa, Catherine 

Gatundu, Renée Giovarelli, Susana Lastarria-Cornhiel, Sabine Pallas, Siraj Sait, Agatha 

Wanyonyi នវី្ីកុ កង េ�ន បុី់កកេួបនួពីកងដឡជ�ឡ ែដេ្តតងបនេដបចទេេឡី េដង 
កឡនក ី់ង េ�នុ បី់ស្មប់ីវចាសហ្បតវបត�វកអន�ជតវ (GIZ) ។ េសចី�ឡែណនទេនា 
្តតងបនះវនវត ែីស្ុេ្េដង Jane Shaw នវីេដបចទចនបកេដង Luca Feliziani ។ 

 
អី�ក FAO សូុែថ�ី អទណេពណចទេពាុូេនវជវអន�ជតវស្មប់អភវងឌ្ននង វស័ងីសវី ុ (IFAD) 
ស្មប់កផ�េ់ុូេនវជវគទ្ កដេ់កអភវងឌ្នន នវី  កេដបចទេសចី�ឡែណនទបេចាី េកសេនា។



 
 

6 
IV អភវបេីវចាដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ នវីបពស 

 

បុព�លថ  
 
េនៃថថកឡ១១ ែខឧសន ឆក ទ២០១២ េណនីម ជវកសន�វសពខេស្បីះវភះេ់ី បនអនពុ័តេទេេឡេគេ 
កណន ែណនទេដងស័្េចវត� ស�ឡះឡអភវបេីវចា្បីបេដងកកកេួខពស្តតងេេឡកកន់កប់ដឡ ាេផេ នវី 
ៃ្ះេេឡ ីកពីប វបកៃនសន�វសពខេស្បីជតវ (េគេកណន ែណនទ)។ ែផ�ី េេឡកេគេែណនទៃនកអភវងឌ្នន 
្បីបេដងនវន�នះ នវីេដងកកេួស� េ់អទះឡសនសទនន់ៃនដឡចទេពាកអភវងឌ្នន េគេកណន ែណនទ 
ះទី េនាមនបទណីួុ ចទែណីដេ់ីវចាខវតខទី្ុវតសីេ នវីីវចាខវតខទេនី្ុវតថក ី់ជតវ សទេិេពបបទបត់ 
នះអត់ហ� ន នវី នះ្ីឡ្ី ាុងនកេេឡី ីុមស់សវកនវកន់កប់ដឡជ�ឡ នវី េកននះេ្បឡ្បស់ដឡ ាេផេ នវី 
ៃ្ះេេឡ្ បីបេដងសុជុ៌។  
 
េសចី�ឡែណនទបេចាីេកសស�ឡះឡអភវបេីវចាដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ នវី បពស េនា មនេគេបទណីាួងដេ់ 
កអនពងត�ននេគេកណន សុជុ៌េងនឌ័ ៃនេគេកណន ែណនទ ាុងនកសេ្ុច� បននូងអភវបេីវចា 
េេឡកកន់កប់ដឡ ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។  
 
កេដបចទេសចី�ឡែណនទេនា ួុ មនក្សង្ជង នវីកះវេ្គាេគបេ់ជេ្ចឡន ែដេនទ� ឈនេទដេ់ 
កផេវតឯីសកងុួងបស់អី�ក FAO ីកពីែខ ពីុ�ន ឆក ទ២០១១ អភវបេីវចាដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ  នវីបពស 
- េគេកណន ែណនទអទះឡេងនឌ័ នវី េគេកណន ែណនទេដងស័្េចវត� ស�ឡះឡអភវបេីវចា្បីបេដង 
កកកួេខពស្តតងេេឡកកន់កប់ នវីជនធនជុជតវដៃកេកដត (FAO, 2011a)។ ឯីសកងេនា 
បនេជពឡកង វនេ នវីីទណត់ី្បធនបក នវី ប ុ ចុ្ី្ែដេ្តតង្េបដណ� ប់េនីកពីេសចី�ឡែណនទេនា។ 
 
េដឡុ្ឡាួងីទណត់ីកអនពងត�ននេ� ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង 
នវីមនសុជុ៌េងនឌ័ សវក ស់បេចាីេកសុួង្តតងបនេដបចទេេឡី  ីកពីែខឧសន ឆក ទ២០១១ េនឯ 
ក វគេ័ងីណ� េបស់អី�ក FAO ីកពីកឡ្ីកី បូុ។ “អភវបេីវចាដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ នវីបពស - សវក ស់ 
ស�ឡះឡអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័” បនពទនទអកីអនពងត�កងេេឡង វស័ងដឡជ�ឡ 
ះឡនេឡដដ ភវបេ សី�ុ សពឡង វេ នវីង វស័ងឯីានកូះទី ះវភះេ់ី េដឡុ្ឡែចី ទែេីបកះវេសជនន នវី  អភវ្ីុ 
ជី់ែស�ី េដឡុ ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ េកនផេៃន 
សវក ស់េនា បនួុ ចទែណីគប ីន� ទី ចទេពាកេជពឡ� មតវកៃនេសចី�ឡែណនទេនា កន់ែតមននះ 
សុ្ូែបប។ 
 
េ្កងេះេអនពុ័តេទេេឡេគេកណន ែណនទ ្ីកុ កងេដបចទេសចី�ឡ្ពីបនះវនវត សេ្ុចេទេេឡ 
េសចី�ឡែណនទបេចាីេកសេនា ាុងនដទេណឡ កុួងែដេអនព នុ ត� មនក្ត្តះវនវត េដងសហក ឡ 
ដៃកេកដត។ 
 
 

Alexander Müller 
ាទនួងកអេ�នងី 
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េសិល�ដេផ��ម 

េ្រមរករចចេរដលដេដមដីម់ីស្រកមេេដសមមមមេដេនឌល 

“ដដេប្ឡះវចណអទះឡឧបសេ�េដងែេីែដេ្ស�ឡ នវី ពីម ឡាួប្បកា ះី់កីេទននី កកន់កប់ នវីសវកនវ
កន់កប់ែដេពី់ះ័នន ្ះុះទី ចត់ង វធនកនន េដឡុ្ឡធន� បនថ្ីបខ័ណ� ច្ប់ នវីេគេនេគបង 
ផ�េ់ីវចាកព្េប់្គន់ាូន្ស�ឡ នវី ធនថច្ប់ែដេកកួេស� េ់សវកនវកន់កប់បស់្ស�ឡ ្តតងបនអនពងត� នវី
្បតវបត�វ..... ដដេប្ឡអភវងឌ្េគេនេគបង ច្ប់ នវី នឡតវង វជឡពី់ះ័នននន ាុងនីវចាដទេណឡ កេដង
មនកចូេួុ  ែដេពី់ះ័នននេឡីផេបបាពេ់ះទី អស់ េដងធន� បនថ ះទី បពស នវី្ស�ឡ្តតងបន
រប់ប�ាូ េាទី ះឡដទបូី”។  

 

(េគេកណន ែណនទេដងស័្េចវត� ស�ឡះឡអភវបេីវចា្បីបេដងកកកួេខពស្តតងេេឡកកន់កប់ដឡ ាេផេ នវី 
ៃ្ះេេឡ ីកពីប វបកៃនសន�វសពខេស្បីជតវ ីឋខ័ណ�  ៥.៤ នវី  ៥.៥)។ 

 

េុេសចក�ីែណនាេេនសេរិដេាី ីេី?ី 

េសចី�ឡែណនទបេចាីេកស ស�ឡះឡអភវបេីវចាដឡជ�ឡ ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស េនា 
មនេគេបទណីាួងដេ់កអនពងត�នន េគេកណន ែណនទេដងស័្េចវត� 
ស�ឡះឡអភវបេីវចា្បីបេដងកកកួេខពស្តតងេេឡកកន់កប់ដឡ ាេផេ 
នវី ៃ្ះេេឡ ីកពីប វបកៃនសន�វសពខេស្បីជតវ (FAO 2012b) ាុងនក 
ផ�េ់កែណនទ ែដេគទ្ កដេ់េគេកណន សុនះេងនឌ័បស់េគេ- 
កណន ែណនទ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡ។ េនែផកី ដទបូីៃន 
បុូឌពេនឡុ ងួ្ េេបនសទេិេគីចទេពាបកប្�នត�វពី់ះ័នន េនីកពី 
េគេកណន ែណនទ។ 

េសចី�ឡែណនទេនា េរ� តេេឡប ុ សុជុ៌ នវី េបដបែដេកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
 ច្តតងបន្េប់្េី ីកពីេីណនុួងែដេេត�ឡងតបេទននីេសចី�ឡ្តតងក 
នវី កវនះេផ្ី្គក បស់្ស�ឡ នវីបពស។ េសចី�ឡែណនទេនា ងីេចិ 
ឆថ ងះឡកះវនីផងូអែីពី អទះឡសុនះេងនឌ័ ីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ 
សទេិេឆម ាេទីកប្ ជុ បអទះឡប ុ េងនឌ័ េដឡុ ្ឡសេ្ុច� បននូងក 
ចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័កន់ែត្បេសឡជី ពុន េនីកពីដទេណឡ ក 
នវីស ប័ននន ែដេេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�អទះឡប ុ ដឡជ�ឡ។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្បអប់កឡ១ ៖ 

េគេកណន អនពងត� ៃន 

េគេកណន ែណនទែដេពី់ះ័

ននេទននី  សុនះ 

នវី សុជុ៌េងនឌ័ 

 
្បភះ ៖ FAO 2012b 
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សុនះេងនឌ័ េនជេគេកណន  
សកូេុងួ ីកពីចទេណុេគេ-
កណន សកូេ ះទី  ១០ ស្មប់ 
អនពងត�េគេកណន ែណនទ នវី 
មនកទនី់កទនីាវតសកវកនេទននី  
េគេកណន សកូេ ចទនួន ៣ ដៃក 
េកដត ែដេួុ មនជ កអ េសចី�ឡ 
ៃថ�ថកូបស់ុនពស្ ុវនមនក 
េ ឡសេអឡី ្ះុះទី  សុជុ៌ នវី 
ងពត�វជុ៌ (្បអប់កឡ១)។  

កទនី់កទនីេងនឌ័ េនជីា�  
ីទណត់អទះឡនះខពសគក ៃនស ននះ 
នវីអទណចបស់្ស�ឡ នវីបពស។ 
េងនឌ័ នវីតនួកឡេងនឌ័ េនជ 
ីា� ីទណត់េេឡក់នពងត�នះ 
នវីឧបសេ�ែដេ្ស�ឡ នវី បពស 
ាួប្បកា ីកពីកធនចទេពា 
ាឡងនះស់េនបស់ះួី េេ ែដេ 

 

៣.ខ.១ េសចី�ឡៃថ�ថកូបស់ុនពស្៖ កកេួ ស� េ់េសចី�ឡៃថ�ថកូះឡីទេណឡ ត នវី 

សវកនវុនពស្េសឡនះគក  នវីុវន ចរ� ច់បនបស់បពេ�េ្េប់ូប។ 

៣.ខ.២ ុវនមនកេ ឡសេអឡី៖ ុវនមនអកីណមក ី់េប្ឡកកេួីកេ ឡស

េអឡីេេឡង េបឡេគីាុច្ប់ នវីេគេនេគបង ី៏ដូចជីកពីក

អនពងត�ននជី់ែស�ី ។ 

៣.ខ.៣ សុជុ៌ នវីងពត�វជុ៌៖ កកកេួ ស� េ់សុនះលីបពេ�េ  ច

ត្ុតង� មនកកកេួស� េ់នះខពសគក លីបពេ�េ នវី កេជពឡសីុនះ

ង វាជមន ួុ ះទី កផ�េ់អទណច េដឡុ្ឡាទពិ សវកនវកន់កប់្បីបេដង

សុជុ៌ នវី េកននះេ្បឡ្បស់ដឡ ាេផេ នវី ៃ្ះេេឡ ស្មប់ុនពស្

ះទី អស់គក  េពេេន ្ស�ឡ នវីបពស ងពងាន នវី ្បជានងងីេ្គា នវី 

្បជានែដេែុីែតី្តតងបនេេេុឡេ ទេី ីកពីប វបកជតវ។ 

៣.ខ.៤ សុនះេងនឌ័៖ ធនសវកនវេសឡនះគក បស់្ស�ឡ នវីបពស េដឡុ្ឡ
កកកេួបនរេ់សវកនវុនពស្ះទី អស់ កនួនុគក ននីកកកេួស� េ់អទះ ឡ
នះខពសគក លី្ស�ឡ នវីបពស នវី ចត់ង វធនកជី់់ី់សទេិះេន��ន

សុនះជី់ែស�ី  េនេះេែដេចទបច់។ ដដេប្ឡធន� បនថ្ស�ឡ នវី

ពីម ឡមនសវកនវកន់កប់ នវី មនេកននះេ្បឡ្បស់ដឡ ាេផេ នវី 

ៃ្ះេេឡេសឡនះគក  ុវនចទេពាថះួី េេមនស ននះះេដដ នវីស ននះ 

 ពហនះវពហន ដូចេុ�ចេេឡង។ 

 

ួុ មនជ កអ េកននះបស់ ះួីេេីកពីកេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ កេជពឡ េសចី�ឡសេ្ុចចវត�អទះឡដឡជ�ឡ នវី ស ប័នែដេ 
ផ�េ់ដឡជ�ឡ នវីជនធនផេវតដៃកេកដត (FAO, 2003a) ។  

អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ធនថ្ស�ឡ នវី បពស  ចចូេួុ េដងេសឡនះ 
គក េនីកពីកទនី់កទនីបស់ះួី េេ ចទេពាប ុ ដឡជ�ឡ ាុងនស ប័នផ�ូងក នវី កេដបចទុវនផ�ូងក ស្មប់ 
ដដបេដឡជ�ឡ នវី ក្េប់្េីដឡជ�ឡ (ារីកឡ១)។ 

 
ារីកឡ១៖ 

នវងុន័ង 
 លី ស័ះ ួ នវងុន័ង 

េងនឌ័ អត�ស នុ ណសី�ុ នវី នេគបង ែដេនជ ប់េទននីេភក នវី រីកង 

បស់បពេ�េមក ី់ ែដេសទេិចទេពាីា� ីទណត់ជ្ស�ឡ ឬ បពស ែដេ ច 

មននះខពសគក េនីែន�ីេផ្ី្គក ។ កទនី់កទនីេងនឌ័ េនជកទនី់កទនី 

លី្ស�ឡ នវី បពស ែផ�ីេេឡអត�ស នុ ណសី�ុែដេនជ ប់េទននីពី  

នឡុួង្េនីកពីសី�ុ (Mackinnon, 1987; Moore, 1994)។ 

កកន់កប់ដឡជ�ឡ កទនី់កទនីលី្បជាន នវីដឡ ែដេ្តតងបនីទណត់នវងុន័ងាុផ�ូងច្ប់ 

ឬ ាុេីណន្បៃះណឡ  - ង វធនែដេសី�ុបនបេីបឡតេេឡី  េដឡុ្ឡែបីែចី 

សវកនវអចេន្កះ េទេេឡដឡ ផ�េ់េកននះេ្បឡ្បស់ នវី ្េប់្េីដឡ នវី 
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ីទណត់អទះឡកកកួេខពស្តតង នវី កុហត់ែដេពី់ះ័នន។ ្បះ័ននកន់ 

កប់ដឡជ�ឡ ីទណត់ថេតឡនណ ចេ្បឡ្បស់ជនធនអពឡ ស្មប់ងនេះេ 

បបពន ន នវីេ្កុេ័ីខ័ណ� អពឡខ�ា (FAO, 2002b; 2007)។ 

អភវបេីវចា ដទេណឡ កអភវបេីវចា - ក្េប់្េីសី�ុ នវី កស្ុកាស្ុេ្េទេេឡ 

 កវនះ នវី ្បេគាននេផ្ី្គក បស់្ីកុខពស្គក ។ ដទេណឡ កេនា 

រប់ប�ាូ េស ប័នដដ ភវបេផ�ូងក នវី កេដបចទុវនផ�ូងក ្ះុះទី

ពី់ះ័ននេទននី េបដបែដេ្បជះេដដចូេួុ េនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុច 

ចវត� េបដបែដេដដ ភវបេមនេណេនង នះចទេពា្បជះេដដបស់ខ�ួន 

នវីេបដបែដេសី�ុីទណត់កតះព វីចាេទេេឡសមាវីបស់ខ�ួន � ហ� ទេុឡេ 

េទេេឡង វធន នវីច្ប់បស់សី�ុ (FAO, 2007; 2009b)។ 

េុេសចក�ីែណនាេេន រេ រ្ិរីសេរងសែដេកាណុដតចេម�ចទ់ន? 

កង វនេេងនឌ័ ាងួដេ់កីទណត់អទះឡេសចី�ឡ្តតងក នវី  កវនះបស់្ស�ឡ នវី បពស ប ជុ ី់អទះឡនះ 
ពី់ះ័ននៃនេងនឌ័ ីកពីចទេណុ្ីកុែដេមន ងព ្កះ សុ្ត�វ ងណ្ន ានជតវ ជតវះននព សសនេផ្ី្គក  
នវី្ីកុដៃកេកដត (FAO, 2003a)។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ កង វនេេុ�វតីកពីី្ុវតេនា ុវន ចេជពឡេទបន 
េេឡងីកពីេីណនជ្បះ័ននេនីកពីេសចី�ឡែណនទែបបេនា ែដេមនេគេបទណីេដឡុ ្ឡ�  ចងីុីអនពងត� 
បនកូេទកូ់ង នវី មននះពី់ះ័ននចទេពាុ្ន�ឡដដ ភវបេថក ី់ជតវ នវី ថក ី់ុូេដដ នះទី អស់ 
្ីកុសី�ុ សពឡង វេ ុ្ន�ឡដដបេ អកីបេចាីេកស នវី អកី ង វជជ ាឡងនែដេេជពឡកងេនីកពីង វស័ងដឡជ�ឡកូះទី សីេ 
េ់ី។ 

េសចី�ឡែណនទេនា េរ� តេទេេឡអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ដូេចកា លះពទបន 
្េបដណ� ប់េទេេឡង វសេនះះទី ្សកី ៃនេគេកណន ែណនទេេឡង  ្ស័ងេដងេគេកណន ែណនទ 
្េបដណ� ប់ផីែដ េទេេឡអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ាេផេ នវី ៃ្ះេេឡ។ គប ីណ ពុវិ េគេកណន  
កូេទកូ់ងៃនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ កអភវបេីវចា  ចអនពងត�បនចទេពា 
ាេផេ នវីៃ្ះេេឡផីែដ (ជះវេសស  ្ស័ងេដងង វស័ងះទី ះឡេនា មនកទនី់កទនីជុងួង វស័ងដឡជ�ឡ) 
េហឡងេេ ចេជពឡកដី្សី់េុេដនបកះវេសជននេួ� ចប់ ុណន ុួងចទនួន ស្មប់កេ្បឡ្បស់� បន 
កន់ែតកូេទកូ់ងជីេនា។ 

េសចី�ឡែណនទេនា ផ�េ់ដទបូន នអទះឡងន�ក ងពកនស្ស� នវី សីុនះនន ែដេ ចងីុីេ្បឡ្បស់ 
េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័េនីកពីដទេណឡ ក ស ប័ន នវីសីុនះននៃនអភវបេីវចាេេឡ 
កកន់កប់ដឡជ�ឡ។ េសចី�ឡែណនទេនា ុវនរប់ប�ាូេកះវនីផសពឡាេ្្អទះឡរេ់េកនផេៃនដទេណឡ ក នវី
ស ប័នះទី េនាេេឡង បបពែន� លផ�េ់នូងអនពសសននដ៏មនសន្បេគាននស្មប់េ្បឡ្បស់ជកែណនទ
ុូេដដ ន។ 
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េហុួេីីចាមច្ុស្រេេសចក�ីែណនាមេចចកេេសសស�ីីេី្រមរករចចេរដលដេដមដីស្រកមេេដស

សមមមមេដេនឌល? 

សុជុ៌េងនឌ័ ្តតងប្ ជុ បេទីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
េដឡុ្ឡធនថ្បេគានន នវី េសចី�ឡ្តតងកបស់្បជះេដដ្េប់ូប 
ះទី ្ស�ឡ នវី បពស ្តតងបនេដា្សង ្ះុះទី ធនថដទេណឡ ក 
នវីស ប័នកកេួបនួពីកងកន់កប់ដឡជ�ឡ មនតម� នះ មនក 
ះវេ្គាេគបេ់ នវី  មនកចូេួុ ។ 

កប្ ជុ បសុជុ៌េងនឌ័ េទីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
ី៏មនសនសទនន់ផីែដ េដឡុ្ឡសេ្ុច� បននូងេគេេិអភវងឌ្នន 
សហសងត្ ន (MDGs) កឡ៣ ៖ កេេឡីីុមស់សុនះេងនឌ័ នវី 
កផ�េ់នះអី់ ចដេ់្ស�ឡ នវី េគេេិអភវងឌ្ននសហសងត្ នកឡ១៖ 
កេពបបទបត់នះ្ីឡ្ី នវីនះអត់ហ� ន។ េគីាុអទណាអទណី 
ះឡកេឡីណន ៃនស ននះេស្បី  នវី  ីសវី ុ ឆក ទ២០១០- 
២០១១ េេ្តតងេជពឡកេដា្សងប ុ ង វសុនះេងនឌ័ េដឡុ្ឡបេីបឡន 
សុតនះបទេះិកងៃនង វស័ងីសវីុជួុ  េនី្ុវតសីេ 
(FAO, 2011b)។ កប្ ជុ បេងនឌ័ កកួេបនកគទ្ កះឡេគេ 
កណន ុវនេ ឡសេអឡី េងនឌ័ ែដេ្តតងបនអនពុ័តគប ីេះិកទហនី  
េនី្ុវតអន�ជតវ ែដេ្តតងបនីទណត់គប ីច្ស់់ស់បទផពត េន 
ីកពីអនពស នុ ស�ឡះឡកេពបបទបត់រេ់ក្ុី់ៃនកេ ឡសេអឡី ្បឆទី ននី
្ស�ឡេភក ឆក ទ១៩៧៩ (CEDAW) (្បអប់កឡ២)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្បអប់កឡ២ ៖ បកប្�នត�វបស់ 

អនពស នុ  CEDAW ែដេគទ្ កដេ់ 

អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័

 

េវខវតពបីណន សទនន់្ដៃកេកដត 
េនី្ុវតអន�ជតវ នវី ី្ុវតតទបន់ 
ែដេេេឡីីុមស់េគេកណន ុវន 
េ ឡសេអឡីេងនឌ័ នវី មននះពី់ 
ះ័ននេទននីកសេ្ុច� បននូង 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដ ឡជ�ឡ 
្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័  ច 
ីបនេនីកពីែផកីជនធន នវី  
ឯីសេគី េនចពីប�ា ប់ៃន 
េសចី�ឡែណនទេនា។

 
ម្ា១៣-១៥ ៖ ្ស�ឡមនសវកនវេសឡបពស ីកពីកចពាីវចាសនន នវីក 

្េប់្េី្កះ  រប់ប�ាូ េសវកនវេសឡនះគក ីកពីកខាឡ្បី់ះឡជនគ នវី 

សុនះីកពី្េប់ដទណី់កេៃននឡតវង វជឡបស់តព់ក នវីស់ា្ុាី�ឡ 

េដងក វតត្វតឋនននឡតននពីូេបស់្ស�ឡ ្តតងចត់កពីជេមាន។ 

ម្ា១៤ ៖ ្ស�ឡ្តតងកកេួបនក្ប្ះនត�េសឡនះគក េនីកពីីទែណក្ុី់ 

ដឡជ�ឡ នវីីសវីុ ្ះុះទី េេ្មីាទី កឡេទេនេេឡី ង វិ  នវីេទេនឋន។ 

ម្ា១៦ ៖ ្ស�ឡ្តតងមនសវកនវេសឡនះគក េទននីសហះ័កនបស់ះួីេេេនីកពី 

ាឡង វត ពហនះវពហន ះី់កីេទននីីុសវកនវនះ ក្េប់្េី កកកួេ

បន នវី កេបាបី់្កះ សុ្ត�វ រប់ប�ាូ េះទី កែេីេាផីែដ។ 
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េុម៉តនួរទាងេស្្មដណ� មេរម�� សាខេ់េីីទ់ន? 

េសចី�ឡែណនទេនា ួុ មន បុូឌពេចទនួន៥ បូីួុ ះទី េសចី�ឡេផ�ឡុ នវី េសចី�ឡសនកវដដ ន ែដេរងនុអទះឡ 
ជនធន នវី ឯីសេគី។ ារីកឡ២ េូសប ជុ ី់អទះឡ្បធនបក នវី មតវក ៃន បុូឌពេះទី េនា។ 

កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងស�ឡះឡដឡជ�ឡ េនជាទនដទបូី 
ុួងេឆម ាេទីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង នវី មនសុជុ៌េងនឌ័។ 
ដូេចកា រេ់សីុនះអនពងត�ះទី អស់ េួមនុូេដដ នែផ�ី េេឡេគេកណន សកូេៃនេសចី�ឡៃថ�ថកូបស់ុនពស្ 
ុវនមនកេ ឡសេអឡី សុជុ៌ ងពត�វជុ៌ នវីសុនះេងនឌ័។ បុូឌពេ១ េត�ឡងតបេទននីប ុ កចូេួុ  
្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងស�ឡះឡដឡជ�ឡ េដងះវចណេទេេឡប ុ  
ននស្មប់្ីកុអកី ពី់ះ័ននេផ្ី្គក  នវី ី្ុវតអភវបេីវចាេផ្ី្គក ។ 

ាទនកឡ២ េនជកែ្បក� ងេគេនេគបងេទជច្ប់។ េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន ងត�មនៃន្បះ័ននកន់កប់ 
ដឡជ�ឡេផ្ី្គក  បេីបឡត� មននូងកនន់្ចេទ េនេះេែដេច្ប់ នវី បកដដ ន ្ះុះទី កអនពងត�នន្បៃះណឡ  
េផ្ី្គក  មននះផួពងគក ។ េនីកពីីណឡ ដៃកេកដត ច្ប់ភូុវបេុួងដ៏េ� ុវន ចងីុីអនពងត�បន 
 ្ស័ងេដងខពាេវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់ េសដងេបនឡតវង វជឡ នវី ងពកនស្ស�អនពងត�។ បុូឌពេ២ េត�ឡងតបេទ 
ននីប ុ ច្ប់ ែដេួុ មនជ កអ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ កកកួេបនងពត�វជុ៌ កេដា្សង 
ង វលកដឡជ�ឡ នវី ីវចាគទ្ កែផកីច្ប់។  
 

ារីកឡ២៖ 

មតវកៃន 

េសចី�ឡែណនទេនា 

 បុូឌពេ ្បធនបក ខ�នុសសេីប 

១ កបេីបឡតេគេនេគបង កេដបចទីសី� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌

េងនឌ័ េទីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងស�ឡះឡ 

ដឡជ�ឡ 

២ ប ុ ច្ប់ កវដដនះននែផកីច្ប់ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ 

កកកួេបនងពត�វជុ៌ កេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ 

ីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ 

៣ ស ប័ន  កចូេួុ  នវីនះជតទណី្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័េនីកពីស ប័នកកួេបនួពីកងអភវបេីវចា 

េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 

៤ ប ុ បេចាី េកស សុជុ៌េងនឌ័េនីកពីសីុនះ បេចាីង វកន នវី 

្បះ័ននដដបេដឡជ�ឡ ្ះុះទី ចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពី 

ដដបេដឡជ�ឡ 

៥ កប�ជូ នស ងពកនស្ស� នវីង វជឡស្ស�្ ប្ស័ងះី់កី េដឡុ្ឡគទ្ ក 

ដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងក 

កកួេខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ 
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្ស�ឡែុីែតី្តតងបនរត់េចិះឡកចូេួុ េនីកពីដទេណឡ ក្បចទៃថថ ៃនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
េន្េប់ី្ុវត ្ះុះទី មនសុតនះមនី្ុវត ីកពីកាាឥកនវះេេទេេឡកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�។ 
បុូឌពេ៣ េត�ឡងតបចទេពាងពកនស្ស�ស្ុបស្ុ្េ� មននះជតទណី នវី កចូេួុ បស់្ស�ឡ នវី បពស 
្េប់ូប េនីកពីស ប័នកកួេបនួពីកងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ រប់ប�ាូេះទី ស ប័នែបប្បៃះណឡ
ផីែដ នវី  េដឡុ្ឡអភវងឌ្សុតនះបស់ស ប័នះទី េនា។ 

ប ុ បេចាីេកស បស់ដដបេដឡជ�ឡ ី៏្តតងកផីែដនូងអភវ្ីុ ង វជឡស្ស� នវីបេចាី ង វកន ែដេងីចវត�កពី 
ដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័។ បុូឌពេ៤ េត�ឡងតបេទននីប ុ ចទនួន២ ៖ ១) េតឡសីុនះដដបេដឡជ�ឡ្តតងបន 
េដបចទេេឡី បន្េប់គន់ដេ់ី្ុវតណ េដឡុ្ឡះវចណ នវី  េដា្សងចទេពាេសចី�ឡ្តតងក ្បេគានន នវី  
ប ុ ីីពេ់បស់្ស�ឡ នវី  ២) េតឡ្ស�ឡ ចចូេួុ េដងេសឡនះជុួងននី បពស េនីកពីសីុនះដដបេដឡជ�ឡ 
ីកពីនុជ្ីកុេគេេិ នវី  ជអតវថវាន បនេដងេបដបណ។ 

កទនី់កទនីេ� មនសនសទនន់ន� ទី ណស់ចទេពាអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងកកកេួ 
ខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ បុូឌពេ៥ ះវចណេទេេឡងពកនស្ស� នវីង វជឡស្ស�្ ប្ស័ងះី់កី 
ែដេមន្បសវកននះបទផពត ្ះុះទី េត�ឡងតបេទននីប ុ សទនន់្ីកពីកប�ជូ នស ីកពីេនាួុ មនជ កអ 
កផ្ះពផផងអទះឡេងនឌ័ កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី  កតសហូុតវ អីីុែផកី ច្ប់ នវី ករ� ស់ប�ូ 
ងនេះេែងីេទេេឡេពណតៃុ� នវី ឥ វគបថ។ 

ែផកីែដេនវគងអទះឡេសចី�ឡសនកវដដ នផ�េ់នូង្បភះៃនកែណនទ នវី  ះ័ត៌មនបែនុ។ អកី េ្បឡ្បស់េសចី�ឡ 
ែណនទេនា ែដេមនបទណីេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងកងេ់ដនីបស់ខ�ួនអទះឡប ុ ង វនេ ្តតងបនេេឡី កនីចវត��  
ីេុឡេឯីសអទះឡេងនឌ័ នវីដឡជ�ឡ ែដេមនេីណនកូេទកូ់ងជីេនា។ ឯីសស�ឡះឡអភវបេីវចាដឡជ�ឡ 
ស្មប់្ស�ឡ នវី  បពស ៖ េគេកណន ែណនទអទះឡេងនឌ័ នវី េគេកណន ែណនទេដងស័្េចវត� ស�ឡះឡ 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ នវី  ជនធនជុជតវដៃកេកដត្បីបេដងកកកេួខពស្តតង បស់អី�ក 
FAO ផ�េ់នូងកង វនេុួងអទះឡសងាៃនរេ់្េប់្បធនបក នវី ប ុ ែដេ្េបដណ� ប់េនីកពីេសចី�ឡែណនទ 
េនា រប់ប�ាូេះទី ឧបសេ� នវីប ុ រ ទី សួា ីកពីកសេ្ុច� បននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ (FAO, 2011a)។ 
 

េសចក�ីែណនាេេនសស្រមេល់សេរងសេុ្រលេ្រ្ ្សេសចក�ីែណនាេេនិ៉ងដតចេម�ច? 

េសចី�ឡែណនទេនា េនជឧបីណន ឯីសេគីុងួែដេផ�េ់� ុ្ន�ឡដដបេ អកីបេចាី េកស នវី អកីង វជជ ាឡងន 
ែដេេជពឡកងេនីកពីង វស័ងដឡជ�ឡនូងកែណនទ នវី  ឧះហណន ៃនកអនពងត�ននេ� ដូចជ អពឡែដេមនដទេណឡ ក 
្ប្ះនត�េទបនេ� កឡីែន�ី  ុូេេហតព នវី េបដបអនពងត� េដឡុ្ឡសេ្ុច� បននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ 
ដឡជ�ឡ ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័។ 

េសចី�ឡែណនទេនា ី៏មនេគេបទណីា្ុកិ� មនអកីេ្បឡ្បស់កន់ែតកូេទកូ់ងផីែដ រប់ប�ាូេះទី  
ានះទី ំងណែដេេជពឡកងេ្កុសមសនះណុួងេេឡប ុ ែដេះី់កីេទននីេងនឌ័ នវី/ឬ ដឡជ�ឡ។ 
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េបឡេះាបឡជ បុូឌពេ េនីកពីេសចី�ឡែណនទេនា អនពងត�ាុេទដប់េទេដងសុ្សបុងួ ចប់ះឡកបេីបឡត 
េគេនេគបង ច្ប់ ហូតដេ់កអនពងត�ននី៏េដង បបពែន� អកីេ្បឡ្បស់េផ្ី្គក  េនីកពីស ននះខពស្គក  
 ចេ្បឡ្បស់ បុូឌពេេផ្ី្គក ជចទណព ចចប់េផ�ឡុបស់ះួី េេ ស្មប់ែណនទអទះឡករ� ស់ប�ូ េហឡង បុូឌពេ 
នឡុួង្ ចមនកទនី់កទនីេ្ចឡន ឬ តវច េទននី ្បេភកអកី ពី់ះ័ននេផ្ី្គក ។ 

ដូេចកា បុូឌពេនឡុ ួង្្តតងបនេដបចទេេឡី ីកពីេីណនជែផកី ុួងដច់េដងែេីែតឯី ែដេ ចងីុីេជពឡ 
កះវេ្គាេគបេ់ នវីេ្បឡ្បស់ដច់េដងែេី ឬ ួុ គក ជុងួ បុូឌពេដៃកេកដត។ ូបនះកឡ១ បង ិថ 
េតឡ បុូឌពេណុងួីកពីចទេណុ បុូឌពេះទី ៥  ចមននះពី់ះ័ននន� ទី បទផពត ស្មប់្បេភកអកី ពី់ះ័នន 
េផ្ី្គក ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯីសែដេបង ិាូន ្តតងបនដី្សី់េចិះឡឯីសែដេមន្សប់ នវី អភវ្ីុ ្ះុះទី បកះវេសជនន 
ះឡុូេដដ ន។ ្បភះះ័ត៌មនែដេ្តតងបនងីុីេ្បឡ្បស់ីកពីកេដបចទ បុូឌពេនឡុងួ្ មនរងនុេនីកពី 
ឯីសេគី េនចពីប�ា ប់ៃន បុូឌពេនឡុួង្។ ប�ជ ឡរងនុ្េប់្ាកីេ្ជងុួងអទះឡឯីសេគី នី្តតង 
បនផ�េ់ាូនេនីកពីែផកី ជនធន នវី ឯីសេគី ផីែដ។ 

 

- ុ្ន�ឡដដ ភវបេថក ី់ជតវ 
- ុ្ន�ឡដដ ភវបេុូេដដ ន 
- សី�ុសពឡង វេ 

ម៉ូឌុាទដ២  
ប ុ ច្ប់ 

- ុ្ន�ឡដដ ភវបេថក ីជ់តវ 
- ុ្ន�ឡដដ ភវបេុូេដដ ន 
- ុ្ន�ឡដដបេដឡជ�ឡ 
- អកីបេចាីេកសដឡជ�ឡ 
- សី�ុសពឡង វេ 

ម៉ូឌុាទដ៤  
ប ុ បេចាី េកស 

- ុ្ន�ឡដដ ភវបេថក ី់ជតវ 
- ុ្ន�ឡដដ ភវបេុូេដដ ន 
- ុ្ន�ឡដដបេដឡជ�ឡ 
- សី�ុសពឡង វេ 

ម៉ូឌុាទដ១  
កបេីបឡត 
េគេនេគបង 

- ុ្ន�ឡដដ ភវបេថក ី់ជតវ 
- ុ្ន�ឡដដ ភវបេុូេដដ ន 
- ុ្ន�ឡដដបេដឡជ�ឡ 
- សី�ុសពឡង វេ 
- ង វសង័ឯីាន 
 

ម៉ូឌុាទដ៣  
ស ប័ន  
 

- ុ្ន�ឡដដ ភវបេថក ី់ជតវ 
- ុ្ន�ឡដដ ភវបេុូេដដ ន 
- ុ្ន�ឡដដបេដឡជ�ឡ 
- អកីបេចាីេកសដឡជ�ឡ 
- ង វសង័ឯីាន 
 

ម៉ូឌុាទដ៥  

កប�ជូ នស 
 

ូបនះកឡ១៖ 
បុូឌពេ នវី  
អកី ពី់ះ័នននន 
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បប� ដរយយម្បអបោ និង តរងរបូូព

11 
្បអប់ ១.១ ៖ កបេីបឡតេគេ 

នេគបង នវីេគេកណន ែណនទ 
16 
្បអប់ ១.២ ៖ នះ្សេដដីគក     

ថក ី់តទបន់ េនីកពីប វបកៃនក 

បេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 
19 
្បអប់ ១.៣ ៖ េុេដនបកះវេសជនន 

ស្មប់កបេីបឡតេគេនេគបង 

ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
23 
្បអប់ ១.៤ ៖ ីវចាគទ្ កបស់ 

ដដ ភវបេ ស្មប់កបេីបឡត 

េគេនេគបងដឡជ�ឡ ្បីបេដង

សុជុ៌េងនឌ័ 
25 
្បអប់ ១.៥ ៖ ីវចាគទ្ កបស់ 

សី�ុសពឡង វេស្មប់កបេីបឡត 

េគេនេគបងដឡជ�ឡ ្បីបេដង

សុជុ៌េងនឌ័ 
27 
្បអប់ ១.៦ ៖ ដដ ភវបេ នវី 
សី�ុ សពឡង វេេជពឡកងជុួងគក  

17 
ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.១ ៖ កង វនេ 

ប វបក 
18 
ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.២ ៖ កតសហូុតវ 
21 
ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.៣ ៖ កេជពឡ�  

្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ 

េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបង 

ដឡជ�ឡ 
23 
ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.៤ ៖ សីុនះ 

ស្មប់ដដ ភវបេ 
27 
ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.៥ ៖ សីុនះ 

ស្មប់សី�ុ សពឡង វេ 
31 
សូចនីជអនពសសនន 

ស្មប់្តត្ះវនវត កបេីបឡត 
េគេនេគបង  

15 
ូបនះ ១.១ ៖ 

កីសីដទេណឡ ក 

បេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 
្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ 
 

្បអប់ 
 

ារី នវី  ូបនះ 
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ម៉ូឌុា១ ៖ ិរបេងង�ាេេានេនបយ 

ដលចតរលរមេេកួងដលមេងបុ េីរេេិមដស�ីី ដីីម់ី្រកមេេដសមមមមេដេនឌល 

េសចក�ីេផ� ម
១ 

េន�នាីកពីកធន� មននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងក 
កកេួខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័ េន្តតងចប់េផ�ឡុជុងួននីដទេណឡ ក 
បេីបឡតេគេនេគបងុួងែដេមនសុជុ៌េងនឌ័ ែដេ្េប់អកីពី់ 
ះ័ននះទី អស់ ះទី ្ស�ឡ នវី បពស ្តតងបនរប់ប�ាូ េេដងេសឡនះគក េនីកពី 
កេដបចទបេីបឡត នវីកអនពងត�ននេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ 

្បអប់ ១.១ ៖ កបេីបឡតេគេ 

នេគបង នវី េគេកណន  

ែណនទ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ នះខពសគក ៃន 
អទណច លី្ស�ឡ  នវី បពស 
្ះុះទី ីា� ដៃកេកដត ដូចជ 
ងណ្ន ានជតវ ជតវះនួព ឬ  ងព 
ែុីែតីបេីបឡត� នូងឋននព្ីុ 
ែដេីទណត់ ថេតឡនណ ចចូេ 
ួុ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគ 
បងែដេបីប� ផេបបាពេ់េទ
េេឡដទេណឡ ក នវី េកនផេកង 
ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័។ 
កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌  
 
េងនឌ័ េនីកពីកបេីបឡតេគេ 
នេគបងដឡជ�ឡ អនពងត�េដងរួេ់ 
ះឡេគេកណន អនពងត�ុួង ីកពី 
ចទេណ េុគេកណន អនពងត�សទនន់  ្
ះទី ១០ ៃនេគេកណន ែណនទ 
ែដេេនា េនជេគេកណន ស�ឡះឡ 
កះវេ្គាេគបេ់ នវីកចូេួុ  
(្បអប់ ១.១)។ 

ី) បកប្�នត�វស�ឡះឡកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ះី់កីេទននី 
ប ុ េងនឌ័ 
3.B.6 កះវេ្គាេគបេ់ នវី កចូេួុ  ៖ កចូេួុ  នវីកែសពី ី 
ីវចាគទ្ កះឡអកីែដេមនសវកនវកន់កប់្សបច្ប់ ែដេ ចកកួេីផេ  
បបាពេ់ះឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� ពុនេះេែដេេសចី�ឡសេ្ុចចវត�្តតងបនេជពឡ 
េេឡី  នវី កេត�ឡងតបេទននីង វនេះនួុ ចទែណីបស់ះួីេេ េដង 
ះវចណេទេេឡអតពេ នះអទណចែដេមន្សប់ លីនេឡេផ្ី្គក  
នវីកធន� មនកចូេួុ សីុ េដងេស ឡ ្បីបេដង្បសវកននះ 
្បីបេដងអតន័ង នវី ែផ�ីេេឡះ័ត៌មន្េប់្ាកីេ្ជងបស់បពេ�េ នវី 
្ីកុេនីកពីដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ែដេពី់ះ័នន។ 

5.5 ដដេួអភវងឌ្ននេគេនេគបង ច្ប់ នវីនឡតវង វជឡែដេពី់ះ័នន ាុ
ងនដទេណឡ កែដេមនកចូេួុ ះឡ្េប់នេឡះទី អស់ែដេកកួេីផេ 
បបាពេ់ េដងធនថ ះទី បពស នវី្ស�ឡ ្តតងបនរប់ប�ាូ េាទី ះឡដទបូី។ 
េគេនេគបង ច្ប់ នវីនឡតវង វជឡ េួះវចណអទះឡសុតនះីកពីក 
អនពងត�នន។ េគេនេគបង ច្ប់ នវីនឡតវង វជឡះទី េនា េួប�ាូ េអភវ្ីុ 
ែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ ែដេអភវ្ីុេនា 
េួប ជុ ី់� បនច្ស់់ស់ជនសសុ្សប នវី ផ្ះពផផង� បន 
កូេទកូ់ង។ 

9.10 ីកពីីណឡ ចទបច់ តួអី�ដដ នវីតួអី� វុនែុនដដ េួខវតខទេជពឡកង 
ួុ គក ជុួងស ប័នតទណីបស់សហេុនន ែដេកកួេីផេបបាពេ់ 
នវីសហកជុួងសហេុននកកួេីផេបបាពេ់ េដឡុ្ឡចូេួុ េនីកពី 
កអភវងឌ្ននេគេនេគបង ច្ប់ នវីេេ្មីកន់កប់ដឡជ�ឡ ីកពីេីណន 
ុងួែដេុវនេ ឡសេអឡី នវី េរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ
េងនឌ័។  
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ីទួស ី លរងេីរេេិមដដីម់ីស

េរងេ្រមរករចចេេកួងដលមេងបុ 

េីរេេិមដស�ីីីដីម់ ី

ពុនេះេះវចណអទះឡ ដទេណឡ ក 
បេីបឡតេគេនេគបង ចទបច់ 
្តតងីត់សម� េ់ថ ដទេណឡ កេនា 
មននះខពសគក ះឡមតវកៃនេគេ 
នេគបងស�ឡះឡដឡជ�ឡ ែដេកកេួ 
បនះឡដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគ 
បង ែដេមតវក ចះពទមន 
សុជុ៌េងនឌ័ ីកពីី្ុវតដូចគក  
ះទី ្សកី េទននីដទេណឡ ក។ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េនីកពី្បេកស 
ណី៏េដង ដទេណឡ កបេីបឡត 
េគេនេគបងដឡជ�ឡុងួ ែដេ 
មនសុជុ៌េងនឌ័ េដងមនក 
ចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវី បពស ះឡ្េប់ 
្សះប់ងណ្ន ជតវះនួព ានជតវ នវី 
សសន អនព នុ ត� កកេួបន 
កស្ននង វស័ងេផ្ី្គក  េទេេឡ 
្េប់ប ុ ដឡជ�ឡ េដឡុ ្ឡងីុីះវនីផ 
នវីះវចណ។ 

 ខ) បកប្�នត�វស�ឡះឡមតវកៃនេគេនេគបងដឡជ�ឡ ះី់កីេទននី 
ប ុ េងនឌ័ 
 
5.3 ដដេួធនថ ្ីបខ័ណ� េគេនេគបង ្ីបខ័ណ� ច្ប់ នវី 

្ីបខ័ណ� ចនសុ័នន ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ កកួេ 

ស� េ់ នវីេគះសវកនវកន់កប់្សបច្ប់ េដងេគីេទាុច្ប់ជតវ 

រប់ប�ាូ េសវកនវកន់កប់្សបច្ប់ែបប្បៃះណឡ  ែដេបចាពប្នកះពទមនីវចា 

កពះឡច្ប់ នវី ស្ុបស្ុ្េ េេឡីីុមស់ នវីកពសវកនវកន់កប់... 

ដដេួផ�េ់្ីបខ័ណ� កងុួងចទនួន ែដេុវនេ ឡសេអឡី នវី េេឡីីុមស់ 

សុជុ៌សី�ុ នវីសុនះេងនឌ័។ 

 
 
10.1 ីកពីីណឡ ែដេមនងត�មនៃនកកន់កប់ដឡ ាេផេ នវីៃ្ះេេឡ 

ីកពីេីណនុវនផ�ូងក ដដេួកកួេស� េ់ចទេពាកកន់កប់ែបបេនា ីកពី 

េីណនុួងែដេេគះដេ់សវកនវជផ�ូងកែដេមន្សប់ េ្កុច្ប់ 

ជតវ នវី ីកពីេីណនុួងែដេកកួេស� េ់ អទះឡតថនះជី់ែស�ីៃន 

ស ននះ នវីេេឡីីុមស់សពខពមេនះែផកីសី�ុ េសដដ វីចា នវីប វស ន។ 

ដដេួេេឡីីុមស់េគេនេគបង នវីច្ប់ េដឡុ្ឡផ�េ់កកកួេស� េ់ 

ចទេពាកកន់កប់ុវនផ�ូងកែបបេនា។ ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង 

នវីច្ប់ះទី េនា េួមនេីណនែបបចូេួុ  េរ� តកងីចវត�កពីដី់ 

ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ នវី ខវតខទេដបចទបេីបឡតបកប្�នត�វស�ឡះឡីវចាគទ្ កែផកី 

បេចាីេកស នវី ីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ ស្មប់សហេុនន នវី បពេ�េែដេ 

កកួេីផេបបាពេ់។ 

េគេនេគបងស�ឡះឡដឡជ�ឡ   ច្េបដណ� ប់េទេេឡី្ុីប ុ ុងួដ៏កូេទកូ់ង ែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ 
ែដេី្ុីប ុ ះទី អស់េនា បីបប់នូងស នុ ណ្បីបេដងសក� នពះេ ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់ 
កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង។ េគេនេគបងដឡជ�ឡ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ មននះខពសគក  
ះឡ្បេកសុួងេទ្បេកសុងួេកដត  ្ស័ងេទាុេបដបៃនកេត�ឡងតបចទេពាប ុ សវកនវដឡជ�ឡ។ សីុនះ 
េគេនេគបង េដឡុ ្ឡសេ្ុច� បននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
ួុ មនជ កអ ៖ 

• កអនពងត�ននអនពស នុ អន�ជតវស�ឡះឡសវកនវ្ស�ឡ 
• កកកួេស� េ់សវកនវ្បៃះណឡ បស់្ស�ឡចទេពាប ុ ដឡជ�ឡ 
• កធនថ្ស�ឡ ចចពាប�ជ ឡសវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ េ្កុេ័ីខ័ណ� ដូចគក េទននីបពស 
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ូបនះ ១.១ ៖ 
កីសី 

ដទេណឡ កបេីបឡត
េគេនេគបងដឡជ�ឡ 
្បីបេដងសុជុ៌

េងនឌ័ 
 

• កធនថអកី ពី់ះ័ននះទី អស់  ចចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ 
ដឡជ�ឡ រប់ប�ាូ េះទី េនីកពីដដបេដឡជ�ឡថក ី់ុូេដដ ន នវី ស ប័ន្េប់្េី 

• កែណនទអទះឡង វធនកង វាជមនេេឡប ុ កេ ឡសេអឡី។ 

ដលកិងងរេដលចតរលរម្រកមេេដសមមមមេដេនឌល េេកួងដា េណ លដលមេងបុេីរេេិមដស�ីីីដីម់ ី

កីសី� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនជដទេណឡ កុួងងនេះេែងី ែដេះុះ�  
មនកេដបចទែផនក នវី អន�រេុននេនី្ុវតេផ្ី្គក  ្ះុះទី មនកចូេួុ ះឡ្ីកុអកី ពី់ះ័នន 
េផ្ី្គក ផីែដ។ េេ្តតងក� មននូងតនួននេគបងះឡនេឡដដ ភវបេ ្ះុជុងួននីកចូេួុ  នវី  
ីវចាគទ្ កះឡអកីពី់ះ័នននេឡសី�ុសពឡង វេ ង វស័ងឯីាន នវីអី�កអន�ជតវ។ 

ូបនះ ១.១ បង ិអទះឡធតពផ្ទជី់ែស�ីចទនួន៥ េនីកពីកីសីដទេណឡ កុួង ែដេមនុូេដដ នែផ�ី  
េេឡកចូេួុ េសឡនះគក បស់្ស�ឡ នវី  បពស។ ធតពផ្ទះទី េនា មនអន�កទនី់កទនីគក េទង វិ េទុី េហឡង 
ជជុា េេែតីអនពងត�ធតពផ្ទះទី េនា ្សបេះេជុងួគក ។ 

 
 

 

 

 

ដល រ្្មល រមេ 

្បេកសនឡុ ួង្មនី្ុីេីណនះវេសសរួេ់ខ�ួន ះី់កីេទននីេីណនភូុវស្ស� ស ននះេសដដីវចា 
សី�ុ នវី ងប្ជុ៌ ្ះុះទី ្បះ័នននេគបង នវីក្ុី់ៃនកេ្បឡ្បស់ដឡ ្ះុះទី កកន់កប់ដឡ។ ្េប់អកី
ពី់ះ័ននះទី អស់ ្តតងងេ់អទះឡប វបកីកពី្សកីេនា េដឡុ ្ឡ� ះួីេេ ចចូេួុ េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេ 
នេគបង្បីបេដង្បសវកននះបទផពតដូចែដេ ចេជពឡេទបន។ ឧះហណន  េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន 
កវដដនះននៃនច្ប់ េនជែផកីុួងៃនប វបក។ ចទណព ចេនា មនន័ងថ អកីបេីបឡតេគេនេគបង 
េួះវចណអទះឡកេដបចទកន់កប់ែបបសុូហនះ នវី  ែបប្បៃះណឡ  កទនី់កទនីលីកកន់កប់ដឡជ�ឡ នវី 
ង វធនននែដេ្េបដណ� ប់េទេេឡសវកនវអចេន្កះ  េនីកពីចទណី ពហនះវពហន នវីកសកីុតី 
្ះុះទី ឋននព្ីុៃនអទណចែដេបីប� មនផេបបាពេ់េទេេឡកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� ះី់កីេទននី 
ប ុ ដឡជ�ឡ។ 

ាួនកេ មននះ្សេដដីគក ុួងចទននួេនីកពីប វបកបស់បណ� ្បេកសននីកពីតទបន់ ដូចជ េនីកពីតទបន់ 

កង វនេប វបក 

កតសហូុតវ 

កផ្ះពផផង នវីកបណ�ព ាបណ� េ 

ីវចាសនួនះហពនេឡអកីពី់ះ័នន 
អភវ្ីុងនេះេែងី 

ដទេណឡ កបេីបឡត 
េគេនេគបង

្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ 
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 សពឡ នវី ្ហវពី  (្បអប់ ១.២)។ នះ្សេដដីគក ែបបេនា អនព នុ ត� មនកែចី ទែេីអទះឡេុេដន 
បកះវេសជននែដេបនេដនសូ្តេដងរួេ់ លី្បេកសនន ឬ ាុងនកផ�ួចេផ�ឡុី្ុវតតទបន់ុួងចទនួន 
ដូចជ្ីបខ័ណ� សហាឡះ ្ហវពី  នវី េគេកណន ែណនទស�ឡះឡេគេនេគបងដឡជ�ឡេន ្ហវពី  ែដេមន 
េដបរប់េនីកពី្បអប់ ១.៥។  

 សពឡ 
សុម័ននៃនអី�កសី�ុសពឡង វេុួង បនបេីបឡតងន�កហ� ទេុឡេដឡជ�ឡេន សពឡ េដឡុ្ឡ 

គទ្ ក ្តត្ះវនវត  នវី តសហូុតវ ស្មប់េកននះេ្បឡ្បស់ដឡ ីទែណក្ុី់ 

ីសវីុ នវី កអភវងឌ្ននេនតទបន់ានបក្បីបេដងសុជុ៌ នវី នវន�នះ 

កូះទី តទបន់ សពឡ។ ងន�កហ� ទេុឡេដឡជ�ឡេន សពឡ ះ្ីនីបែនុេទេេឡនះ 

្សេដដីគក ថក ី់តទបន់ ចទេពា ៖ 

 កធ� ី់ចពាៃនចទនួនដឡែដេមនស្មប់កងីសវីុ 
 ្បងត�វៃនាេម� ាេ្កងេះេ ណនវេុ នវី ស្ង� ុសពឡង វេ 

 ផេបបាពេ់េទេេឡសវកនវបស់្ស�ឡចទេពាប ុ ដឡជ�ឡែដេបណ� េុីះឡបនួពី 

ជេ្ចឡន ែដេួុ មនជ កអ ្សះប់ងណ្ន នវី កេ ឡសេអឡីេងនឌ័ 

ក ទេ់ភបទពនផ�ូងេភក នវីអទេះឡហវី ផ ៖  

 ច្ប់ស�ឡះឡ្េ្សែចីខពសគក អទះឡសវកនវបស់្ស�ឡ ចទេពា្កះ សុ្ត�វបពេ�េ 

នវី្កះ ួុ េ្កង ពហនះវពហន នវីកសកីុតី េដង ្ស័ងេទ 

េេឡជតវះនួព សសន ឬ ងណ្ន 

 ជកូេទ សវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡមនចទនួនតវចតួច នវី គ នកកកួេស� េ់ 

េហឡងះួី េេ ែុីែតី្តតងបនរត់េចិះឡដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុច 

ចវត� នវីដទេណឡ កអភវបេីវចា 

 ីន�ីុី ង វសុនះ នវីនះេេុ�បីេងនឌ័ បនបីបករ ទី សួាចទេពា 

េកននះបស់្ស�ឡីកពីកកកួេបនកផ�ួចេផ�ឡុបស់ដដ ភវបេ េដឡុ្ឡចពា 

ប�ជ ឡដឡជ�ឡ នវីេជពឡសនវះនីុេទេេឡសវកនវអចេន្កះ ។ 

 

្បអប់ ១.២ ៖ នះ្សេដដីគក     

ថក ី់តទបន់ េនីកពីប វបកៃនក 

បេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 

្បភះ ៖ Seema Gaikwad’s� presentation on 

‘‘Asian� experiences of civil society� engagement 
with land policy�processes’’ and Catherine 
Gatundu’s presentation on� ‘‘Africa experiences of 
civil�society involvement in�land policy process’’ at 
the May 2011 workshop;� IPC, 2010; FAO, 2008b.

 ្ហវពី  
បណ� ិដឡជ�ឡ ្ហវពី  េវច ួុ មនសមសធតពចូេួុ ះឡអី�កសី�ុ សពឡង វេ 

នវីសីុាននន ែដេចូេួុ េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 

េនីកពី្បេកសបស់ះួីេេេដី្ខ�ួន។ បណ� ិេនា ះ្ីនីបែនុេទេេឡនះ 

្សេដដីគក េនថក ី់តទបន់ ចទេពា ៖ 

 សនសទនន់បស់ង វស័ងីសវីុេនីកពីេសដដី វចាជតវ 
 តនួកឡដ៏សទនន់បស់្ស�ឡេនីកពីកផេវតេស្បី  
 សមម ជៃនលេេស ននឡងីុ េ្គារ ទី សថួត នវីីទេណឡ ន្បជាន 
 កបន្េ់កពីះឡ ណនវេុនូងច្ប់ភូុវបេជេ្ចឡន បបពែន�មនេគេ 

នេគបងែណនទតវចតួច 

 ក្េបដណ� ប់ៃនកេដបចទកន់កប់ដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ  
 អសន�វសពខៃនកកន់កប់ដឡជ�ឡែដេ្ស�ឡជេ្ចឡនាួប្បកា ៖ 
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 ស ប័ន នវីចនសុម័ននអភវបេីវចាុូេដដ ន ែុីែតីសវតេ្កុក 

្េបដណ� ប់ះឡបពស េហឡងង វធន្បៃះណឡ ស�ឡះឡដឡជ�ឡ ែុីែតី្តតងបន 

បី្សងីកពីេីណនុួងែដេេុឡេ ទេីចទេពា្ស�ឡ 

 ្ស�ឡបនបត់បី់្បេគាននេដងសែតនះ្ីឡ្ីបស់ះួី េេ ែដេមន 

ី្ុវតខមស់ជីបពស ី្ុវតអីីុះបជីបពស  នវីខពាចទេណាដនី 

អទះឡ្បះ័ននច្ប់ 

 កអនពងត�ននដដបេដឡជ�ឡ ែុីែតីេជពឡ� បត់បី់្បេគាននចទេពា្ស�ឡ 

រប់ប�ាូ េះទី កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ្េ្ស នវី កកកួេបនសវកនវបពេ�េ នី មទ 

ចទេពាប ុ ដឡជ�ឡ។ 

 នះខពសគក ៃនសវកនវជះេដដ ែដេបពស នវី្ស�ឡកកេួបន ជះវេសស 
្ស�ឡែដេេដបកចួ ែដេបីប� មនផេបបាពេ់េទេេឡកទនី់កទនីបស់ 

្ស�ឡ ចទេពា្កះ សុ្ត�វ្េប់្បេភក។ ានួកេ ្ស�ឡ្តតងក� មន 

កងេ់្ះុះឡីះពីបស់ះួីេេ ឬ សព ុឡបស់ះួីេេ េដឡុ្ឡចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡែដេ 

ះួីេេកកួេបនេដងខ�ួនឯី។ 

 
✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.១ ៖ 

កង វនេប វបក 
✓ េតឡ្ីកុ្ស�ឡ នវី បពសេផ្ី្គក  ែុីែតី្តតងបនប�ាូ េេនីកពីកះវនីផ 

នេគបងីកពីសហេុននុូេដដ ន នវី េនី្ុវតថក ី់ជតវ េដងេបដបណ? 

✓ េតឡបកដដ នងប្ជុ៌ នវីសី�ុ ត្ុតង� ដទេណឡ កែបបចូេួុ មននះដច់េដង 

ែេី ស្មប់្ីកុ្ស�ឡ នវី ្ីកុបពស ្ះុះទី ្ីកុដៃកេកដតែដឬេក? 

ឧះហណន  េតឡ្ីកុ្ស�ឡ ឬ ងពងាន មន ុណន ថមនករ ទី សួាចទេពាក 

នវគងេដងេបឡីចទហេនីកពីីវចា្ បាពទែដេមនងត�មនបពសេះិងង័ ែដឬេក? 

េតឡេេ ចកកួេងីបនែដឬេកេនីកពីុូេដដ ន ចទេពាក់ងប�ាូ េគក  

លី្ីកុ្ស�ឡ នវីបពសេដងេបឡីចទហេនីកពីីវចា្បាពទសធណន? 

✓ េតឡ្ស�ឡ នវីបពស េនជសមាវីបស់ស ប័ន នវី េងកវកសី�ុ េដងែេីះឡគក  

ែដេេេ ចះិប�ាូ េគក  េដឡុ្ឡេជពឡកះវេ្គាេគបេ់េេឡប ុ េគេនេគ

បងដឡជ�ឡបនែដឬេក? 

✓ េតឡបកដដ នងប្ជុ៌ នវីសី�ុបីបប់អតន័ងថ ្ស�ឡ នវីបពសមន្បេភក នវី 

្បធនបកៃនចទេណាដនីេផ្ី្គក អទះឡប ុ ដឡជ�ឡែដឬេក? 

ចូចីចទ! 

កង វនេប វបកសុ្សបាទី ះឡដទបូីៃនដទេណឡ កុួង ននីធន� មនកេ្ាឡសេ ឡស 

ងីអភវ្ីុែដេមន្បសវកននះបទផពត នវី ក្ចបច់ប�ាូ េគក នូងងពកនស្ស� 

ស្មប់ប វបកេនា។ អពឡែដេមនដទេណឡ ក្ប្ះនត�េទបនេ�ី កពី្បេកសុងួ  ច 

ះពទមនដទេណឡ កេ�ដូចគក េនីកពី្បេកសដៃកេកដតេេឡង េបឡេះាជេេ ចេដនសូ្ត 

នវីែចី ទែេីអទះឡេុេដនុួងចទនួនី៏េដង។  
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ដលុសសតមុរ 

កតសហូុតវែដេមនុូេដដ នែផ�ីេេឡភស�ពាីបង ិអទះឡតៃុ�ៃនដទេណឡ កុងួ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
ែដេកកេួបន្បេគាននះឡង វនេះន នវីកចូេួុ បស់្េប់អកី ពី់ះ័ននះទី អស់ ះទី បពស នវី្ស�ឡ 
ែដេេជពឡ� កតសហូុតវេនា កទនីននីកកួេបនេកនផេនូងកឯីនះ នវីកគទ្ កចទេពាេគេនេគបង។ 
េេ្តតងេជពឡកីទណត់អត�ស នុ ណ ះី់កីននី ប�ាូេានេគេេិសក� នពះេស្មប់កងតសហូុតវ ដូចជ 
អកីបេីបឡតេគេនេគបង អកី្សង្ជង នវី ្បជះេដដេនថក ី់ុូេដដ ន េទីកពីកអភវងឌ្នន នវីក 
ផ្ះពផផងផេវតផេ ងពកនស្ស� នវីង វជឡស្ស�កទនី់កទនី ដូចមនេដបរប់េនីកពី បុូឌពេ៥ ។ 

 
✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.២ ៖ 

កតសហូុតវ 
 

្បភះ ៖ Sabine 

Pallas’s presentation 
on ‘‘Developing 

communication and 
advocacy tools through 

action-oriented research 
in Africa’’ at the May 2011 

technical workshop. 

✓ ្បុូេភស�ពាី� បនេ្ចឡនបទផពតដូចែដេ ចេជពឡេទបន េដឡុ្ឡជុូេដដ ន 

គទ្ កដេ់អទណាអទណីែដេបនេេឡីេេឡី ។ 

✓ ីទណត់ថេតឡនណកទនីននីកកួេីផេបបាពេ់ះឡក្សង្ជង នវី ប�ាូ េ 

ះួីេេេទីកពីដទេណឡ ក។ 

✓ ា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡតួអី�ីកពី្សកី ះទី ្ស�ឡ នវីបពស េដងះវចណ 

េទេេឡនះខពសគក ៃនឋនន នវីអទណច ែដេ ចបីប� មនផេបបាពេ់េទ 

េេឡកចូេួុ បស់ះួីេេ។ 

✓ បង ិភស�ពាីីកពីេីណនុួង ែដេអកី បេីបឡតេគេនេគបង ចងេ់ 

េដងះពទរ� ស់ប�ូេទេេឡេទេហឡិ  េដឡុ្ឡ� ្សបេទាុេបដបលនេគេនេគ 

បងែដេមន្សប់បស់អកី ពី់ះ័ននេផ្ី្គក ។ 

✓ ីទណត់ថេតឡនណីទះពីេជពឡកតសហូុតវាទនួស� នណ នវី នណ្តតងបន 

ីទណត់ ណត�វកងេដងនណ េដឡុ្ឡេាដសលីស ននះែដេអី�កុួង 

េជពឡកតសហូុតវាូន្បជាន េដងះពទបនេជពឡកះវេ្គាេគបេ់ជុួងះួីេេ�  

បន្េប់្គន់អទះឡេសចី�ឡ្តតងក នវីកះុះបស់ះួីេេ។ 

ចូចីចទ! 

តួអី�ែដេអនពងត�េជពឡកងតសហូុតវេនី្ុវតថក ី់ជតវ  ចមនេបដបលនេផ្ីគក ះឡ 

តួអី�ែដេេជពឡកងេនថក ី់ុូេដដ ន។ កត្ុនុ នវីកេជពឡសពខដពុនឡងីុ េទេេឡ 

េគេេិតសហូុតវមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ េដឡុ្ឡធនថកងតសហូុតវបេ្ុឡ�  

្បេគាននបស់ាន្េប់ូប។ 
 
អី�កសី�ុសពឡង វេ ែុីែតីមនតួនកឡុួងដ៏សទនន់េនីកពីកងតសហូុតវ 

(ប�ជ ឡេផួបីរួត់ ១.៥)។ 

ដលផផីផី�ដសេរងសដលមណ�ួ នម �់ រ 

កបណ�ព ាបណ� េ នវីកផ្ះពផផងអទះឡប ុ េងនឌ័ នវីដឡជ�ឡ ននី មនផេវតនះខមស់ជីកបណ�ព ា 
បណ� េអទះឡប ុ ដឡជ�ឡបស់្ស�ឡែតុនបី  េហឡងលននី ាួង� េាដសលីបននូងកេុឡេ ទេី នវីកងេ់ខពស 
ចទេពាប ុ េងនឌ័ ថេរ� តងីចវត�កពីដី់ែតុនបី ចទេពា្ស�ឡ។ អកីនេគបង នវីុ្ន�ឡដដ ភវបេ ះទី ្ស�ឡ 
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នវីបពស ្តតងក� មនកបណ�ព ាបណ� េេដឡុ្ឡ� ះួីេេក� ងខ�ួនេទជអកីបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 
្បីបេដង្បសវកននះ ែដេតទណី� ប ុ បស់្ស�ឡ នវីបពស េដងេសឡនះគក ។ 

្ស�ឡ នវីបពសជុា  ច្តតងកកបណ�ព ាបណ� េ នវីីវចាគទ្ កះវេសស េដឡុ្ឡ� ះួី េេ ចចូេួុ េនីកពី 
ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ េេេួេរ� តកងីចវត�កពីដី់ជះវេសស ចទេពាកស្ុបស្ុ្េ 
� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡ េនេះេែដេកទនី់កទនីេងនឌ័េនីកពី្បេកស េនជប ុ ្បេុ។ ឧះហណន  
ីវចា្បាពទស្មប់ែត្ស�ឡ បីបេីណន� ្ស�ឡ ចះវនីផអទះឡប ុ ដឡជ�ឡែដេមនេីណនេសឡប ីកពីចទេណុ 
ះួីេេ ពុនេះេេេឡីេេឡី អទះឡប ុ ះទី េនា េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡែដេមនេីណន 
កូេទកូ់ងជីេនា។ អី�កសី�ុសពឡង វេ ជះវេសស េន្ីកុ្ស�ឡមនតួនកឡះវេសសីកពីកស្ុបស្ុេ្ 
ដេ់កបេីបឡតបណ� ិ្ស�ឡច្ុកា េហឡងដដ ភវបេុូេដដ ន នវីស ប័ន្បៃះណឡ េនថក ី់ុូេដដ ន  ចដី់ 
ប�ាូ េនូងេងកវកស្មប់ែត្ស�ឡ។ 

ករចចសេ�នីហួ្ីេក�កី ឌេព 

កបេីបឡតេគេនេគបង េនជ ពុខងសកូេុួងីកពីចទេណុ ពុខងសកូេននបស់ដដ ភវបេ ដូេចកា 
កឡបទផពត េគេនេគបងដឡជ�ឡ នវីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ្តតងែតសវតេ្កុនះជមា ស់បស់ 
ដដ ភវបេ។ េដឡុ ្ឡស្ុបស្ុ្េ� មនកចូេួុ ្បីបេដងនះស បន នវី  កីសីសុម័នននះ 
អកីពី់ះ័ននដៃកេកដត្តតងកកេួងីជនះជមា ស់េនា នវីងេ់អ ទះ ឡត្ុតងកេផ្ី្គក ចទេពាប ុ ដឡជ�ឡ នវី  
ាទហជួុ បស់ដដ ភវបេេេឡប ុ េគេនេគបងដឡជ�ឡ នវី េងនឌ័។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ ីវចាសហ្បតវបត�វក 
នវីកចូេួុ បស់្េប់អកី ពី់ះ័ននះទី អស់ េួចប់េផ�ឡុាទី ះឡដទបូីៃនដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង 
នវីបន�ហូតដេ់ដទណី់កេអភវងឌ្ អនពុ័ត នវី អនពងត� រប់ប�ាូ េះទី េនីកពីកេដបចទេសចី�ឡ្ពី 
េគេកណន ែណនទស�ឡះឡេងនឌ័ នវី កេដបចទី ុង វជឡ។ 

េ្រ្កមលដយេីរែ្ង 

ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងនេេ្ចឡនមនងនេះេែងី្េប់្គន់ េុ ននីអនព នុ ត� េេ ចេដនសូ្ត 
អទះឡេុេដនបកះវេសជនននន ីកពីអទេពីេះេៃនដទេណឡ កះទី េនាបន។ ្បអប់ ១.៣ ផ�េ់នូងឧះហណន  
ុងួះឡ្បេកសងូ� ន់ដ។ 
 

ដដជុនព�នបស់្បេកសងូ� ន់ដ� ឆក ទ១៩៩៥ ែចីអទះឡសុនះលី្ស�ឡ នវីបពស 
រប់ប�ាូ េសុនះីកពីកកកួេបន នវី កកន់កប់ដឡជ�ឡ ្ះុះទី សីុនះ 

ង វាជមន េដឡុ្ឡេដា្សងប ុ កេ ឡសេអឡីែដេធ� ប់មនីន�ីុី ែដេ្ស�ឡ នវី្ីកុ 

ែដេ្តតងបនេេេុឡេ ទេីដៃកេកដតាួប្បកា។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ កនន់្ចេទ 

ីកពីអទេពីេះេៃនកេដបចទច្ប់ភូុវបេ ឆក ទ១៩៩៨ បននទ� មនកេពបេចេ 

នូងខែចីុួងដ៏សទនន់ ស�ឡះឡសហីុសវកនវនះដឡជ�ឡលី្ស�ឡ នវីបពស។ ីកពីឆក ទ២០០៤ 

ច្ប់េនា ្តតងបនេជពឡង វេសជនីុេដឡុ្ឡះុះ� មនកងេ់្ះុះឡសហះ័កនះទី ះឡ 

ស្មប់្បតវបត�វកះទី ំងណ ែដេពី់ះ័ននេទននីដឡបស់្េ្ស បបពែន� 

 

្បអប់ ១.៣ ៖  

េុេដនបកះវេសជននស្មប់ 

កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
 
្បភះ ៖  WLLA, 2010a; Esther 

Obaikal, personal communication. 
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សីុានសី�ុសពឡង វេ េនែតមន ុណន ថ បកប្�នត�វច្ប់េដឡុ្ឡ� ្ស�ឡមន 

េកននះកកេួបន ្េប់្េី នវី មនីុសវកនវនះេេឡដឡជ�ឡ េនះពទះន់មននះ 

្េប់្គន់។ 

េេបនេដនសូ្តេុេដនបកះវេសជននុួងចទនួន េហឡងេនចទេពា ពុខខពកកួេ័ង 

បស់ងូ� ន់ដ ីកពីែខីីបដ ឆក ទ២០១១ េគេនេគបងស�ឡះឡដឡជ�ឡថឡបស់ងូ� ន់ដ 

បនដី់ប�ាូ េ្ីកុ្ស�ឡ េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង េ្កុត័្តៃន 

សុម័នននះដឡជ�ឡបស់ងូ� ន់ដ។ ្ីកុះទី េនា បនចូេួុ េនីកពីក្ត្តះវនវត  

េេឡី ង វិ េទេេឡច្ប់ចទនួន ១៦ ែដេះី់កីេទននីប ុ ដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡធនថ ប ុ  

េងនឌ័្តតងបនប្ ជុ បេទីកពី្េប់កវដដនះះទី អស់ៃនីុសវកនវនះដឡជ�ឡ កកកួេបន 

កេ្បឡ្បស់ ដដបេ នវីក្េប់្េីដឡជ�ឡ ីកពី្បេកសងូ� ន់ដ។ 
 

ជាហេនកែស�ងស្រមដា េណ លដលមេងបុ េីរេេិមដដីម់ី្រកមេេដសមមមមេដេនឌល២ 

ាទននឡុងួ្ីកពីចទេណុាទនះទី ៤ នីេ្កុ ួុ មនកវដដនះែដេះី់កីេទននីធតពផ្ទសទនន់្ 
ះទី ៥ ដូចមនប ជុ ី់េនីកពីូបនះ ១.១ ៖ កង វនេប វបក កតសហូុតវ កផ្ះពផផង នវីកបណ�ព ា 
បណ� េ ីវចាសនួនះហពនេឡអកីពី់ះ័នន នវី  អភវ្ីុងនេះេែងី។ 

េនីកពីាទនកឡ១  ណត�វកងៃផួ កីពីុួងបស់ដដ ភវបេ េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់ដទេណឡ កបេីបឡតេគេ 
នេគបងុួងែដេមនេីណនែបបចូេួុ  នវី មនសុជុ៌េងនឌ័ ្តតងបនអភវងឌ្ នវីបន�អនពងត�េដង 
នងីដដ ន នវី្ីសួីពី់ះ័ននបស់ដដ ភវបេ។ អី�កសី�ុសពឡង វេ នវី អី�កអន�ជតវ  ចផ�េ់ះ័ត៌មន 
កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី  នវី កអភវងឌ្ននសុតនះ ាូនដេ់ុ្ន�ឡដដ ភវបេសទនន់្ ជះវេសស 
“បពេ�េេតកឡុេនីកពីស ប័ន” ែដេ្បីបេដងសក� នពះេ (សូុេុឡេាទនកឡ៤) នវី  ចាួងែ្បក� ង 
 ណត�វកងៃផួី កពី� ក� ងេទជសីុនះ។ លមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ ែដេដដ ភវបេ្តតងមន 
នះេបឡីចទហចទេពាកះវេ្គាេគបេ់ជុួង្ស�ឡ នវី បពស បបពែន� ប វបក្បេកសី៏មនសនសទនន់ផីែដ។ 
ីកពីីណឡ ែដេសុនះេងនឌ័្តតងបន�ងឌ្ននះេទ ពុខេកដត េេ ច្តនុែតធន� មននូងកចូេួុ បស់ 
្ស�ឡែដេពី់ះ័ននេនីកពីដដ ភវបេ។ កីសី� មននូង ណត�វកងៃផួី កពីុួង នវីសីុនះអនពងត� 
ែដេះី់កីេទននី  ណត�វកងៃផួ កីពីេនា ្តតងចទណងេះេេង់ុងួចទននួ េហឡងកងេនា្តតងកកេួ 
បនជនធន� បន្េប់្គន់។ 

េនីកពីាទនកឡ២ សុម័នននះះហពនេឡអកីពី់ះ័ននចទនួន ៤ នេឡ ែដេួុ មន ដដ ភវបេ សី�ុសពឡង វេ 
ង វស័ងឯីាន នវី អី�កអន�ជតវ ្តតងបនអភវងឌ្េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងស�ឡះឡដឡជ�ឡ។ សីុនះេនា ពី់ះ័ននេទននីក្ចបច់ប�ាូេគក នូងក 
ចូេួុ ះឡេេឡុីេ្កុ នវី ះឡេ្កុេទេេឡ សីុនះ នវី្ះនត�វកណន ននេនីកពីដទេណឡ កបេីបឡត 
េគេនេគបងះទី ុូេ េដងប�ាូេះទី ្ស�ឡ នវីបពស។ អី�កសី�ុសពឡង វេ នវី ្ីកុ្ស�ឡ  ចេដបចទ 
បេីបឡត� មននូងសុ័មនននះេដងរួេ់ជុួងអកី ពី់ះ័ននង វស័ងឯីាន (ដូចជ ដដបេដឡជ�ឡ នវីអកី 
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បេចាីេកសដឡជ�ឡ) នវីេជពឡកងជុួងអី�កអន�ជតវេដឡុ ្ឡប�ាព ាប�ាូ េដដ ភវបេ។ េគេេិចពីេ្កង 
េនេដឡុ្ឡសេ្ុច� បននូងសុម័នននះះហពនេឡអកី ពី់ះ័ននុងួដ៏កូេទកូ់ង នវីមនកឯីនះគក  ែដេមន 
កចូេួុ ះឡ្េប់អកី ពី់ះ័ននះទី អស់។ 

េនីកពីាទនកឡ៣ សុម័នននះះហពនេឡអកីពី់ះ័នន ែសពី ីេជពឡកបេីបឡត នវីបណ�ព ាបណ� េ្ីកុ  “អកី្ត្ស 
្ាងផ�ូង” េដឡុ្ឡដនីនទី វចាះវនីផអទះឡេគេនេគបងេនី្ុវតុូេដដ ន េដងះវចណអទះឡប វបកេផ្ី្ 
គក េនកូះទី ្បេកស។ ្ីកុ្ត្ស្ាងផ�ូងេនា ននី មនឥកនវះេេកពេេឡី េនេះេែដេដទេណឡ កបេីបឡតេគេ 
នេគបងដឡជ�ឡ ្តតងបនេេស� េ់កន់ែតកូេទកូ់ង។ ្ីកុេនា េួងីេទនទាុសីុនះ នវី្ះនត�វកណន  
ីកពីុូេដដ ន េដឡុ ្ឡេជពឡ� សីុនះ នវី ្ះនត�វកណន ះទី េនាមនសុជុ៌េងនឌ័ េដងះវចណេេឡប ុ  
ុួងចទននួដូចជ នស េះេេង់ៃនីវចា្បាពទ នវីក្ុី់ៃនកចូេួុ ែដេសុ្សបបទផពត។ ្ីកុ ្ត្ស្ាង 
ផ�ូងេនា េួួុ មន អនព្ីកុ ្ស�ឡ នវីបពស េនីកពីែផកី នឡុងួ្ៃន្បេកស។ ្ីកុសកូេុងួេួចពាេជពឡកស្ននីវចា 
ាុេខត� ភូុវនេ ្សកី  នវីាពទ េដឡុ្ឡី សីសុម័នននះីកពីុូេដដ ន ែដេមនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវីបពស នវី 
ផ�េ់នះអី់ ចដេ់ះួីេេ េដឡុ្ឡអភវងឌ្សុតនះ នវីសុម័នននះរួេ់ខ�ួនបស់ះួីេេេនី្ុវតុូេដដ ន។ 
សុម័នននះះទី េនា ននី មនតៃុ�គប ីន� ទី ស្មប់កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡថក ី់ុូេដដ ន។ 

េនីកពីាទនកឡ៤ “បពេ�េេតកឡុ ” ះឡដដ ភវបេ សី�ុ សពឡង វេ នវីង វស័ងឯីាន ្តតងបនីទណត់អត�ស នុ ណ នវី  
ា្ុកិ� ចូេួុ េដឡុ្ឡធនថ កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនែតបន�េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡត 
េគេនេគបងដឡជ�ឡះទី ុូេ។ សីុនះង វាជមន នវីីូាស្មប់ស ប័នបេីបឡតេគេនេគបង នវី  
ចនសុម័នន  ច្តតងបនងីុីេជពឡកះវចណ ្ះុជុួងននីង វជឡេជពឡ� កបេីបឡតេគេនេគបង កន់ែត 
មនកះវេ្គាេគបេ់ នវី មនកចូេួុ ស្មប់សធណាន្េប់ូប។ ្បះ័ននផ្ះពផផងេដឡតនួកឡុងួ 
ដ៏សទនន់ីកពីកផ�េ់ះ័ត៌មន នវីកេេឡី ីុមស់កងេ់ដនី ។ 

 

✓ ីវចាខវតខទីកពីកប�ាូ េ្ស�ឡេទីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ នវី 

េដឡុ្ឡេដា្សងក្ះ្ងបុ� នវីប ុ ជី់់ី់បស់ះួីេេ េួ្តតងបន 

ីទណត់េគេេិ� បនច្ស់់ស់ នវីផ�េ់ជនធនគទ្ ក� បន្េប់្គន់។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.៣ ៖  
 កេជពឡ� ្បេសឡេេឡី  
នូងសុជុ៌េងនឌ័ 

េនីកពីកបេីបឡត 
េគេនេគបងដឡជ�ឡ 

✓ ្ស�ឡ នវី្ីកុ ែដេ្តតងបនេេេុឡេ ទេីដៃកេកដត ែុីែតីែតជអកីចូេួុ  

ែដេខ្ត់េខផងជនធន នវី ខពានតេះេេង់បទផពត េនីកពីកបេីបឡត 

េគេនេគបងដឡជ�ឡ។ ីកពីីណឡ ែដេឧបសេ�ែផកីងប្ជុ៌ ររ ទី ្ស�ឡះឡក 

នវគងេដងេបឡីចទហ ះួី េេេួកកេួបនកះវេ្គាេគបេ់េដងែេី 

ះឡបពស។ 

✓ ចនសុម័នន នវីក្ុី់ៃនដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង ្តតងមននះ 

បត់ែបនកន់ភ�ន់� បន្េប់្គន់ េដឡុ្ឡស្ុបេទាុប ុ ីីពាេះេេង់ 

បស់្ស�ឡ នវីកតះព វីចា្េ្ស/ងប្ជុ៌។ 

✓ េបឡេះាបឡជីកពីីណឡ ែដេកចូេួុ បស់្ស�ឡ ្តតងបនប�ាូ េេដង្សប 

ច្ប់ ឬ ជផ�ូងកេទីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡី៏េដង េេី៏ 

េួេរ� តកងីចវត�កពីដី់ េដឡុ្ឡធន� មនកចូេួុ ះវត្បីដបស់ 
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ះួីេេផីែដ។ 

✓ ីូា ឬ ងន�ក្សេដដីគក  េដឡុ្ឡធនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីកបេីបឡត 

េគេនេគបង េនជចទណព ចចប់េផ�ឡុុងួដ៏សទនន់ បបពែន� ្ស�ឡី៏ ច្តតងក 

កបណ�ព ាបណ� េ នវីីវចាគទ្ កស្មប់កចូេួុ សីុ នវី្បីបេដង 

នះស បន ្ះុះទី ាទនួងេដឡុ្ឡ� ក� ងជអកីបេីបឡតេគេនេគបង។ 

ចូចីចទ! 
ល ចមនកេទបីីកពីកលស់សួី់េទេេឡងឌ្ននះៃនកចូេួុ ្បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ េដងែេី េេ ចមន 

នវនក ក្ត្តះវនវត ចទេពាែតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ែដេជេកនផេសេ្ុចបន។ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ លមនសនសទនន់ែដេ្តតងធនថ ្ស�ឡ នវីបពសបនចូេួុ  

េសឡនះគក េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង។  
ុរន េីលមសេក�កី ឌេពេេកងួដលមេងបុេីរេេិមដស�ីី ីដីម់ី្រកមេេដសមមមមេដេនឌល 

លេ ្រមរ 

ីកពីកផ�េ់ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ដដ ភវបេេួមននះសីុ 
េនីកពីង វស័ងចទនួន២ ៖ 

• ុ្ន�ឡដដ ភវបេ្តតងកកេួបនកប្ ជុ បអទះឡប ុ េងនឌ័ រប់ប�ាូ េកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ីកពីេីណនជែផកី ុងួៃនកបណ�ព ាបណ� េែណនទ 
កងស្មប់បពេ�េវី ថឡ្្េប់ូប េនីកពី្ីសួី នវី នងីដដ នពី់ះ័នន។ ីកពីីណឡ ែដេ 
អកីនេគបងចូេួុ េដងរួេ់េនីកពីដដបេបស់ដដ ភវបេ ះួី េេី៏េួកកួេបនកប្ ជុ ប 
អទះឡប ុ េនាផីែដ។ 
 

• ដដ ភវបេ ចេេឡីកនីចវត�� មនកចូេួុ ះឡអកី ពី់ះ័ននដៃកេកដត េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេ 
នេគបងដឡជ�ឡ នវីីទណត់អទះឡេបដបលនួុ  ្ះុះទី  ណត�វកងស្មប់ដទេណឡ កុងួែដេមន 
កចូេួុ ះឡ្េប់នេឡ នវី មនសុជុ៌េងនឌ័។ ្បអប់ ១.៤ ផ�េ់នូងឧះហណន ុួងចទនួនអទះឡ 
កដនីនទបស់ដដ ភវបេ េនីកពី្បេកស�ណ េនបប េ់ នវី ឥណ� ។  
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េនីកពី្បេកស�ណ េេ្មីដដបេដឡជ�ឡបស់ដដ ភវបេ (LAP) បនដី់ប�ាូ េ 

ងពកនស្ស�េងនឌ័ុួង ស្មប់េត�ឡងតបេទននីប ុ ីីពេ់ែផកីដដបេដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ 

នវីបពស ាុងនក្បុូេកវនកន័ងែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ  

េងនឌ័ នវីកចូេួុ េនីកពីដទេណឡ កេដបចទ អនពងត� ្តត្ះវនវត  នវីលងតៃុ�។ 

ងពកនស្ស�េនា មនសីុនះចទនួន៥ េដឡុ្ឡសេ្ុច� បននូងេគេបទណីេងនឌ័ 

បស់េេ្មីដដបេដឡជ�ឡ ៖ កអប់ ទសធណន កីសីសុតនះ ដទេណឡ ក 

ស ប័ន កតសហូុតវ នវីីវចាសហក នវីកតនជ ប់បណ� ិ។  

 

្បអប់ ១.៤ ៖ 

ីវចាគទ្ កបស់ដដ ភវបេ 

ស្មប់កបេីបឡត 

េគេនេគបងដឡជ�ឡ  

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
 
្បភះ ៖   Seema Gaikwad’s presentation 
 on ‘‘Asian experiences of civil society 
engagement with land policy processes‘‘ 
and Rebecca Sittie’s presentation on 
‘‘Gender issues in managing and 
implementing land registration in Ghana’’ 
at the May 2011 technical workshop; India 
Ministry of Rural Development, 2009; 
Ghana Land Administration Project, no 
date. 

េនីកពី្បេកសេនបប េ់ តទណីុួងូបៃនេងកវកជតវ ស�ឡះឡសវកនវដឡជ�ឡ ែដេួុ មន 

សមសនះចូេួុ ះឡីសវីជ្ស�ឡ នវីបពស អី�ក្ស�ឡ នវីអី�កែដេេជពឡកងេេឡ 

ប ុ ីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ ចូេួុ ជសមាវីុួងូបៃនេណនីុកីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡបស់ 

ដដ ភវបេ្បេកសេនបប េ់ ែដេមនសមាវី ៧ូប។  

េនីកពី្បេកសឥណ�  ីកពីឆក ទ២០០៨ ដដ ភវបេបនេដបចទបេីបឡតេណនីម ជវក 
កទនី់កទនីដឡជ�ឡបស់ដដុួងកកួេបនួពីកងីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡែដេេនេសសសេ់ 

េដឡុ្ឡ្ ត្តះវនវត េទេេឡស ននះៃនីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡនន រប់ប�ាូ េង វធនកេដឡុ្ឡ 

ធន� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពីដទេណឡ កអភវបេីវចាដឡជ�ឡ នវីកកកួេបន 

ដឡជ�ឡកន់ែត្បេសឡជី ពុន។ អនពសសននជី់់ី់ បនប�ាូ េនះជតទណីបស់ 

្ស�ឡេនីកពីកឡនក ី់ងែដេ្តតងបនេដបចទេេឡី  េដឡុ្ឡ្ តត្ះវនវត េទេេឡីទែណក្ុី់ 

ដឡជ�ឡ។ 

 
✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.៤ ៖ 

សីុនះស្មប់ 

ដដ ភវបេ 

 

✓ េ្បឡ្បស់សីុនះង វាជមន ដូចជីូា េដឡុ្ឡធនថ្ស�ឡកកេួបននះជ 

តទណី្បីបេដងសុជុ៌េនីកពីស ប័ន នវី ចនសុម័នននេគបង នវី 

អភវបេីវចាែដេពី់ះ័ននេនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ ះវចណ 

េទេេឡកអភវងឌ្ននសុតនះ នវីនះបត់ែបនកន់ភ�ន់ េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់ស ប័ន 

នវីចនសុម័ននះទី េនា។ 

✓ បេីបឡត្ីកុអកីពី់ះ័នន ឬ កឡនក ី់ងដដ ភវបេឯីេកសុួង េដឡុ្ឡេដា្សង 

ប ុ េងនឌ័ ាុងន ៖ 

 កេេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ នវី 
ប ុ េគេនេគបងដឡជ�ឡ ីកពីចទេណុ្ស�ឡ នវីបពស 

 ក្បុូេកអនពងត�នន នវី េុេដនេ�្ ះឡអន�ជតវ ស្មប់កចូេួុ ្បីប 
េដងសុជុ៌េងនឌ័ ីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡះឡ្បេកសាវតនី។  

✓ បេីបឡត នវី បណ�ព ាបណ� េ្ីកុុ្ន�ឡដដ ភវបេែដេជអកី្ត្ស្ាងផ�ូង 

រប់ប�ាូ េះទី ្ស�ឡ េដឡុ្ឡដនីនទដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡេនថក ី់ 

ុូេដដ ន ាុងនកចពាេជពឡកស្ននីវចាាុបណ� ្សកី នន នវីស ប័ន 

ដដ ភវបេថក ី់េ្កុជតវដៃកេកដត េដឡុ្ឡ ៖ 

 ីទណត់ីនះខពសគក ៃនប វបកស្មប់្ស�ឡ នវីបពសកូះទី ្បេកស 
 បេីបឡត នវីបណ�ព ាបណ� េ្ីកុ្ស�ឡ នវីបពសីកពីុូេដដ ន េដឡុ្ឡា្ុកិ 



ុបូឌពេ១ ៖ កបេីបឡតេគេនេគបង   25 

 

ដទេណឡ កេនាេទថក ី់ុូេដដ ន 

✓ ដនីនទី កពីកងីេទនទាុសីុនះេគេនេគបង ្ះនត�វកណន  ដទេណឡ ក 

នវីឧបីណន នន េដឡុ្ឡធន� មនសុជុ៌េងនឌ័ ឧះហណន  ាុងន 

កេជពឡសងនីុៃផួ កីពីេទេេឡកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

ចូចីចទ! 

ដដ ភវបេេដឡតួនកឡឈន ពុខ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបង្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័ បបពែន� ះួីេេ្តតងេជពឡកងជុួងអកីពី់ះ័ននដៃកេកដត េដឡុ្ឡធនថេគេ 

នេគបងត�ពាប ាុ ទី អទះឡេសចី�ឡ្តតងកបស់ុនពស្ នវី េដឡុ្ឡាួងបីបេីណន�  

មនកឯីនះគក  នវីីវចាគទ្ កស្មប់េកនផេេគេនេគបង។ 

សង�មសួី្ ររ 

អកីពី់ះ័ននសី�ុសពឡង វេ  ចាួងេជពឡ� ្បជាន នវី្ីកុ ែដេ្តតងបនេេេុឡេ ទេី កន់ែត្តតងបនេេេុឡេ
េាឡិ ាុងន ៖ កតសហូុតវស្មប់ប ុ បស់ះួី េេ នវី កគទ្ ក� មនកចូេួុ េដងរួេ់បស់ះួី េេ 
េនីកពីីវចាះវនីផអទះឡេគេនេគបង ក្ត្តះវនវត  នវីកផ�េ់បងកណន អទះឡដទេណឡ កបេីបឡតេគេ 
នេគបង េដឡុ ្ឡេជពឡ� ដទេណឡ កេនាកន់ែតមនេណេនង នះចទេពាសុជុ៌េងនឌ័ ដូចជ ាុងន 
កេ្បឡ្បស់ង វក ពេដឡុ ្ឡាូនដទណន ីដេ់សធណាន អទះឡេបដបែដេ្ស�ឡ នវីបពស ីទះពី្តតងបនបីបេីណន 
� ចូេួុ  ្តត្ះវនវត  នវី ធន� មនេណេនង នះះឡនេឡដដ ភវបេ នវី  អកី ពី់ះ័ននង វស័ងឯីាន 
្ះុះទី អភវងឌ្ នវី  ដនី នទ� មនកឯីនះះឡសធណាន� បនកូេទកូ់ង ស្មប់កចូេួុ ្បីប 
េដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ 

្បេកសជេ្ចឡនខពាក្សង្ជង នវីចទេណាដនី អទះឡប ុ ដឡជ�ឡ។  ្ស័ងេដងះួី េេសវតេនែី្ុូេដដ ន 
អកីពី់ះ័ននសី�ុសពឡង វេ  ចេជពឡក្សង្ជងីកពីេីណនជ្បះ័ននេនថក ី់ុូេដដ ន េដឡុ ្ឡាួងធនថសេុ�ី  
ចទេណាដនី នវី្បេគាននបស់្ស�ឡ ្តតងបនប�ាូ េេទីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ េហឡងអកីពី់ះ័នន 
ង វស័ងឯីាន នវី អី�កអន�ជតវ  ចផ�េ់ុូេនវជវគទ្ កដេ់ក្សង្ជងេនា។ ឧះហណន  េនចេន� ា 
ឆក ទ២០០៨ នវី  ឆក ទ២០១០ សុម័នននះដឡជ�ឡអន�ជតវ (ILC) បនស្ុបស្ុេ្េេ្មី្សង្ជងុងួ ស�ឡះឡ 
កធនេកននះបស់្ស�ឡីកពីកកកេួបនដឡជ�ឡ េននេនីេីឡត នវី នេនីត្ូី ៃនកពឡប ្ហពវី  
េដងមនេគេបទណីជី់់ី់ ីកពីកាាឥកនវះេេទេេឡកេដបចទបេីបឡត នវីកអនពងត�ននេគេនេគបង 
ដឡជ�ឡ ាុងនកតសហូុតវ ែដេមនុូេដដ នែផ�ីេេឡេកនផេ្សង្ជង។ េេ្មីេនា មនកចូេួុ ះឡ 
្ីកុ្សង្ជងះហពង វស័ង នវី កា្ុកិនះជៃដេូីកពីចទេណុអកី ្សង្ជង អី�កុវនែុនដដ ភវបេ នវី 
អី�កុូេដដ ន (សូុេុឡេងព វបសងបស់ WOLREC, 2011 នវី ILC អទះឡកធនេកននះបស់្ស�ឡី កពីក 
កកួេបនដឡជ�ឡស្មប់ឧះហណន បែនុ )៣។ 

ី្ុវតង វសេនះែដេអកី ពី់ះ័ននសី�ុសពឡង វេ រប់ប�ាូេះទី អី�ក្ស�ឡ  ចចូេួុ េនីកពីដទេណឡ ក 
បេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ  ្ស័ងេទេេឡ ៖ 

• េទហនេគបងែដេមនស្មប់សី�ុ សពឡង វេេនីកពី្បេកស 
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• កទនី់កទនីលីសី�ុសពឡង វេ នវីដដ ភវបេ នវីឥ វគបថបស់ដដ ភវបេចទេពាកចូេួុ បស់ 
សី�ុសពឡង វេ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 

• ី្ុវតៃនចទេណាដនី នវីកងេ់ដនីបស់សហេុននអទះឡដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 
• ងនេះេៃនដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង (រប់ប�ាូេកះននេះេាុេីណនបេចាី េកស) 
ែដេ ចដី់សមម ជេទេេឡជនធនបស់សី�ុសពឡង វេ។ 

ប ុ ្បេុុួងស្មប់កចូេួុ បស់សី�ុសពឡង វេ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ េនកធន�  
មនកចូេួុ  នវី នះជតទណីបស់្ស�ឡ នវីបពសះឡ្េប់្ីកុសី�ុះទី អស់ ដូចមនះន េ់េុ�វតេនីកពី 
បុូឌពេ៣ ។ ប ុ ្បេុេនា កន់ែតមនកេទបីេនេះេែដេប ុ ដៃកេកដតេ្ះឡសុជុ៌េងនឌ័ 
េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ េនជ កវនះ។  

្បអប់ ១.៥ ផ�េ់នូងឧះហណន អទះឡតួនកឡដ៏សទនន់បស់សី�ុសពឡង វេ ីកពីកេដបចទបេីបឡត នវី អនពងត�េគេ 
នេគបងដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ អកីពី់ះ័ននអី�កសី�ុ សពឡង វេ ្តតងបនេដបចទគប ីេ�្ បេសឡ 
េដឡុ្ឡអនពងត�េជពឡកតសហូុតវ េេដីេសហេុនន នវី្បុូេីវចាគ ទ្ កះឡសធណាន ្ះុះទី កចូេួុ  េដឡុ្ឡ
ា្ុកិ � មនករ� ស់ប�ូ េហឡង្សបេះេជុងួគក េនា ី៏្តតងចូេួុ េដងរួេ់ជុងួដដ ភវបេផីែដ 
េហឡងះួីេេ ចផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េ ីវចាគទ្ កែផកី ច្ប់ នវីីវចាគទ្ កេផ្ីេកដត ាូនដេ់អកី ពី់ះ័នន 
ដៃកេកដត។ អី�ក្ស�ឡុួងបនេជពឡកេូសប ជុ ី់� ដនីថ សី�ុ សពឡង វេចទបច់ “្តតងមនកីទណត់តួនកឡ 
� បនច្ស់់ស់ េដឡុ្ឡេជពឡកងេ្កុនះជៃដេូជុងួដដ ភវបេ ខណនេះេជុួងគក េនា ី៏្តតងីផ 
នះឯីរា បស់ខ�ួនផីែដ”(WLLA, 2010b: 9)។ 

 ្ហពវី  

េន ្ហវពី  សី�ុសពឡង វេ បនបន�ចូេួុ ្បីបេដងនះស បនេនីកពីដទេណឡ ក 
បេីបឡតេគេនេគបងជផ�ូងក ៖ 

 ីកពីអទេពីេះេៃនកេដបចទ្ីបខ័ណ� សហាឡះបស់ ្ហវពី  នវី េគេកណន  
ែណនទស�ឡះឡេគេនេគបងដឡជ�ឡេន ្ហពវី  អកីពី់ះ័ននសី�ុ សពឡង វេបនចូេួុ  

េនីកពីីវចា្ បាពទះវេ្គាេគបេ់ថក ី់តទបន់ ផ�េ់ុតវេគបេ់េទេេឡេសចី�ឡ្ពី 

ឯីស នវីអភវងឌ្ឯីសុួងែផកី។ ្ីកុសី�ុសពឡង វេី៏បនេដបចទ្ះនត�វកណន  

ុួងចទនួន្សបេះេតទណេគក េទននីីវចា្បាពទសហាឡះ ្ហវពី  ីកពីអទេពីេះេ 

ៃនដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង ្ះុះទី បនដី់េចិនូងឯីសកទនី់ 

កទនីេគេនេគបងដឡជ�ឡផីែដ។ 

 េនីកពី្បេកសេីនគប  ីកពីអទេពីេះេៃនកេដបចទបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 
្ីកុសី�ុសពឡង វេ េ្កុសុម័នននះដឡជ�ឡបស់្បេកសេីនគប  បនេជពឡចេន 

េេដីេសហេុនន េដឡុ្ឡះុះេទហេនីកពីសេីពបនបេីបឡតេគេនេគបង។ 

្ស�ឡ នវីបពស ជីុងួពន់នី់ បនចូេួុ េដងរួេ់េនីកពីដទេណឡ ក 

េបឡីចទហុួង ែដេពី់ះ័ននេទននីេងកវកសធណន នវី្ីកុ កងបេចាី េកស 

ចទនួន៦ ួុ ះទី ្ីកុ កងបេចាី េកសុងួែដេេដា្សងប ុ សុជុ៌េងនឌ័។ 

 

្បអប់ ១.៥ ៖  

ីវចាគទ្ កបស់សី�ុ សពឡង វេ 

ស្មប់កបេីបឡត 

េគេនេគបងដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
 
 
្បភះ ៖  Catherine Gatundu’s presentation 

on ‘‘Africa experiences of civil society 
involvement in land policy process’’, Judy 
Adoko’s presentation on ‘‘Constructive 
ways of working with customary institutions 
in support of women’s land rights’’, and 
Seema Gaikwad’s presentation on ‘‘Asian 
experiences of civil society engagement with 
land policy processes’’ at the May 2011 
workshop; ULA, 2010; Land Watch Asia, 2010. 
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េគេនេគបងដឡជ�ឡថឡ ្តតងបនអនពុ័តីកពីែខជកូ ឆក ទ២០០៩។ ្ីកុសី�ុសពឡង វេ 

ី៏បនួុ ចទែណីចទេពាីវចាះវនីផេទេេឡដដជុនព�នផីែដ ីកពីេនារប់ប�ាូ េ 

កេសកឡេេឡី នូងេគេកណន ដដជុនព�ន ស្មប់ីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ ែដេជ 

ុូេដដ នៃនេគេនេគបងដឡជ�ឡថឡ។ ដដជុនព�នថឡែដេ្តតងបនអនពុ័តីកពីឆក ទ 

២០១០ ផ�េ់� ្ស�ឡ នវីបពស នូងសវកនវីកពីកកកួេបនក្ប្ះនត� នវី�កស 

េសឡនះគក េនីកពីប វគកសនេគបង េសដដ វីចា ងប្ជុ៌ នវីសី�ុ េដង 

ធនថអី�នះែដេ្តតងបនេបាេឆក តេ្ាឡសេ ឡស គប ីេចណស់មន 

សមសនះចូេួុ ះឡ្ស�ឡចទននួុួងនេបឡ (នវី/ឬ គប ីេចណស់មន 

សមសនះចូេួុ ះឡបពសចទននួុងួនេបឡ) ្ះុះទី េពបបទបត់នូងកេ ឡសេអឡី 

េងនឌ័ ចទេពាសវកនវសកីុតី នវីសវកនវកកួេបនដឡជ�ឡ នវីអចេន្កះ ។ 

 សពឡ 

េន សពឡ អកីពី់ះ័ននសី�ុសពឡង វេ បនង វនវេគេេទេេឡចនសុម័ននអភវបេីវចាែបប 
ផ�ូងក នវីែបប្បៃះណឡ  ែដេេេឡីីុមស់នូង ករប់ប�ាូ េ តម� នះ នវី 

េណេនង នះ ្ះុះទី បនចូេួុ េនីកពីីទែណក្ុី់េគេនេគបងដឡជ�ឡ ៖ 

 េន្បេកសឥណ�  ីកពីឆក ទ២០០៤ អី�ក្ស�ឡបនដី់� ដទេណឡ កនូងចេន 
ុួង សទេិដីេចិនូងបកប្�នត�វេ ឡសេអឡីេងនឌ័ ះឡច្ប់សន�តវីុហពឡនឌូ 

ឆក ទ១៩៥៦។ ច្ប់ែដេ្តតងបនេជពឡង វេសជនីុ ីកពីឆក ទ២០០៥ ផ�េ�់ ីូន្សឡ 

នូងសវកនវដូចគក ីកពីកេ្ាឡសេ ឡសេូ្សី ដូចគក េទននីីូន្បកសផីែដ។ ីកពីឆក ទ 

២០០៨ េណនីម ជវកកទនី់កទនីដឡជ�ឡបស់ដដកកួេបនួពីកងីទែណក្ុី់ 

ដឡជ�ឡែដេេនេសសសេ់ បនផ�េ់អនពសសនន� ផ�េ់សវកនវីកពីកកកួេបន នវី 

សវកនវជមា ស់ួុ គក ជីទហវត ចទេពាដឡេទេនឋន នវីសវកនវសហេុននស្មប់្ស�ឡ 

រប់ប�ាូ េនះជមា ស់េទេេឡដឡ្កះ សុ្ត�វួុ េនីកពីភូុវផីែដ។  

 េន្បេកសេនបប េ់ ីកពីឆក ទ២០០៩ នវីឆក ទ២០១១ ្ស�ឡែដេគ នដឡបនេជពឡក 
អី�ពងតលប  េដឡជី្ួន នវី្បាពទជុួងុ្ន�ឡដដ ភវបេជន់ខមស់។ ជកេត�ឡងតប 

ដដ ភវបេបនេដបចទបេីបឡត្ីកុកងុួងែដេមនសមាវីចទនួន៧ូប ែដេ 

ួុ មនតទណីុួងូបះឡេងកវកជតវស�ឡះឡសវកនវដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡះវនវត េុឡេអនពសសនន 

ែដេេជពឡេេឡី េដងេណនីុកីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡជន់ខមស់ែបបង វកនស្ស� នវី 

េដឡុ្ឡធនថ ្ស�ឡមនសវកនវកកួេបនដឡជ�ឡ។ 

 េនីកពី្បេកសេនបប េ់ ផីែដ អី�ក្ស�ឡ នវី្ីកុាទនួងែផកីច្ប់ បនផ�េ់ 
� តទណី្ស�ឡែដេ្តតងបនេបាេឆក តេ្ាឡសេ ឡសនូងកបណ�ព ាបណ� េ នវីក 

អភវងឌ្ននសុតនះ េដឡុ្ឡ� ះួីេេ ចចូេួុ ្បីបេដង្បសវកននះេនីកពី 

ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ នវី បេ�ាិសេុ�ីអទះឡុតវេគបេ់បស់ 

ះួី េេេេឡប ុ ាពទង វិ សវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ។ 
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✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ១.៥ ៖ 

សីុនះស្មប់ 

សី�ុ សពឡង វេ 
 

្បភះ ៖ �Catherine Gatundu’s 

presentation on ‘‘Africa experiences 
of civil society involvement in land 

policy process’’ at the May 2011 
technical workshop. 

កេដបចទបេីបឡត 

✓ ចូេួុ េដងរួេ់ជុួងដដ ភវបេ។ 

✓ េសកឡេេឡី នូងាេ្ុឡសខ�នុសអតបក នវីេដបចទឯីសអទះឡសងា នវីប ុ នន។ 

✓ េ្បឡ្បស់្បះ័ននផ្ះពផផងេដឡុ្ឡរ� ស់ប�ូឥ វគបថ ីសីីវចាគទ្ ក នវីបេីបឡត 

� មននូងកឯីនះជសធណនស្មប់កចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវីបពស េនីកពី 

ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងុងួ ែដេមនកះវេ្គាេគបេ់ នវីមន

កចូេួុ ះឡ្េប់នេឡ រប់ប�ាូ េាុងនកផ្ះពផផងមតវកេគេនេគ- 

បង នវី ឯីសបេចាី េកសីកពីេីណនែដេេជពឡ� បពេ�េ្េប់ូប ចងេ់បន 

(ចទណព ចន� ទី ុួងដ៏ចុ្ីៃនសី�ុសពឡង វេ)។ 

✓ ផ�េក់្ក្កី់ នវីគទ្ កែផកី ច្ប់។ 

✓ េដបចទ្ះនត�វកណន  ស�ឡះឡដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង ីកពីេះេ្សបគក  

េនឯីវចា្បាពទ សនកវសឡក នវី្ះនត�វកណន ដៃកេកដត។ 

កអនពងត�នន 

✓ េដបចទ នវីចូេួុ េនីកពីីវចាះវនីផអទះឡកអភវងឌ្នន្ីបខ័ណ� ច្ប់។ 

✓ បណ�ព ាបណ� េបពេ�េវី នវី សមាវីស ប័នដដបេដឡជ�ឡ អទះឡកវដដនះេងនឌ័ 

ៃនេគេនេគបងដឡជ�ឡថឡ។ 

✓ ងពកននកស្មប់កអនពងត�ននេគេនេគបងដឡជ�ឡ ឧះហណន ាុងនក 

េដបចទបេីបឡត្ីកុ ហ� ទេុឡេ នវី ាុងនកេ្បឡ្បស់ប័ណ្ដី់ះវនួព េដឡុ្ឡាុ 

ដនងឌ្ននះៃនកអនពងត�ននបស់ដដ ភវបេ នវី េជពឡកេបាះពុមផផងអទះឡ 

េទេហឡិ នន។ 

✓ ្តត្ះវនវត ផេបបាពេ់ៃនេងនឌ័េទេេឡេគេនេគបង នវី បកប្�នត�វស�ឡះឡ 

ដឡជ�ឡ នវីអចេន្កះ ។ 

ចូចីចទ! 

សី�ុ សពឡង វេ មន្បសវកននះន� ទី បទផពត េនេះេែដេះួី េេេជពឡកងសហ្បតវបត�វក 

ជុួងអកីពី់ះ័ននដៃកេកដត រប់ប�ាូ េង វស័ងឯីាន នវីអី�កអន�ជតវ ែដេ ច 

ផ�េ់ុ ូេនវជវស្មប់កងបេីបឡតេគេនេគបងបស់សី�ុ សពឡង វេ។ 

 
្បអប់ ១.៦ ៖ 

ដដ ភវបេ នវី សី�ុ សពឡង វេ 

េជពឡកងជុងួគក  

 
្បភះ ៖  Patricia Costas’s 

presentation on ‘‘Genderequitable 
communication 

methods and sensitization 
strategies to support land 
governance in Bolivia’’ at 

the May 2011 technical 

ច្ប់ស�ឡះឡីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ ឆក ទ១៩៥៣ បស់្បេកសបូេឡេងដ ួុ មនខែចីុវន 

េ ឡសេអឡីុងួ បបពែន� ច្ប់េនាអនព នុ តចទេពាែត្ស�ឡែដេះពទមនៃដេូ រប់ប�ាូ េ 

ះទី ្ស�ឡេុមប ង ីកពីកក� ងជអកីកកួេផេៃនកែបីែចីដឡជ�ឡ នវីកកកួេ 

បនប�ី់ដឡ។ ច្ប់ែដេបេីបឡត� មននូងេសលជតវស្មប់ីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ ីកពី 

ឆក ទ១៩៩៦ បននទុ ីនូងសុជុ៌ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស្េប់ូប េដងុវន្បកន់ 

អទះឡស ននះ ពហនះវពហន នវី បននទ� មនកេីឡនេេឡី នូងកផ�េ់ប�ី់ដឡាូន 

ដេ់្ស�ឡ។ ីកពីឆក ទ២០០៦ ដដជុនព�នថឡបនេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូង្ីបខ័ណ� ច្ប់ 
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workshop. 

 
ស្មប់សវកនវ្ស�ឡីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ េហឡងដដ ភវបេបនេប�ជ ចវត�ធន� ្ស�ឡ 

 ចចូេួុ បនេះិេេិេនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�េទេេឡីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ។ 

អី�ក្ស�ឡ បននវីីទះពីេដឡតួនកឡគទ្ កគប ីសទនន់េនីកពីដទេណឡ កះទី អស់េនា។ 

ីកពីឆក ទ១៩៩០ អី�កុវនែុនដដ ភវបេុួងចទនួនដូចជ សហះ័ននជតវ្ស�ឡីសវី 

បនចូេួុ េនីកពីកេជពឡដទេណឡ ជី្ួន េដឡុ្ឡះុះកនីដឡ នវីនះៃថ�ថកូស្មប់្ស�ឡ 

ានជតវេដឡុនេតវច។ ីកពីឆក ទ២០០៦ ះួីេេបនចូេួុ េនីកពីសនកវបតជុនព�ន 

ជេេឡីកឡ១ េនីកពី្បងត�វបស់្បេកសបូេឡេងដ។ សុម័នននះអី�ក្ស�ឡុួង នវី 

អី�កុវនែុនដដ ភវបេុួងចទនួន បនីទណត់េបដបលនបកប្�នត�វុួងស្មប់ 

្ស�ឡ រប់ប�ាូ េកប�ាូ េសវកនវបស់្ស�ឡ ីកពីកកកួេបន្កះ សុ្ត�វេទីកពីដដ 

ជុនព�នថឡ។ េជេា័ងះទី េនា ពី់ះ័ននេទននីសី�ុសពឡង វេែដេបនចូេួុ សីុ  

្ះុះទី បនផ�េ់នូងក្សង្ជង នវី ភស�ពាីេដឡុ្ឡគទ្ ក� មនករ� ស់ប�ូ 

្ះុះទី បនាួងបេីបឡត� មនប វគកសង វាជមនុួង ស្មប់អភវបេីវចាេេឡក 

កន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពី្បេកស។ 

រ្សឌដឯកជេ 

្ីកុហហពន នវីអកីអនពងត�កងង វស័ងឯីាន ែដេអនពងត�កងបេចាីេកស្បចទៃថថនេេ្ចឡនេនីកពីង វស័ងដឡជ�ឡ 
ែុីែតីមនចទេណាដនីឯីេកស នវី  ះ័ត៌មនែដេមនតៃុ�ីកពីកអភវងឌ្ននេគេនេគបងដឡជ�ឡុ ួង 
្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ ះួី េេី៏ែុីែតីមនេកននះ្ប្ស័ងះី់កីជុួងុ្ន�ឡដដ ភវបេ េហឡង 
្ះុះទី ាាឥកនវះេចួេទេហឡងេទេេឡេកនផេៃនដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ាុងនបេចាីង វកន 
នវី្បះ័ននែដេះួីេេេ្បឡ្បស់ នវី េេឡីីុមស់។ កផ�ួចេផ�ឡុង វស័ងឯីានមនកេីឡនេេឡី កន់ែតេ្ចឡន 
ជេទដប់េនីកពីីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ នវី ីសវី ុកូះទី សីេេ់ី។ ីកពីេនាួុ មនកផ�ួចេផ�ឡុ� មនីទែណ 
ក្ុី់េេឡកែបីែចីដឡេេឡី ង វិ  ដូចជេនីកពីឧសផហីុផេវតសប េន ្ហពវី នីត្ូី នវីងន�ក 
្បីបេដងនះៃចក្បឌវតថឡុ ងួចទនួនស្មប់ដទេណឡ កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ែដេបីបេីណន� ្បជះេដដ ច 
មនេកននះេជពឡេទបន ាុងននះជៃដេូជុួងស ប័នុឡ្ីតហវ�នងតព ដូចេនីកពី្បេកស�ណ 
(Bernstein, 2005; Rabley, 2010)។ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ ខណនេះេែដេនេឡពី់ះ័នននីដដ ភវបេ្តតងមនេណេនង នះ ាុងន្បះ័នន 
នេគបង េហឡងនេឡពី់ះ័នននីសី�ុ សពឡង វេ ្តតងមនេណេនង នះចទេពាមា ស់ុូេនវជវបស់ះួី េេ 
តនួកឡបស់ង វស័ងឯីាន េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ែដេមនេីណនកន់ែតកូេទ 
កូ់ង ្តតងែតេជពឡ� កន់ែតមនតម� នះ។ នេះេបចាពប្នកេនា កផ�ួចេផ�ឡុបស់ង វស័ងឯីាន ែុីែតី 
ុវន្តតងបនងីុីេជពឡកបូីប�ាូ េ ឬ ះវនវត ាុដនជផ�ូងក។ េណេនង នះបស់នេឡពី់ះ័ននង វស័ង 
ឯីានមនសនសទនន់ជះវេសស ះឡេ្ពាះួី េេែុីែតីជតួអី�ែដេមនអទណចែដេផ�េ់នូង្បេគានន 
្ីកុហហពនខមស់។ ដូេចកា េណេនង នះ ះនីែផ�ីេទេេឡកេេឡីីុមស់ នវី ក្ត្តះវនវត េេឡកកកេួខពស្តតង 
សី�ុ បស់្ីកុ ហហពន។ 
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នេឡពី់ះ័ននង វស័ងឯីាន  ចចពាហតេេនេទេេឡេគេកណន ែណនទអន�ជតវ ែដេេេឡី ីុមស់កកកេួ 
ខពស្តតងសី�ុ  នវីសុជុ៌េងនឌ័ ែដេកចូេួុ បស់ះួីេេេនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង 
 ច្តតងបនលស់សួី់ នវីលងតៃុ�េនីកពី្េប់្បេកសះទី អស់។ េគេកណន ែណនទផ�េ់នូងី្ុីេគេ 
កណន ុងួដ៏សទនន់ ែដេ្េប់នេឡពី់ះ័ននង វស័ងឯីានះទី អស់ែដេចូេួុ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគ- 
បងដឡជ�ឡ េួងីុីេ្បឡ្បស់ នវីេប�ជ សេ្ុច� បន។ 

េង�ដលេេ�លនុរ 

អី�កអន�ជតវ ែុីែតីែតជអកីឧបតុ � នវី មា ស់ាទនួងចុ្ី្ ែដេផ�េ់ុូេនវជវេដឡុ្ឡគទ្ កដេ់ 
ីវចាខវតខទបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡេនីកពី្បេកសជេ្ចឡន។ កកកួេខពស្តតងបស់ះួីេេ េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់ 
សុជុ៌េងនឌ័ មនុូេដដ នេដងរួេ់េចិះឡកេប�ជ ចវត�បស់ះួីេេ ចទេពាេគេកណន ែណនទ នវី  
ី្ុីេវខវតពបីណន អន�ជតវុ ួងចទនួនែដេេេឡីីុមស់េគេកណន សុជុ៌ នវីសុនះេងនឌ័។ ែផនក 
សីុនះកូះទី ្បះ័នន (SWAP) ស�ឡះឡសុនះេងនឌ័ នវីកផ�េ់នះអី់ ចដេ់្ស�ឡ៤ បស់អី�ក 
សហ្បជជតវ (UN) ្តតងបនអនពុ័តីកពីឆក ទ២០១២ េដឡុ្ឡលស់សួី ់េទេេឡសុនះេងនឌ័កូះទី ្បះ័នន 
បស់អី�កសហ្បជជតវ នវី េដឡុ្ឡបន�សេ្ុច� បននូងសុនះេងនឌ័ នវី កផ�េ់នះអី់ ចដេ់ 
្ស�ឡ េនីកពីេគេនេគបង នវីីុង វជឡបស់អី�កសហ្បជជតវ។  

អី�កអន�ជតវ ី៏មនតនួកឡីកពីកស្ុកាស្ុេ្ លីនេឡពី់ះ័នននីដដ ភវបេ សី�ុ សពឡង វេ នវី 
ង វស័ងឯីានផីែដ ្ះុះទី ធន� មន វីចាសហ្បតវបត�វកសីុ លីនេឡពី់ះ័ននះទី េនា េនីកពី 
ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង។ តួនកឡេនា េួ្តតងបនងីុីេ្បឡ្បស់េដឡុ្ឡេេឡី ីុមស់  នវី  េជពឡក 
តសហូុតវ� មនសុជុ៌េងនឌ័។ 

ីកពីីណឡ ែដេអី�កអន�ជតវ រប់ប�ាូ េអី�កុវនែុនដដ ភវបេអន�ជតវ នវីមា ស់ាទនងួេកពនេឡ ផ�េ់ 
ីវចាគទ្ ក នវីុូេនវជវេដងរួេ់ាូនដេ់អី�កសី�ុសពឡង វេ ែដេចូេួុ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបង 
ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌ ្បះ័ននផ្ះពផផង នវីនេឡពី់ះ័ននដៃកេកដត មនកកកេួខពស្តតងធន� មន 
េណេនង នះ ាុងនកាូនដទណន ីដេ់្បជះេដដអទះឡកចូេួុ បស់នេឡពី់ះ័ននី ្ វុតអន�ជតវ 
ះទី េនា េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡបស់្បេកសះួីេេ។ 

ដលមេងបុេីរេេិមដស�ីី ីដីម់ីេេ កម តរ េ េ 

នេខពសែប�ីគក េនីកពី្បេកសាុេខត� ្សកី នវីសូុ្ឡែតសហេុនន  ចាាឥកនវះេេទេេឡ្បសវកននះៃន 
កចូេួុ បស់អកី ពី់ះ័ននេនីកពីដទេណឡ ក សីុនះ នវី ្ះនត�វកណន បេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ 
ង វុ ា្កអនព នុ ត� នះខពសែប�ីគក ីកពីុូេដដ នះទី េនា  ច្តតងបនេេងីុីេជពឡកះវចណ នវី ស្ុប 
ស្ុ្េ� មនកអភវងឌ្ននសុតនះេនឯអភវបេីវចាថក ី់េ្កុ ស្មប់កបេីបឡតេគេនេគបង 
្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េទេេឡកវដដនះជេ្ចឡនៃនកងដដបេដឡជ�ឡ នវីក្េប់្េី្បចទៃថថ។ ្ីកុ  
្ត្ស្ាងផ�ូង ដូចមនេដបរប់េនីកពីាទនកឡ៣ ៃនែផកី ែដេនវគងអទះឡាទនជី់ែស�ី មនសនសទនន់ 
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ន� ទី ណស់ីកពីកាួងបេីបឡត នវីអភវងឌ្សុតនះេនថក ី់េ្កុជតវ ជះវេសសាុងនកេរ� តងីចវត�
កពីដី់េទេេឡប ុ ប វស ន នវីកចូេួុ បស់្ស�ឡ។ 

ប ុ ែដេ្តតងចីចទេនេះេេដបចទែផនកអភវងឌ្សុតនះេនថក ី់េ្កុជតវ ួុ មនកអប់ ទ នវី អីីុ 
ែដេមនី្ុវតះប ែដេែុីេីឡតមនេនតទបន់ានបក ្ះុះទី កែដេ្តតងេ្បឡ្បស់នសីកពីុូេដដ ន 
នវីកះន េ់ែបបសុ�ន។ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនី្ុវតុូេដដ ន 
មនកទនី់កទនីាវតសកវកនេទននី ប ុ ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡី ីុមស់កងេ់ដនី  ដូចមនេេឡីេេឡី  
េនីកពី បុូឌពេ៥ ។ 

 
 
 
 
 

កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌ះឡ្េប់នេឡពី់ះ័ននះទី អស់ ះទី ្ស�ឡ នវីបពស មននះចទបច់ន� ទី  
ណស់។ 

 

 ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡមននះខពសគក  បបពែន� លមនឥកនវះេន� ទី ក� េទេេឡមតវកៃន 
េគេនេគបងែដេជេកនផេៃនដទេណឡ កេនា។ 
កងេ់ដនីអទះឡប វបកីកពី្សកី មនសនសទនន់ន� ទី ណស់ ស្មប់កចូេួុ ្បីបេដង្បសវកននះ។ 
េេ្តតងក� មនកផ្ះពផផង នវីកបណ�ព ាបណ� េអទះឡសុជុ៌េងនឌ័ នវីប ុ ដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ 
នវីបពស េន្េប់ី្ុវតះទី អស់។ 
ដដ ភវបេ េនជមា ស់ៃនដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ បបពែន� ្េប់នេឡពី់ះ័ននះទី អស់េួផ�េ់ 
ីវចាសហ្បតវបត�វក នវីចូេួុ ះឡដទបូី។ ីវចាសនួនះហពនេឡអកីពី់ះ័ននាួងីសីីវចាគទ្ កស្មប់ 
េកនផេេគេនេគបងែដេកកួេបន។ 
កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ េនជដទេណឡ កុួងដ៏ែងីឆថ ង នវីមនកេទបី េហឡងេេ ច 
េដនសូ្តអទះឡេុេដនុួងចទនួនេនីកពីដទេណឡ កេនា។ 
ាទនសទនន់្េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ួុ មនក 
ីសី ណត�វកងៃផួីកពីុួង កអភវងឌ្ននសុម័នននះះហពនេឡអកីពី់ះ័នន កបេីបឡត្ីកុអកី្ត្ស 
្ាងផ�ូងុួង្ីកុ នវី កែសពីីបពេ�េេតកឡុេនី្ុវតថក ី់ជតវ នវីថក ី់ុូេដដ ន។ 
កបន�ប្ ជុ បអទះឡប ុ េងនឌ័ាូនដេ់ុ្ន�ឡដដ ភវបេែដេពី់ះ័ននេនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបង 
ដឡជ�ឡ មនសនសទនន់ន� ទី ណស់។ 
តួនកឡបស់សី�ុសពឡង វេេនីកពីកតសហូុតវ� មនកចូេួុ  នវីក្ត្តះវនវត េទេេឡកបេីបឡតេគេ 
នេគបងដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 
ង វស័ងឯីានេួ្តតងបនប�ាូ េីកពីេីណនកន់ែតមននះេបឡីចទហ នវីកន់ែតមនតម� នះេនីកពី 
កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ្ះុះទី ្តតងមនេណេនង នះចទេពាប ុ សុជុ៌េងនឌ័ េដង 
ចត់កពីថជែផកីុួងៃនកកកួេខពស្តតងសី�ុបស់្ីកុហហពន។ 
អី�កអន�ជតវមនកកកួេខពស្តតងេេឡីីុមស់សុជុ៌េងនឌ័ េនេះេគទ្ ក នវីចូេួុ េនីកពី 
ីវចាខវតខទបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ 
កីសីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡុ ួង្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េួែតជីវចាខវតខទ 

ដលសេងងមេាីីិលសាខេ់ 

ស�ីីីដលមេងបុេីរេេិមដ 

 



ុបូឌពេ១ ៖ កបេីបឡតេគេនេគបង   32 

 

ុងួែដេមនកចូេួុ  ងីចវត�កពីដី់ នវីមនកួុ ីម� ទី គក  េដងមនកចូេួុ ះឡនេឡពី់ះ័នន 
្េប់ី្ុវតះទី អស់ េហឡង្តតងកកួេបនកគទ្ កជនធន� បន្េប់្គន់។ 

 
 

 

 

 

 
 

  

• ចទននួនេងៃនសមាវីជ្ស�ឡ នវីបពស ៃនស ប័ន នវីចនសុម័ននបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ 
ជផ�ូងក។ 

• ចទនួននេងៃនីវចា្បាពទ នវីេងកវកបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡជផ�ូងក ែដេួុ មនកចូេួុ ះឡ 
្ីកុសហេុននុូេដដ នែដេតទណី� ះទី ្ស�ឡ នវីបពស។ 

• ចទនួននេងៃនុ្ន�ឡដដ ភវបេែដេចូេួុ េដងរួេ់ េនីកពីដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង 

ដឡជ�ឡែដេបនកកួេកបណ�ព ាបណ� េ នវីប្ ជុ ប់អទះឡប ុ េងនឌ័។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស ីកពីចទេណុុ្ន�ឡដដ ភវបេែដេបនចូេួុ េនីកពីចនសុម័នន នវី 

ស ប័នបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស ីកពីចទេណុអកីតទណីសី�ុសពឡង វេែដេបនចូេួុ េនីកពីចនសុម័នន 

នវីស ប័នបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវី បពស ីកពីចទេណុអកីតទណីង វស័ងឯីានែដេបនចូេួុ េនីកពី 

ចនសុម័នន នវីស ប័នបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួននេងៃនអី�កអន�ជតវ  ផ�េ់ុូេនវជវស្មប់ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡ ែដេ 
បនង វនាននថង វកេដឡុ្ឡេេឡីីុមស់កចូេួុ េនីកពីកបេីបឡតេគេនេគបង្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័។ 
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3 www.landcoalition.org/global-initiatives/womens-land-rights/swal 
4 www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/05/swap.pdf
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ម៉ូឌុា២ ៖ ប�� ិ្បោ 

មតរេ េកងួដលសេ្មចងមេេត្េ្រមរករចចេរដលដេដមដីម់ី្រកមេេដសមមមមេដេនឌល 

េសចក�ីេផ� ម
៥ 

ច្ប់ផ�េ់នូងុូេដដ នុួងចទនួន េដឡុ្ឡសេ្ុច� បននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកេួ 
ខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ ច្ប់ នវី ង វធន្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ផ�េ់នូងប វគកសអទេណង 
ផេុួង (Englert and Daley, 2008) ែដេ្ស�ឡ នវីបពស កន់ែត ចមនេកននះអនពងត� នវីសេ្ុចបន 
នូងសវកនវបស់ះួីេេ ីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌។  

សនសទនន់ៃនប ុ ដឡជ�ឡ មនកទនី់កទនីេទននីេគេកណន សកូេចទននួះឡ ីកពីចទេណុេគេកណន សកូេ 
ះទី ១០ ៃនកអនពងត�ននេគេកណន ែណនទ ែដេេគេកណន សកូេះទី ះឡេនា ួុ មន នឡតវដដ នវី 
េណេនង នះ (្បអប់ ២.១)។ 

កបេីបឡតច្ប់ 
៣.ខ.៧ នឡតវដដ ៖ កអនពុ័តអភវ្ីុែផ�ី េេឡង វធន ាុងនច្ប់ែដេ្តតងបន

ផ្ះពផផងកូេទកូ់ង ជនសសុ្សប អនពងត�ចទេពាបពេ�េ្េប់ូបេសឡ្គក  នវី 

្តតងបនង វនវច�័ងេដងឯីរា  ្ះុះទី មនសី�តនះេទននីកតះព វីចាជជមន

បស់ះួីេេ អនពេ់ុាុច្ប់ជតវ នវី អន�ជតវ នវី េដងេគះាុកេប�ជ

េដងស័្េចវត� ្សបាុេវខវតតពបីណន តទបន់ នវីអន�ជតវែដេ ចងីុី 

អនពងត�បន។ 

្បអប់ ២.១ ៖  

ប ុ ច្ប់ នវី  

េគេកណន ែណនទ 

 

៣.ខ.៩ េណេនង នះ ៖ កេជពឡ� បពេ�េ កឡនក ី់ងសធណន នវី តួអី�ុវន

ែុនដដកកួេ ខពស្តតងេេឡសីុនះ នវីេសចី�ឡសេ្ុចចវត�បស់ះួីេេ ្សបាុ

េគេកណន នឡតវដដ។ 

 

មតវកៃនច្ប់ នវី នឡតវង វជឡែដេះី់កីេទននី េងនឌ័  

៤.៤ ែផ�ី េេឡកះវនវត េុឡេសវកនវកន់កប់្សបាុច្ប់ជតវ ដដេប្ឡផ�េ់

កកកេួស� េ់្សបច្ប់ចទេពាសវកនវកន់កប់្សបច្ប់ែដេបចាពប្នកុវន្តតង

បនកពេដងច្ប់។ េគេនេគបង នវីច្ប់ះទី ំងែដេធនសវកនវ
កន់កប់ េប្ឡមនេីណនុវនេ ឡសេអឡី នវី េវតេូដេ់េងនឌ័។ ្សបាុ

េគេកណន ៃនកះវេ្គាេគបេ់ នវី កចូេួុ ៃនេគេកណន ែណនទ

ះទី េនា  ាុងនង វធនែដេបនផ្ះពផផងកូេទកូ់ង ដដេប្ឡី ទណត់េីណន

ង វនវច�័ងៃនសវកនវះទី ំងែដេ្តតងបនចត់កពីថ្សបច្ប់។ ្េប់ក្ុី់

ះទី អស់ៃនកកន់កប់ េប្ឡផ�េ់ាូនុនពស្្េប់ូបនូងសពងតវនះកន់កប់
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ីកពីី្ុវតណុួង ែដេធនីវចាកពាុផ�ូងច្ប់្បឆទី ននីកបេណ� ិ

េចិេដងបីទ ែដេុវនមនសី�តនះេទននីកតះព វីចាជជមនបស់ដដ 

េ្កុច្ប់ជតវ នវីអន�ជតវ នវី ្បឆទី ននីកេបដតេបដន នវីកេ្មុ

ីទែហីេផ្ីេកដត។ 

៤.៦ ដដេប្ឡេពបបទបត់ នវី ុហត់រេ់ក្ុី់ៃនកេ ឡសេអឡីះី់កីេទននី

សវកនវកន់កប់ ួុ ះទី កេ ឡសេអឡីែដេបណ� េុីះឡករ� ស់ប �ូៃនស ននះ

 ពហនះវពហន ីីពាសុតនះែផកី ច្ប់ នវី ីីពាេកននះកកួេបនជនធន

េសដដី វចា។ ជះវេសស ដដេប្ឡធនសវកនវកន់កប់េសឡនះគក ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស 

ួុ មនសវកនវកកួេុតី នវី សវកនវេផួសវកនវកន់កប់ះទី េនា។  

 

៥.៣ ដដេប្ឡ ធន� បនថ ្ីបខ័ណ� េគេនេគបង ្ីបខ័ណ� េតវងពត�វ នវី 

្ីបខ័ណ� ស ប័នះទី ំងស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ កកួេស� េ់ 

នវីេគះ ្សបាុច្ប់ជតវ ចទេពាសវកនវកន់កប់្សបច្ប់ ួុ មន

សវកនវកន់កប់្សបច្ប់ជ្បៃះណឡ ែដេបចាពប្នកុវន្តតងបនកពេដងច្ប់ 

នវី ស្ុបស្ុេ្ េេឡីីុមស់ នវី កពកអនពងត�ននសវកនវកន់កប់។ ..... ដដ

េប្ឡផ�េ់្ីបខ័ណ� ននែដេមនេីណនុវនេ ឡសេអឡី នវី េេឡីីុមស់សុជុ៌

សី�ុ  នវី សុនះេងនឌ័។  

 

 

្បភះ ៖ FAO, 2012b. 

 
៩.២ ានជតវេដឡុនេតវច នវី សហេុននេផ្ីេកដតែដេមន្បះ័ននកន់កប់

ែបប្បៃះណឡ  ែដេអនពងត�សព័ងអភវបេីវចាេេឡដឡ ាេផេ នវី ៃ្ះេេឡ េប្ឡ
ាទពិ  នវីផ�េ់សវកនវ្បីបេដងសុជុ៌ មនេសនះ នវីនវន�នះ ចទេពា

ជនធនះទី េនា េដងងីចវត�កពីដី់ជះវេសស េេឡកផ�េ់េកននះេ្បឡ្បស់

្បីបេដងសុជុ៌ាូន្ស�ឡ។ កចូេួុ ្បីបេដង្បសវកននះបស់សមាវី 

បពស ្ស�ឡ នវី ងពងានះទី អស់ ីកពីេសចី�ឡសេ្ុចចវត�អទះ ឡ្បះ័ននកន់កប់បស់

ះួីេេ េប្ឡ្ តតងបនាទពិ ាុងនស ប័នុូេដដ ន ឬ ស ប័ន្បៃះណឡ បស់ះួីេេ 

ួុ ះទី ីណឡ ៃន្បះ័ននកន់កប់ជសុូហនះ។ ីកពីីណឡ ចទបច់ សហេុននេប្ឡ
កកួេបនាទនួងេដឡុ្ឡបេីបឡនសុតនះបស់សមាវីខ�ួន សទេិចូេួុ

� បនេះិេេិីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� នវី អភវបេីវចាេេឡ្បះ័នន

កន់កប់បស់ះួីេេ។ 

 ១០.១ ីកពីីណឡ ែដេមនកកន់កប់េ្្បះ័ននេេឡដឡ ាេផេ នវី ៃ្ះេេឡ ដដ

េប្ឡកកួេស� េ់កកន់កប់េ្ះ័ននេនា ាុេបដបុួងែដេេគះសវកនវីកពី

្បះ័នន្ សបាុច្ប់ជតវ នវី ាុេបដបននែដេកកេួស� េ់កះវត

ៃនស ននះ នវី ាទពិសពខពមេនះែផកី សី�ុ  េសដដ វីចា នវី ប វស ន។ ដដេប្ឡ
ាទពិ េគេនេគបង នវីច្ប់ េដឡុ្ឡផ�េ់កកកេួស� េ់ចទេពាកកន់កប់

េ្្បះ័ននេនា។ ីវចាដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបង នវីច្ប់ះទី េនា េប្ឡ
មនេីណនចូេួុ  េវតេូដេ់េងនឌ័ នវី ខវតខទចត់� មនកាងួគទ្ កែផកី
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បេចាីេកស នវីច្ប់ ាូនដេ់សហេុនន នវីបពេ�េីផេបបាពេ់ះទី ំង។  

កេដា្សងង វលកាុងនកស្ននង វស័ងេងនឌ័ 
 

 

២១.១ េសលេដា្សងង វលកេួផ�េ់ាូនដទេពា្ស�ឡ នវីបពស្េប់ូប េដងុវន

្បកន់កឡាទី ភូុវស្ស� នស នវីនឡតវង វជឡ។ 

 ២៥.៣ ីកពីីណឡ សុ្សប ដដ ចះវចណេ្បឡ្បស់ងន�កែបប្បៃះណឡ  នវី 

ងន�កីកពីុូេដដ នដៃកេកដត ែដេផ�េ់ង វជឡេដា្សងង វលកន� ុ្ចទេពាសវកនវកន់ 

កប់ដឡ ាេផេ នវីៃ្ះេេឡ ្បីបេដងនះងពត�វជុ៌ េួ� េារជី់បន េរ� ត 

កងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័  ចមនេកននះេ្បឡ្បស់បន នវី 

ុវនមនកេ ឡសេអឡី។ 

េរដីែផកចចមេផផង់ ី ីេីសផេយ រ្សឌដេដេនឌល 

កវដដែផកីច្ប់េផ្ី្គក  េនជេរីជុាេនីកពីះវភះេ់ី ែដេចទណព ចេនា សទេិចទេពាស ននះុងួែដេ 
មនបបច្ប់ជេ្ចឡន្បេភកេផ្ី្គក  ែដេអនពងត�ចទេពាែដនសុតី វចាែតុងួ ឧះហណន ដូចជ េនីកពី 
ែដនសុតីវចាុ ួងែដេមនច្ប់េីណន្បៃះណឡ  ច្ប់េតវងពត�វ នវី ច្ប់សសន ែដេះី់កីេទននី  
ប ុ ដឡជ�ឡ ឬ កេដបចទខពស្គក ចទេពាកកន់កប់ដឡជ�ឡស្មប់ដឡសធណន នវី ដឡឯីាន។ ចទណព ចេនា 
េជពឡ� មន្ីបខ័ណ� ច្ប់សពេស ិុួងចទេពាសវកនវែដេមនេីណន្តត្សពឡគក  សវកនវអទណច្បែាីគក  
នវីជ និីកប់នទ� មនង វធនែដេមនេីណនផួពងគក  ជុួងននីស នុ ណែដេមនេីណនអង វាជមន 
ជសក� នពះេស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនេះេែដេច្ប់ នវី  
បកដដ ន ្ះុះទី កអនពងត�នន្បៃះណឡ មននះផួពងគក  (FAO, 2011a: 12)។ 

កងេ់ដនី អទះឡប វបក នវី  នះសពេស ិៃន្ីបខ័ណ� ច្ប់េនីកពី្បេកសស ពុឡ មនសនសទនន់ន� ទី  
ណស់។ េេុវន្តតងះវចណេទេេឡច្ប់ភូុវបេែតុនបី បបពេណ្ាេក បបពែន� េេី៏្តតងះវចណផីែដ 
េទេេឡច្ប់ស�ឡះឡ្េ្ស នវី កសកីុតី ច្ប់ ពហនះវពហន ្ីុដដប្េងណឡ  នវី ្ីុានបក ្ះុះទី  
ច្ប់ នវី  ង វធនែបប្បៃះណឡ  នវីសសន នវី េបដបេីណនែដេច្ប់ នវីង វធនះទី េនា មនអន�ីុ 
លីគក េទង វិ េទុី នវី/ឬ ្ត្តសពឡគក ។ ឧះហណន  ច្ប់ស�ឡះឡ្េស្  ចមនផេបបាពេ់េួ� ីត់សម� េ់ 
េទេេឡសវកនវបពេ�េចទេពាប ុ ដឡជ�ឡ  ្ស័ងេដងេនីកពី្បេកសុួងចទនួន សវកនវីកពីកកកួេបន្កះ សុ្ត�វ 
េ្កុចទណី ពហនះវពហន ច្តតងបនីទណត់ េដងេគីេទាុេ័ីខ័ណ�  ថេតឡះវជឡ ពហនះវពហន 
្តតងបនេជពឡេេឡី ាុែបបសពឡង វេ ្បៃះណឡ  ឬ សសន។ 

្បអប់ ២.២ បង ិអទះឡង វជឡុួងចទនួនែដេកវដដនះែផកីច្ប់េផ្ី្គក មននះពី់ះ័ននេទននីអភវបេីវចា 
េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពី្បេកសេផ្ី្គក ។ 
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្បអប់ ២.២ ៖ 

កេដបចទកន់កប់ 

ដឡជ�ឡះហពេីណន នវី កវដដនះ 

ែផកី ច្ប់េផ្ី្គក  

 
សហបភ� � Nakayi, 2010; 

WLLA, 2010a; Daley, 2011: 
41---42; Undeland, 2012; 

Marianna Bicchieri, Patricia 
Costas, Seema Gaikwad and 

Rachael Knight personal 
communication. 

េនីកពី្បេកសឥណ�  សន�តវីុាុសសនហពឡនឌូ (ច្ប់ង វេសជនីុ) ឆក ទ 

២០០៥ ែចីអទះឡកសកីុតីេសឡនះគក  េដងុវន្បកន់អទះឡេងនឌ័ បបពែន� 

ច្ប់បពេ�េបស់សសនអពឡស� ុ ុវនអនព នុ តែបបេនាេេឡង ដូេចកា ្បជះេដដ 

ែដេកន់សសនខពសគក  កកួេបនក្ប្ះនត�វេផ្ី្គក ។ 

េនីកពី្បេកសបូេឡេងដ ដដជុនព�នឆក ទ២០០៦ ីទណត់� ្ីសួីងពត�វជុ៌ានបក 
្បៃះណឡ  នវីានជតវេដឡុនេតវច េជពឡកនជ ប់កទនី់កទនី្បះ័ននងពត�វជុ៌េតវងពត�វ 

នវី្បះ័ននងពត�វជុ៌ែបប្បៃះណឡ ។ គប ីណ ពុវិ េបឡេះាបឡជសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ 

នវីានជតវេដឡុនេតវច្តតងបនកពី៏េដង បបពែន� ះពទមនីវចាកពជី់់ី់ 

ាុផ�ូងច្ប់ ស្មប់សវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡានជតវេដឡុនេតវចេេឡង នវី មនអន� 

កទនី់កទនីតវចតួច លីីវចាកពៃនី្ុីសវកនវះទី ះឡេនា។ 

េន្បេកសងូ� ន់ដ កែបីែចីលីច្ប់េតវងពត�វ នវីច្ប់្បៃះណឡ  ្តតងបន 
េដា្សងេនីកពីដដជុនព�ន ែដេែចីអទះឡសុនះលី្ស�ឡ នវីបពស េនីកពី 

្េប់កេនេកសនះទី អស់ ្បកសថេសចី�ឡសេ្ុចែដេបដវេសជចទេពាសវកនវ្ស�ឡ 

ីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ្តតងចត់កពីជេមាន នវី េេឡីីុមស់សុនះលីសហះ័កន 

េនីកពី្េប់ដទណី់កេះទី អស់ៃន ពហនះវពហន។ គប ីណ ពុវិ េបឡេះាបឡជ 

ច្ប់ភូុវបេ ត្ុតង� មនកងេ់្ះុះឡសហះ័កនះទី សង ីស្មប់្បតវបត�វក 

ះទី ំងណែដេបីប� មនផេបបាពេ់េទេេឡ្កះ សុ្ត�វួុ  េ្កងេះេ 

េដប ពហនះវពហនី៏េដង  ពហនះវពហន្តតងចពាប�ជ ឡជផ�ូងក េដឡុ្ឡ� បកប្�នត�វ 

េនា  ចងីុីអនពងត�បន ដូេចកា បពេ�េែដេបនេដប ពហនះវពហនេ្កុ 

ច្ប់្បៃះណឡ  ះពទបនកកួេីវចាកពេេឡង។ 

េនីកពី្បេកស បុូហ្ទបហវី ច្ប់ភូុវបេែបបេតវងពត�វ េនជច្ប់ែដេមនសុជុ៌ 
េងនឌ័ នវីមនបកប្�នត�វច្ស់់ស់អទះឡសវកនវេសឡនះគក  លី្ស�ឡ នវី បពស។ 

ជកូេទ េសចី�ឡសេ្ុចចវត�អទះឡដឡជ�ឡមនុូេដដ នែផ�ីេេឡច្ប់្បៃះណឡ  ដរបណ 

លមនសី�តនះេទននីដដជុនព�ន នវី ច្ប់ភូុវបេ រប់ប�ាូ េះទី បកប្�នត�វ 

ស�ឡះឡសុជុ៌េងនឌ័ផីែដ។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ សវតេ្កុច្ប់្បៃះណឡ  ្ស�ឡ 

កកេួបនសវកនវដឡជ�ឡ ាុងនសព ុឡ ឬ ីះពីបស់ះួីេេ េហឡងដដះពទបនបេីបឡត 

ងន�កណុួងស្មប់្ត្តះវនវត េទេេឡនះអនពេ់ុ េទននីដដជុនព�ន នវី 

ច្ប់ភូុវបេ េដឡុ្ឡធនថសវកនវ្សបច្ប់បស់្ស�ឡ្តតងបនេេឡីីុមស់េេឡង។ 

បែនុះឡេនាេកដត ច្ប់្បៃះណឡ ែុីែតី្តតងបនេេងីុីេ្បឡ្បស់ខពសេគេ 

េិ េហឡង្ស�ឡានបកនេេ្ចឡន ះពទបនដនីថច្ប់ភូុវបេែបបេតវងពត�វផ�េ់ីវចា 

កពចទេពាសវកនវបស់ះួីេេេេឡង។ 
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េនីកពី្បេកសេឡហ�ឡស ន នវី ្បេកសាាឡេឡស ន េបឡេះាបឡជច្ប់ជតវកកេួ  
ស� េ់សវកនវបស់្ស�ឡីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ េទេនឋន នវី្កះ សុ្ត�វី៏េដង 

បបពែន�ច្ប់្បៃះណឡ  នវី អភវ្ីុបវតពនវងុែបប្បៃះណឡ  ែុីែតីមនអជវីនះ 

ជនវចា។ ចប់ាទី ះឡកដេួេទៃនសហនះសូេងដត េគេកណន អពឡស� ុ បនេីឡត 

េេឡី សជថឡ។ េគេកណន អពឡស� ុីទណត់ែចីអទះឡសវកនវ្ស�ឡ ីកពីកកកួេបន 

ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វ េហឡងេនេះេែដេេគេកណន េនា្តតងបនងីុអនពងត� 

លបនផ�េ់� ្ស�ឡ នូងសន�វសពខេទេេឡសវកនវកន់កប់ីកពីី្ុវតុួង។ េបឡេះាជ 

ដូេចកាី�ឡ េគេកណន ះទី េនា ះពទែុីែតី ចងីុីអនពងត�បនះទី ្សកីេេឡង 

ឧះហណន ដូចជ បពស ចេ្ាឡសេ ឡសេដប ពហនះវពហនាុែបបសសនអពឡស� ុ 

េដងះពទមនកចពាប�ជ ឡ នវី ុវនអនពងត�ាុេគេកណន សសនអពឡស� ុេនីកពី 

ចទណី ពហនះវពហន នវីជះវេសស េនេះេែេីេាគក ។ ចទនួនៃនកេដប 

 ពហនះវពហនេនតទបន់ានបក េដងគ នកចពាប�ជ ឡជផ�ូងកកន់ែតមនក 

េីឡនេេឡី  ដូេចកា  ពហនះវពហនែបបេនា ះពទសវតេ្កុីវចាកពៃនច្ប់ជផ�ូងក 

េេឡង ខណនេះេែដេច្ប់អពឡស� ុះពទផ�េ់នូងីវចាកពាុផ�ូងច្ប់  ្ស័ង 

េដងះពទមនឧបីណន ស្មប់អនពងត�។ ដូេចកា ្ស�ឡុវន ចះុះ្កះ សុ្ត�វ 

ណុួងេេឡង ីកពីីណឡ ែេីេា ឬ េនេះេែដេសព ុឡបស់ះួីេេស� ប់ ឬ 

េបាបី់ះួីេេេចេ។ 

កទនី់កទនីលីច្ប់ស�ឡះឡដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វ នវី ច្ប់ស�ឡះឡ្េ្ស ែដេមនកទនី់កទនីេទននី  ពហន- 
ះវពហន នវីកសកី ុតី មននះពី់ះ័ននជះវេសសេទននីីទែណក្ុី់េេឡកកន់កប់។ េនីកពី្បេកស 
ជេ្ចឡន  ពហនះវពហន នវីង វធនៃនកសកី ុតីែបប្បៃះណឡ  នទ� បន�មនង វសុនះេងនឌ័េនីកពីកទនី់ 
កទនីដឡជ�ឡះឡាទនន់ុួងេទាទនន់ុួងេកដត (Guyer, 1987)។ រេ់ីទែណក្ុី់េេឡកកន់កប់ះទី ំង 
ណែដេះពទបនះវចណេទេេឡចទណព ចេនា ននីមនផេបបាពេ់មនី្ុវត។ 

ដូេចកា អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័ ត្ុតង� ច្ប់ 
ភូុវបេ នវីច្ប់ស�ឡះឡ្េស្ ្តតងបនេជពឡីទែណក្ុី់ួុ គក  (FAO, 2011a: 17; McAuslan, 2010: 125)។ 
ឧះហណន  េជេា័ងនេះេថឡ្ុងួុីះឡ្បេកសរបលប ន់ដ ែដេីទែណក្ុី់េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡបន 
អនពងត�ាុីទែណក្ុី់ចទេពាង វធនស�ឡះឡកសកី ុតី នវី្កះ សុ្ត�វួុ េ្កងេះេេដប ពហនះវពហន 
្ះុះទី កកួេបននូងេកនផេកងេងនឌ័ុងួចទននួ្បីបេដងនះេជេា័ង េដងមន្ស�ឡចូេួុ  
េនីកពីេណនីម ជវកដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន នវី េជពឡកចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡបស់ះួីេេ (Daley, Dore-Weeks and 
Umuhoza, 2010)។ កអនពងត�ននីូាបស់ដដ ភវបេ្បេកសរបលប ន់ដ េនីកពី្បះ័នននេគបង ី៏បនាងួ 
ធន� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡផីែដ។  

ច្ប់្បៃះណឡ  នវី កអនពងត�ននកន់កប់ដឡជ�ឡ មនកង វងឌ្្សបាុប វគកសច្ប់ែដេីទះពីមនកែ្ប 
្ប្េ េ័ីខ័ណ� សី�ុ  នវី េសដដីវចាែដេីទះពីមនកែ្ប្ប្េ នវីីា� នីេ្ុួងចទននួដូចជ ង វបត�វ 
 កសធតព ង វបត�វ្បជស្ស� នវី  ង វបត�វហវ�នងតព។ ្បអប់ ២.៣ បង ិអទះឡកង វងឌ្េនា ែដេ្បជះេដដ 
ានជតវេដឡុ នេតវចៃន្បេកសអូ្ស� េឡនេេវចបនាួប្បកា។ 
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ានជតវេដឡុបស់្បេកសអូ្ស� េឡ ែដេួុ មន៣,១% ៃនចទនួន្បជានអូ្ស� េឡ 

នេនីេវចែដេមនចទនួន ២,៣់ននី់ ែុីែតីមនកផផនជ ប់ែផកីផ�ូងចវត� 

គប ីន� ទី ក� ចទេពាកនីដឡ នវីមនចទេណាដនីេងនឌ័ នី មទអទះឡដឡជ�ឡ។ ជេីណន 

្បៃះណឡ  កកកួេខពស្តតងចទេពាប ុ ដឡជ�ឡ េនជកកកួេខពស្តតងបស់បពស 

េហឡងចទេណាដនីែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ នេេ្ចឡនសវតេនេេឡបពស ជះវេសស 

េនបពសែដេមននះចស់កពទ។ ចទេណាដនីបស់្ស�ឡសវតេនីកពី្ះទែដនៃនកង 

បស់្ស�ឡបបពេណ្ា ែដេនេេ្ចឡនះី់កីេទននីក្បុូេេស្បី  កផ�េ់ 

ីទេណឡ ត។េ។ 

ច្ប់ស�ឡះឡកផ�េ់ប�ី់ដឡ ស្មប់ានជតវេដឡុ ឆក ទ១៩៩៣ បនបេីបឡត� មន 

ដទេណឡ កច្ប់ុួងច្ស់់ស់ ស្មប់្ីកុានជតវេដឡុ ីកពីកះុះ នវី 

ចពាប�ជ ឡប�ី ់ដឡានជតវេដឡុ ្ះុះទី កកួេស� េ់ាុផ�ូងច្ប់ចទេពាសវកនវបស់ះួីេេ 

ីកីកចូេួុ េនីកពីក េជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�អទះឡប ុ ដឡជ�ឡ។ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ កះុះដឡបស់ានជតវេដឡុ មននះ្បីួត្បែាីខមស់ 

េហឡងកកកេួស� េ់ាុផ�ូងច្ប់េទេេឡប�ី ់ដឡបស់ានជតវេដឡុ េន ្ស័ងេទ 

េេឡភស�ពាីែដេមនុូេដដ នែផ�ីេេឡ្បៃះណឡ  នវីកទេនដុកម� ប់ែបបបវតពនវងុ។ 

គប ីណ ពុវិ ្សបេះេជុួងគក េនាែដ ច្ប់ នវីកទេនដុកម� ប់បស់ានជតវ 

េដឡុ បនមនករ� ស់ប�ូេទជ្បះ័ននកតវសេ់ហវត ែដេកកួេស� េ់កបន� 

េងណះឡម� ង នវីីះពី។ ្ស�ឡានជតវេដឡុ នវីបពសងង័េីី មនកកកេួខពស្តតង 

កន់ែតេ្ចឡនេនីកពីសហេុននបស់ះួីេេ រប់ប�ាូ េីកពីនុជអកីនទពី  នវី 

អកី េជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�េនីកពីីែន�ី ដឡជ�ឡុងួចទននួ ែដេមនុូេដដ នអភវបេីវចា 

កូេទកូ់ងជីចនសុម័ននេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ែបប្បៃះណឡ  ែដេេរ� តចទេពា

ែតបពសែដេមននះចស់កពទ។ ករ� ស់ប�ូះទី េនាេទេេឡច្ប់ នវីកទេនដុកម� ប់ 

បនះ្ីនីេទេេឡកះុះបស់្ស�ឡចទេពាសវកនវីកពីកចូេួុ េនីកពីក្េប់្េី 

ដឡជ�ឡ។ ាុងនច្ប់ែដេេរ� តេទេេឡីណឡ នឡុួង្ េច្ីុីទះពីះ្ីឡីក 

ងេ់ដនីបស់ខ�ួន ះី់កីេទននីអពឡែដេះួីេេ  ចកកេួងីបនជភស�ពាី 

ស្មប់កះុះដឡជ�ឡ េដងេ្បឡ្បស់ច្ប់េដឡុ្ឡត�ពាប ាុ ទី អទះឡកែ្ប្បេ្េន 

ីកពីះ័ត៌មនេងនឌ័ នវីចទេណាដនីអទះឡេងនឌ័ ដូចជាុងនកកកួេស� េ់ 

ាុផ�ូងច្ប់ចទេពាកសកីះឡកតវសេ់ហវត ីកពីីណឡ ជី់់ី់ុួងចទនួន។ 

េបឡេះាបឡជ្ស�ឡ នវីបពសេនីកពីសហេុននានជតវេដឡុ ៃន្បេកសអូ្ស� េឡនេ 

នីេវច ននីបន�ីផតួនកឡេផ្ី្គក បស់ះួីេេេនីកពីក្េប់្េីដឡជ�ឡ ស្មប់ 

អនេតែដេេេ ចេុឡេេាឡិ កពីជ ពុនី៏េដង ះួីេេីទះពីេផួចទេណាដនីអទះឡ 

ដឡជ�ឡ នវី កះុះដឡជ�ឡីកពីេីណនុួងែដេមននះបត់ែបនកន់ភ�ន់ េដឡុ្ឡ 

េត�ឡងតបេទននីតួនកឡេងនឌ័ែដេីទះពីមនករ� ស់ប�ូ។ 

្បអប់ ២.៣ ៖ 

េងនឌ័ នវី សវកនវកន់កប់ដឡជ�ឡ 

បស់ានជតវេដឡុ នេតវច 

 

 

 

 

្បភះ ៖  Debra Fletcher’s 

presentation on 
‘‘Land administration 
--- improving genderequity 
in institutions 
and activities: Aboriginal 
participation in land 
management in Australia 
with emphasis upon 
Western Australia’’ at 
the May 2011 technical 
workshop. 
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្បអប់ ២.៤ ៖  

សន�វសពខេេឡក 

កន់កប់ដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ 

នវី េុេរេេអដសន/ 

ាទី នេអដសន 

 
្បភះ ៖ Wehrmanm, 2003. 

ែបបែផនៃនអទណចេនី្ុវតសហេុនន េនជីា� ុួងេកដតែដេ្តតងងីុី 

ះវចណ ីកពីកធន� មនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័ េនីកពីកវដដនះែផកីច្ប់េផ្ី្គក ។ ែបបែផនៃនអទណចីកពីុូេដដ ន 

បីបេីណន� ្បជះេដដុួងចទនួន ចេ្បឡ្បស់/ ទេ់ភបទពនេទេេឡកេដបចទ 

នវីស ប័នកន់កប់ដឡជ�ឡជេ្ចឡន េនីកពីកវដដនះែផកីច្ប់េផ្ី្គក  នវី ច្ប់ 

្បៃះណឡ  េទេេឡ្ីកុ ្បជានដៃកេកដត ជះវេសស ្ីកុ ងងីេ្គា ដូចជ្ស�ឡ 

េុមប ង។ ឧះហណន  កតវសច់ៃថ� នវីសច់កតវនីីះពី  ចេបាបី់្ស�ឡ 

េុមប ង ឬសច់កតវជ្ស�ឡ (ដូចជបីប�ូន្សឡ) ាុងនកះុះីុសវកនវនះ 

េដងេ្បឡ្បស់ប�ី ់ដឡផ�ូងកែដេសវតេ្កុេឈ ាបស់បពស ឬ ាុងនកេ្បឡ 

្បស់ងន�ក្បៃះណឡ  ឬ ងន�កច្ប់ីកពីុូេដដ នែដេុវនរប់ប�ាូ េ្ស�ឡ ឬ 

ែដេជកូេទ្បឆទី ននី្ស�ឡ។ 

 

េុេរេេអដសន នវី ាទីនេអដសន  ចនទ� មនកេីឡនេេឡី នូង 

អសន�វសពខេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ស្មប់្ស�ឡេុមប ង នវី ពីមីទ្ ព 

ែដេីេ្គាះឡឧបកងួេហតពកន់ែតេ្ចឡន ចទេពាកងី្កះ សុ្ត�វ 

បស់ះួីេេ េនេះេែដេសព ុឡ នវី ីះពីបស់ះួីេេស� ប់ 

េដងសាទីនេអដសន។ ្ស�ឡេុមប ងងង័េីី កន់ែតមននះងងី 

េ្គាជះវេសស  ្ស័ងេដងះួី េេះពទមនេះេេង់េដឡុ្ឡអភវងឌ្ 

បណ� ិសី�ុុួងដ៏ នី មទេនែី្្េ្សែដេះួី េេេដប ពហន- 

ះវពហន នវីុវនសូងកទនីថ  ចកកួេបនីវចាគទ្ កះឡេុដនីនទី កពី 

ុូេដដ ន នវីះពទមនីូនែដេមន ងពេ្ចឡនេុ  េដឡុ្ឡេជពឡក្បឆទី  

តលបាទនួស� ម� ងបស់ះួីេេ (នវីខ�ួនបស់ះួីេេរួេ់) ។ 

ធតពផ្ទៃន្បះ័ននដដបេដឡជ�ឡបស់ដដ ភវបេ  ចាួងកត់បនងផេ 

បបាពេ់ៃនេុេរេេអដសន/ាទីនេអដសនះទី េនា េទេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 

ឧះហណន  ្ីកុ្បនីផដឡជ�ឡ ចេដឡតួនកឡុួងដ៏មនតៃុ�ីកពីក 

កប់សប ត់កេី់ដឡ ែដេ ចេជពឡ� បបាពេ់ដេ់សពខពមេនះបស់ 

្ស�ឡេុមប ង នវី ពីមីទ្ ព។ ដូេចកា លមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ 

ែដេ្ស�ឡកកេួបននះជតទណី នវី សេុ�ី េសឡនះគក េនីកពី 

្ីកុ្បនីផភវបេះទី េនា េហឡងសមាវី្ីកុ ្បនីផ្េប់ូប្តតងេរ� ត 

កងីចវត�កពីដី់ខមស់ចទេពា្បេគាននបស់្បជះេដដងងី 

េ្គាេនីកពីសហេុនន។ ងន�កេដា្សង/ស្ុកាស្ុ្េង វលក 

េនថក ី់ុូេដដ ន ី៏ ចេដឡតួនកឡុងួដ៏សទនន់ផីែដ ីកពីីវចា 

កព្បជះេដដងងីេ្គា។ 

លមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ ែដេ្ស�ឡកកួេបនប�ី ់ដឡួុ គក  ឬ 

នវនក កេនា មនកេីឡនេេឡី េដងសនះ 

ខ្ត់ដឡ សុតនះបស់ដដមននះកន់េខផង 

ីកពីកអនពងត�ននសវកនវសកីុតី ីកពីស ននះ 

ែដេមនសមម ជពណវ ាជីុេទេេឡដឡ ីុង វជឡ 

េដបចទចនសុម័ននដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  នេនងូបនឡង 

ីុ នវីេុេរេេអដសន/ាទីនេអដសន ែដេបន 

បេីបឡនសវកនវដឡជ�ឡបស់បពេ�េេនីកពី្បេកសជ 

េ្ចឡន កកត់បនងចទេពាកអូសះិ 

កតះព វីចា នវីកកកួេខពស្តតងែបប្បៃះណឡ  

ដូចមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ២.៤ (Kapur, 

2010; Harrington and Choprab, 2010)។ 

ដូេចកា េេ ច្តតងកងពកនស្ស� នវីងន�ក 

ជី់់ី់ េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់សវកនវបស់្ស�ឡេុមប ង 

ីកពីកសកីុតីដឡជ�ឡ រប់ប�ាូ េីវចាគទ្ ក 

ជី់ែស�ី ក្ត្តះវនវត េេឡី ង វិ េទេេឡ 

បកប្�នត�វ នវី កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ដូចែដេ 

ឧះហណន េនីកពី្បអប់ ២.៥ បនេេឡី 

េេឡី ។ 
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ប�ី ់ដឡេ្កុេឈ ារួេ់ខ�ួនបស់ះួី េេ េដឡុ្ឡធនចទេពាសន�វសពខេេឡ 

កកន់កប់ដឡជឡ�បស់ះួី េេ។ កចពាប�ជ ឡអ្ានពីូេដដ ន េួមន 

កទនី់កទនីេទននីកចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ នវី េួះ្ីនីេទេេឡេ័ីខ័ណ�  

ត្ុតង� មនកងេ់្ះុ េដឡុ្ឡបងប ក ទេ់ភបទពនេទេេឡសវកនវ 

សកីុតីបស់្ស�ឡេុមប ង នវី ពីមីទ្ព។ ុ្ន�ឡចពាប�ជ ឡអ្ានពីូេ 

ដដ ន នវីុ្ន�ឡចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ េួកកួេបនកបណ�ព ាបណ� េអទះឡប ុ  

ះទី េនា េហឡងក្ុី់ចពាប�ជ ឡ េួ្តតងបនេដបចទ� បនជី់់ី់ 

េដឡុ្ឡបីបេីណន� េេ ចេជពឡកចពាប�ជ ឡួុ គក េទេេឡដឡជ�ឡ នវី្កះ  

សុ្ត�វ។ េសចី�ឡ្តតងកុួងដ៏ចុ្ីីកពីចទេណុេសចី�ឡ្តតងក 

ជទបទផពតនន េនជកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី នវីាទនួងែផកីច្ប់ 

ស្មប់្ីកុ  នវី បពេ�េងងីេ្គា ែដេែុីែតីុវនដនីអទះឡ 

សវកនវបស់ះួីេេ ឬ េបដបដទេណឡ ក្ប្ះនត�វេទៃន្បះ័ននដដបេដឡជ�ឡ។ 

 

េនីកពី្បេកសេីនគប  ីុង វជឡេេឡីីុមស់្ស�ឡេុមប ងងង័េីី បនអនពងត�សីុនះ 
្សង្ជងែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡសុម័នននះដឡជ�ឡអន�ជតវ េដឡុ្ឡាួងដេ់្ស�ឡេុមប ង 

ងង័េីី ែដេស់េនេខត�ៃណ បបូហឡ នវី បនេបដប ពហនះវពហន ីកពីេខត�នឡ នហផ។ 

េេ្មីេនា ាងួដេ់្ស�ឡេុមប ង� េាដសលីកបត់បី់្កះ សុ្ត�វបស់ះួីេេ នវី 

ះុះេដុីង វិ នូងកបត់បី់សវកនវដឡជ�ឡណុងួ ែដេបណ� េុីះឡនះជ្ស�ឡេុមប ង 

បស់ះួីេេ។ ច្ប់ស�ឡះឡសន�តវីុបស់្បេកសេីនគប  ឆក ទ១៩៨១ ែចីថ ្ស�ឡ ចសកី  

្កះ សុ្ត�វីកពីនុជអកី ះនី ្ស័ងេទេេឡសព ុឡបស់ះួី េេែដេបនស� ប់។ េបឡេះា 

ជដូេចកាី�ឡ ្ស�ឡេុមប ងងង័េីី ែុីែតីាួប្បកាប ុ  នបអូស្កះ សុ្ត�វ េដងស 

ែតះួីេេះពទមនីូន្បកសែដេជុនពស្េះិងង័េដឡុ្ឡកពះួីេេ េហឡងះួីេេុវនសូង 

មននះ នី មទេនីកពីសហេុនន នវី្េស្បស់េទេនឋនសព ុឡបស់ះួីេេ។ េនីកពី 

ងប្ជុ៌ Luo ីកពីុូេដដ ន កសេសបណ� ទុ តី ្តតងបនេេងេ់េាឡិ ថជ្បថកូេ 

ុវនេ� ែដេជស នុ ៃនកស� ប់។ ដូេចកា េ្បលបេី់ៃនេុេរេេអដសន/ាទីនេអដសន បន 

បង� ី់កនីចវត�អកីែដេជសព ុឡះឡកសេសបណ� ទុ តី ែដេកពសវកនវភ វគបស់ 

ះួីេេែដេននីក� ងេទជ្ស�ឡេុមប ង។ កេទបីននែផកី ងប្ជុ៌ ី៏េជពឡ� មនក 

េទបីស្មប់្ស�ឡេុមប ងងង័េីី ីកពីកះុះសវកនវសកីេីុតីបស់ះួីេេ 

ផីែដ។ ្បធនភូុវជបពសុួងចទននួ មនកភ័ងន� ចចទេពាកេចក្បកន់ថមន 

កទនី់កទនីុវនសុ្សបជុួង្ស�ឡេុមប ងងង័េីី ្បសវនេបឡះួីេេាួងដេ់្ស�ឡេុមប ង 

ះទី េនាីកពីកះុះសវកនវសកីុតីដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ ជកូេទ 

េេ្មីេនា បនមននះេជេា័ងីកពីកផ�េ់នះអី់ ចដេ់្ស�ឡេុមប ងងង័េីី 

ាុងនេកននះងង្ស្េជី ពុន ីកពីកកកួេបនងពត�វជុ៌ នវីះ័ត៌មន ែដេះួីេេ 

្តតងកេដឡុ្ឡបន�កះុះបស់ះួី េេ។  

្បអប់ ២.៥ 

កអនពងត�ននេ�ស្មប់ 

េដា្សងប ុ  

សកី ុតី 
 

្បភះ ៖� YWAP, 2011; 

Rebecca Sittie, personal 
communication. 

េនីកពី្បេកស�ណ ច្ប់ី៏បនែចីផីែដអទះឡនះជមា ស់ីុសវកនវេសឡនះគក េទេេឡ 

្កះ សុ្ត�វ េនីកពី ពហនះវពហនាុែបបសពឡង វេ។ េនេះេែដេដឡជ�ឡ្តតងបនចពាប�ជ ឡ 
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ួុ គក  ល ចកន់ែតមនកេទបីចទេពា្េ្សបស់សព ុឡែដេបនកកួេុណនះ 

ីកពីកេដិភ វគែដេជ្ស�ឡេុមប ងេចិះឡដឡបស់គត់ ឬ េចិះឡផាួបស់គត់េ្កង 

េះេេដប ពហនះវពហន។ ្ស�ឡេុមប ងមនីុសវកនវនះេទេេឡ្កះ សុ្ត�វចទនួន៥០% 

ចួេទេហឡង នវី េបឡេគីាុច្ប់ ្ស�ឡេុមប ង ចសីុតីុួងែផកីះឡីុសវកនវនះ 

ចទនួន៥០% េកដតះឡសព ុឡបស់ខ�ួន ែដេេជពឡ� ះួីេេកន់ែតមននះងង្ស្េីកពីក 

កវិងីនូងនេហហពនុួងែផកីេកដត ះឡកតវសច់ៃថ�បស់ះួីេេ។ េនីកពីងនេះេបបពន ន 

ឆក ទថឡ្េនា បពសបនគទ្ កដេ់កចពាប�ជ ឡួុ គក  េដឡុ្ឡធន� មននូងសន�វសពខេេឡសវកនវ 

កន់កប់ដឡជ�ឡស្មប់ភ វគបស់ះួីេេ។ 

ភតវីន នវី្េ្សបស់ះួីេេី៏មនក្ះ្ងបុ�ុ ួងចទនួន េទេេឡកសកី ុតី នវី សន�តវី ុដឡជ�ឡផីែដ។ 
េនីកពី្បេកសុួងចទនួន ្េស្ះទី ុូេ ច្តតងបនបេណ� ិេចិះឡដឡជ�ឡែដេះួីេេេ្បឡ្បស់ ឬ កន់កប់ 
េនេះេែដេភតវី នផ�ូងកបនស� ប់បត់បី់ាឡង វត។ ជ និីកប់ មនែតេុ្េស្ជបពសបបពេណ្ា ែដេមន 
េឈ ាេនេេឡេវខវតាេួដឡ។ សមាវី្េស្ែដេេនស់ ្បេុេទននីកបេណ� ិេចិ េេឡីែេីែត 
សវកនវកន់កប់្តតងបនកពះឡច្ប់ស�ឡះឡកសកី ុតី (FOA, 2001: 29-34)។ 

 
✓ ធនថ្ីបខ័ណ� េគេនេគបង នវី ្ីបខ័ណ� ច្ប់ ផ�េ់កកកួេស� េ់ 

ច្ស់់ស់ ចទេពាសវកនវសកីុតីបស់្ស�ឡេុមប ង  (នវី បពសេពាមប ង) 

្ះុះទី ធន� មនងន�កអនពងត� នវី ងន�ក្តត្ះវនវត ្បីបេដង

្បសវកននះ។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់២.១ ៖  

កគទ្ កចទេពា 

កសកី ុតី 

្បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

 
្បភះ ៖ WOLREC, 2011; 

YWAP, 2011; RWN, 2011; 
FAO, 2001: 29---34. 

✓ ធនថអកី ង វជជ ាឡងនីកពីង វស័ងដឡជ�ឡ ្េ្ស នវីងពត�វជុ៌ ដនីអទះឡេបដបែដេច្ប់ 

ភូុវបេមនអន�កទនី់កទនីជុួងច្ប់ស�ឡះឡ្េ្ស។ 

✓ េដបចទងេ�ផ្ះពផផង នវី េេឡីីុមស់កងេ់ដនីជសធណនអទះឡច្ប់

ជជមន េដឡុ្ឡ� ្បជះេដដ ជះវេសស្ស�ឡដនីអទះឡច្ប់ែដេកពះួី េេ។ 

✓ បណ�ព ាបណ� េ ជ ជេីណន្បៃះណឡ  អទះឡច្ប់េតវងពត�វស�ឡះឡកសកី ុតី។ 

✓ េេឡីីុមស់កះវនីផេនីកពីសហេុននអទះឡ ៖ កអនពងត�ននេដប ពហនះវពហន 

នវី កសកីុតី ចេន� ា្បេីលីកអនពងត�ននះទី េនា នវីច្ប់េតវងពត�វ 

នវី ដទេណា្សងែដេ ច្ប្ះនត�វេទបន ស្មប់េជពឡកត្ុនុេទេេឡចទណព ច

ះទី ះឡេនា។ 

✓ ីកពីីណឡ ែដេីវចាកពេដងច្ប់េតវងពត�វះពទមននះ្េប់្គន់ ឬ ុវន ច

កកួេបន ្តតងាួងដេ់្ស�ឡីកពីកេ្បឡ្បស់ច្ប់្បៃះណឡ  េដឡុ្ឡចចអទះឡសវកនវ 

ដឡជ�ឡបស់ះួីេេ ឧះហណន  ាុងនកនវគងអា ីអទះឡសវកនវបស់្ស�ឡ 

េុមប ងីកពីកកកួេបន ដឡជ�ឡ េដងសែតាទនូនែដេ្េស្បស់្ស�ឡេុមប ង 

បនផ�េ់ាូន។ 

✓ អភវងឌ្សុតនះបស់អី�កែដេគទ្ កដេ់សវកនវបស់្ស�ឡ នវី កកួេស� េ់អទះឡ 

តួនកឡបស់ះួីេេីកពីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី នវី អនពងត�អន�រេុនន
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ជងពកនស្ស� េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់្ស�ឡេុមប ង។ 

✓ គទ្ កដេ់កផ�េ់អទណចាុផ�ូងច្ប់ ាុងនេកននះកន់ែត្បេសឡីកពីក 

កកួេបននះងពត�វជុ៌ ងន�កេដា្សងង វលក នវីីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ 

ែដេបីប េីណន� ្ស�ឡេុមប ង ចះុះសវកនវបស់ះួីេេ។ 

✓ េនេះេែដេីវចាកពែផកី ច្ប់ អនពងត�បនចទេពាែត ពហនះវពហនែបប 

សពឡង វេ ្តតងេជពឡកផ្ះពផផងាូនដេ់ងពងាន អទះឡតៃុ�ៃនកេដប ពហនះវពហន 

េដង្សបច្ប់ នវីកធនថ ពីម្េប់ូបេនជីូនែដេមននន់ស� ។ 

✓ េេឡីកនីចវត�� មនកសេសបណ� ទុ តី ីកពីីណឡ ែដេងប្ជុ៌ីកពីុូេដដ ន 

គទ្ កដេ់សីុនះែបបេនា។ 

✓ ចពាេឈ ាសហះ័កនះទី ះឡជសហភតវីនេនីកពីីវចាសននាួេដឡ េដឡុ្ឡ� សវកនវ 

កន់កប់េនែតបន�មនសពះេនះាុផ�ូងច្ប់ ីកពីីណឡ ែដេមនសហះ័កន 

ណមក ី់កកួេុណនះ។ 

ចូចីចទ! 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកួេខពស្តតង ែដេសទេិចទេពា 

អភវបេីវចាដឡជ�ឡស្មប់ ្ស�ឡ នវីបពស ះុះ� មនកងេ់ដនីអទះឡកទនី់កទនី 

សពេស ិ លីច្ប់ភូុវបេ នវីច្ប់ស�ឡះឡ្េ្ស ្ះុះទី គទ្ ក� មនកសកីុតី 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

 

កងីដឡជ�ឡេដងបីទ  ចជប ុ េនីកពីប វបកែដេមនកវដដនះែផកី ច្ប់ជេ្ចឡនេផ្ី្គក ។ ប ុ  ួុ មន 
ដូចជ កសេ្ុចចវត� ថេតឡនណេួកកួេបនសទណីស្មប់ដឡែដេសវតេ្កុីុសវកនវនះួុ គក  នវីក 
េដា្សងកទនស់លីបីប�ូនបេីបឡត ឬ កទនស់លីាទនន់ុួងេទាទនន់ុួងេកដត ះី់កីេទននីនណ 
ជមា ស់ីុសវកនវេទេេឡដឡជ�ឡ។ លេនជកអនពងត�ននេ� ស្មប់ច្ប់ែដេ្តតងះុះអត�ស នុ ណបស់្បជ 
ះេដដ នវី អី�នះះទី អស់ែដេីេ្គាៃនកបត់បី់ះឡកងីដឡេដងបីទ នវី  កបេីបឡត� មននូង
ងន�កផ�េ់សទណីែដេធន� មននូងកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ួុ គក េនីកពី្េស្ អទះឡកេ្បឡ្បស់ 
សទណីែដេកកេួបន (FAO, 2008a: 33-34)។ សីុនះដូចគក េនា អនពងត�បនចទេពាីណឡ ែដេដឡជ�ឡ 
ជះវេសសេនីកពី្បេកសីទះពីអភវងឌ្ ្តតងបនកវិ  ឬ ាេួេដងតអួី�ពណវ ាជី ុត�ី ្បេកស។ 

កេដបចទជេ្ចឡនេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ នវីស ប័នែដេមនកវដដនះែផកី ច្ប់ជេ្ចឡនេផ្ី្គក   ចផ�េ់�  
្ីកុ ្បជះេដដងងីេ្គានូងាេ្ុឡសជេ្ចឡន េដឡុ្ឡធនសន�វសពខចទេពាសវកនវដឡជ�ឡបស់ះួី េេ ែដេ 
អនព នុ ត� ះួីេេ ចង វេ្តេប់ុី្បះ័ននែបប្បៃះណឡ ង វិ  េនេះេែដេ្បះ័ននផ�ូងកះពទមន្បសវកននះ ឬ 
ុវន ចីបន (Mackenzie, 1989; 1990; 1993)។ េបឡេះាបឡជ េនាះពទែុនជដទេណា្សងងនេះេ 
ែងីី៏េដង បបពែន� លមនសនសទនន់ែដេេេ្តតងេជពឡកស្ុបស្ុេ្ជុងួ្ស�ឡ នវី បពស្េប់ូប នវីះពទែុនែត 
អកីែដេមនអទណចបបពេណ្ាេក េដឡុ្ឡសេ្ុច� បន នវី អនពងត�សវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ េ្កុ្បះ័ននែបបផ�ូងក 
ឬ ែបប្បៃះណឡ  ែដេ្សបេទននី្បេគាននបស់ះួីេេ្បេសឡបទផពត។ ចទណព ចេនា ះុះ� មនសីុនះ 
ុួងចទននួដូចជ កេេឡី ីុមស់កងេ់ដនីសធណន កប្ ជុ បេងនឌ័េនីកពីស ប័នអភវបេីវចាេេឡ 
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កកន់កប់ដឡជ�ឡាុផ�ូងច្ប់ នវីាុែបប្បៃះណឡ  ្ះុះទី កបេីបឡតងន�ក នវី ដទេណឡ កច្ប់្បីប 
េដងេណេនង នះ តម� នះ នវីមនកចូេួុ  បន�វចុ�ី្។  

ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ងត�មនៃនកវដដនះែផកីច្ប់េផ្ី្គក  
ប ជុ ី់� ដនី ថ េេ្តតងេរ� តកងីចវត�កពីដី់េេឡសះឡប ុ េគេនេគបង ច្ប់ នវីកចូេួុ  េដឡុ្ឡ 
េដា្សងចទេពាកងេ់េាឡិ អទះឡកទនី់កទនីេងនឌ័ នវីចនសុម័ននអទណច ែដេឬសេេ់ៃនប ុ ។ 
សីុនះេនា ះុះ� មនកស្ននង វស័ង នវីនះអត់ជត់ងនេះេែងីុួង បែនុះឡេេឡក្ប្ស័ង 
ះី់កី  នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី  ដូចមនប ជុ ី់េនីកពី បុូេឌពេ៥។ 

 

✎ប�ជ ឡេផួបីរួត់ ២.២ ៖  

កគទ្ កចទេពា 

សុជុ៌េងនឌ័ 

េនីកពីកវដដែផកី ច្ប់ 

េផ្ី្គក  

 
្បភះ ៖ WOLREC, 2011; 

Nakayi, 2010. 

✓ េជពឡកង្បីបេដងនះស បន ជុួងស ប័នែបប្បៃះណឡ  នវី ស ប័ន 

សសន ្ះុះទី េុដនីនទៃនស ប័នះទី េនា នវីា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡ 

សហេុននះទី ុូេេនីកពីដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� នវី េកនផេែដេ 

ពី់ះ័ននេទននីកអនពងត�ននច្ប់ែបប្បៃះណឡ  នវីកអនពងត�ននកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 

✓ េេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡេបដបែដេអពឡ្ ចមនកែ្ប្ប្េ ាុងន 

កស្ននង វស័ងែបប្បៃះណឡ ។ គទ្ កដេ់្ីកុាួងខ�ួនឯីបស់្ស�ឡ  ្ស័ង 

េដង្ីកុះទី េនា  ចេដឡតួនកឡុួងដ៏សទនន់ីកពីកគទ្ ក� មនករ� ស់ប�ូ  

ែផកីងប្ជុ៌។ 

✓ ធនថកកកួេស� េ់ច្ប់ែបប្បៃះណឡ  ្សបាុច្ប់ជផ�ូងក ុវននទ�  

ឈនេទដេ់ក ទេ់ភបទពនេទេេឡច្ប់្បៃះណឡ  ីកពីេីណនុួងែដេបីប 

� បបាពេ់ដេ់្បជះេដដងងីេ្គាេេឡង។ 

✓ បេីបឡតីុង វជឡបណ�ព ាបណ� េ ែដេេរ� តេទេេឡកវសេិចទនួន២ េដងមន 

េុដនីនទែបប្បៃះណឡ /សសន ផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េ ាូនដេ់េច្ីុ 

ផ�ូងកអទះឡច្ប់្បៃះណឡ /សសន នវី េច្ីុផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េាូនដេ់ 

ះួីេេអទះឡច្ប់េតវងពត�វ។ សីុនះែបបេនា ាួងីសី� មនកនជ ប់ 

កទនី់កទនីលី្បះ័ននច្ប់េផ្ី្គក  នវី  ចេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងក 

្ប្ស័ងះី់កី សទេិធន� មននូងេកនផេកងជួុ ែដេកន់ែតមន 

នះងពត�វជុ៌។ 

✓ ះវនវត ែសពីីអទះឡកឡីែន�ីែដេ្ស�ឡ នវីបពស ចកកួេបនាទនួង នវីីវចាក 

ពាុផ�ូងច្ប់។ គទ្ កដេ់ងន�ក នវីដទេណឡ កះទី េនា ្ះុះទី ស្ុប 

ស្ុ្េ� ្បជះេដដ ចមនេកននះកកួេបន្បេគាននះឡកវដដនះេផ្ី្ 

គក ៃនច្ប់។ 

 ចូចីចទ! 
ច្ប់ែដេ្តតងបនាី់ែតីេេឡី ជ់ងេីណន អី្ េនជីវចាកព្បេសឡបទផពត 

ស្មប់្បឆទី េទននីកអនពងត�ននែបប្បៃះណឡ  ឬ សសនែដេះពទមនសុជុ៌ 

េងនឌ័។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ មនចេន� ា្បេីគប ីកូេទកូ់ង លីច្ប់ នវី ក 

អនពងត�នន េហឡងកអនពងត�ននុវនេ� េនែតបន�ុ វន្តតងបនេេ្តត្ះវនវត ។ 
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ដលេលរមចាេសចក�ី្�ងចចមសេរដឌុកមយសេរងេីុ រ រ្ម ី

ច្ប់ភូុវបេុួងដ៏េ� ែុីែតីុវន ចងីុីអនពងត�បន េដងសែតខពាេវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់ នវី 
នឡតវង វជឡស្មប់កអនពងត�នន។ ដូេចកា លមនសនសទនន់ីកពីកេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងកអនពងត�ននច្ប់ភូុវបេ 
នវីអភវងឌ្នវងត័ីុ នឡតវង វជឡ នវីងពកនស្ស�្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ស្មប់កអនពងត�នន (FAO, 2008a: 
12)។ ារី ២.១ េដបរប់អទះឡេវខវតពបីណន ច្ប់ុងួចទនួនែដេ្តតងេដបចទជេសចី�ឡ្ពី នវី អនពងត�ីកពី 
េីណនជែផកី ុួងៃនងពកនស្ស�អនពងត� ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័។ 

 

េវខវតពបីណន ច្ប់ នវងុន័ង ារី ២.១ ៖ 

េវខវតពបីណន ច្ប់ អនពស នុ អន�ជតវ សននវស នុ  អនពស នុ  ឬ ក្ុី់ដៃកេកដតៃនេវខវតពបីណន  

អន�ជតវ ែដេ្តតងបនចីកតះព វីចាាុផ�ូងច្ប់ ែដេីទណត់ 

កតះព វីចាាុផ�ូងច្ប់េទេេឡបណ� ្បេកសនន ែដេបនផ�េ់ 

សចា ប័នេទេេឡអនពស នុ អន�ជតវះទី េនា។ 

ដដជុនពិ ឯីសែដេបេីបឡតេគេកណន ុូេដដ ន្សបច្ប់ ែដេ 

្េបដណ� ប់េទេេឡ្បេកសុួង។ ដដជុនព�នជេ្ចឡនមនក្ុី់ 

ជឯីស់ងេីណន អី្ េហឡងដដជុនព�នុួងចទនួនេកដត 

ះពទមនក្ុី់់ងេីណន អី្ ែដេ្តតងបនបេីបឡតាុងន 

ច្ប់ែដេមនាុកម� ប់ីន�ីុី នវីច្ប់ងពត�វស្ស�។   

ច្ប់ចុ្ី ច្ប់ែដេ្តតងបនេជពឡេេឡី េដងអី�នឡតវប្�នត�វ។ េេឡីែេីែត 

ច្ប់ះទី េនាមនេីណនេុ�វតន� ទី  េបឡះពទេនាេសតេក ច្ប់ 

ចុ្ី  ច្តតងកេវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់ស្មប់គទ្ ក។  

េវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់ នវងត័ីុ ង វធន ដឡក នវី អនព្ីនត បែនុ ែដេចទបច់ េដឡុ្ឡ 

ីទណត់អទះឡខ�នុសេុ�វតៃនច្ប់បបុ េដឡុ្ឡធនថ ច្ប់ះទី  

េនា្តតងបនអនពងត�េដងឥតេេុ�បី នវី ្បីបេដងនះ 

ងពត�វជុ៌។ 

ង វធន នវី នឡតវង វជឡ ឯីសែដេែណនទដេ់ុ្ន�ឡ នវីដដបេអទះឡេបដបែដេច្ប់េួ 

្តតងបនងីុីអនពងត�។ 

ច្ប់ចុ្ី ្តតងមននះអនពេ់ុ្សបេទាុដដជុនព�ន េហឡងេវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់ ង វធន នវី នឡតវង វជឡ 
នន្តតងមននះអនពេ់ុ្សបាុច្ប់បបុ នវីដដជុនព�ន។ ្បសវនេបឡដដជុនព�ន រប់ប�ាូ េីវចាកព 
េទេេឡសវកនវជុូេដដ ន ាុងនកេេឡីីុមស់េគេកណន ុួងចទនួន ឧះហណន ដូចជ សុជុ៌េងនឌ័ 
អី�នឡតវប្�នត�វែដេបេីបឡតច្ប់ចុ្ី នវី  អី�នះែដេកកេួខពស្តតងអនពុ័តេវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់ 
្តតងះវនវត េទេេឡេគេកណន ះទី េនា។ 

ដទេណឡ កបេីបឡតេគេនេគបងដឡជ�ឡមននះខពសគក ះឡមតវកៃនេគេនេគបងដឡជ�ឡ ែដេកកេួបន 
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ាុងនេកនផេៃនដទេណឡ កេនា ដូេចកា ដទេណឡ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីបកប្�នត�វ ី៏ខពសគក ះឡមតវកៃន ច្ប់ 
នវងត័ីុ នវី នឡតវង វជឡ ែដេជេកនផេៃនដទេណឡ កេនាផីែដ។ ដទេណឡ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីុួង ែដេ 
មនសុជុ៌េងនឌ័ ុវនចទបច់្តតងនទ� ឈនេទកកេួបនបកប្�នត�វុួង ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័ 
េេឡង។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ កេដបចទេសចី�ឡ្ពី កទនី 
ននីនទ� មនច្ប់ភូុវបេ នវីេវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់ ែដេេត�ឡងតបេទននី េសចី�ឡ្តតងកខពស្គក បស់ 
្ស�ឡ នវីបពស ែដេុីះឡ្ីកុ សី�ុេផ្ី្គក  េដងបីបេីណន� មនកអនពងត�ននេគេនេគបង នវី 
ច្ប់ភូុវបេជួុ  ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

្បអប់ ២.៦ េដបរប់អទះឡង វធនកេដឡុ្ឡធនថ ដទេណឡ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់មនេីណនែបបចូេួុ  
មនកះវេ្គាេគបេ់ នវីរប់ប�ាូ េះទី ្ស�ឡ នវីបពស។ 

្បអប់ ២.៦ ៖ 

 កេដបចទេសចី�ឡ 

្ពីច្ប់េដងមន

កះវេ្គាេគបេ់ 

មនកចូេួុ  នវី  

្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័ 

សហបភ� �FAO 2002c: 31---32; 

Government of�Samoa 2008. 
 

េនីកពី្បេកស បុូហ្ទបហវី កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ភូុវបេ ឆក ទ១៩៩៧ នវីេវខវត 
បកដដ នេ្កុច្ប់ បនបេីបឡត� មននូងកម� ប់ះឡ ពុនុួងដ៏សទនន់ ស្មប់ា្ុកិ�  

មនកចូេួុ ះឡសី�ុសពឡង វេ ដដ ភវបេ នវីអកីពី់ះ័ននដៃកេកដត ីកពីកអភវងឌ្នន 

េគេនេគបង នវី ករ� ស់ប�ូបកប្�នត�វជតវស�ឡះឡដឡជ�ឡ េហឡងល្តតងបនដី្សី់គប ី 

កូេទកូ់ងថជកអនពងត�ននេ� េនីកពីីទែណក្ុី់ច្ប់ភូុវបេុួង្បីបេដងនះ 

ៃចក្បឌវត។ សនកវសឡកថក ី់ជតវស�ឡះឡដឡជ�ឡ ឆក ទ១៩៩៦ ែដេបនេជពឡេេឡី ពុនេះេកេជពឡ 

បកបង ិអទះឡច្ប់ភូុវបេ ាូនដេ់ដដសន មនកចូេួុ ះឡអកីចូេួុ ជី ២០០នី់ 

ែដេអេ�ជ ឡិុីះឡជុនព�ននះជេ្ចឡនគប ីកូេទកូ់ង រប់ប�ាូ េអី�កុវនែុនដដ - 

ភវបេថក ី់ជតវ នវីអី�កុវនែុនដដ ភវបេថក ី់ុូេដដ ន អី�កីសវី នវីអី�ក្ស�ឡ 

តូច្ុីះឡតទបន់េផ្ី្គក  ង វស័ងឯីាន នវី អកីង វជជ ាឡងន ្ះុះទី អកីឯីេកសឯីរា  

ែផកីង វស័ងដឡជ�ឡ។ េសចី�ឡ្ពីច្ប់្តតងបនេេឡីងីុីេជពឡកះវនីផែងីែិីុួងចទណព ច 

ុ�ី្ េនីកពីសនកវសឡកងនេះេ៣ៃថថ នវីកកួេបនីវចាគទ្ កគប ីកូេទកូ់ង។ 

 េនីកពី្បេកសសេ ប្  ីូនេសដងេបេសចី�ឡ្ពីច្ប់ ឆក ទ២០០៨ បនីទណត់ីេាឡិ  
ាទនុួងចទនួនែដេ្ីសួី នវីកឡនក ី់ងដដ ភវបេ ្តតងអនពងត� ពុនេះេចប់េផ�ឡុេជពឡ 

ីទែណក្ុី់ច្ប់ នវីេដបចទេសចី�ឡ្ពីបកប្�នត�វ រប់ប�ាូ េ នវងត័ីុ នវីនឡតវង វជឡ 

ស្មប់អនពងត�ច្ប់ែដេមន្សប់។ ឧះហណន  ្ីសួីែដេផ�េ់េសចី�ឡែណនទ ្តតង 

ះវេ្គាេគបេ់ជុួងនេឡពី់ះ័នន� បនឆប់បទផពតដូចែដេ ចេជពឡេទបន េនេះេ 

ែដេច្ប់/នវងត័ីុ្តតងបនេដបចទជេសចី�ឡ្ពី ្ះុះទី ្តតងដី់ប�ាូ េុតវេគបេ់ 

បស់អកីពី់ះ័នន េទីកពីេសចី�ឡ្ពីេ្កង្េកដត។ ្ីកុ្បជះេដដេផ្ី្គក ្តតងបន 

ះវេ្គាេគបេ់ េដឡុ្ឡកកួេបនកស្ននះឡតទណីែផកីេផ្ី្គក ៃនសហេុននះទី ុូេ 

ែដេួុ មន ្ស�ឡ បពស ងពងាន នវីុនពស្ចស់ េហឡង្តតងីត់្ាកពីនូងរេ់េកនផេ 

ះទី អស់ៃនកះវេ្គាេគបេ់។ ីូនេសដងេបេនា ី៏ែចីផីែដថ រេ់ច្ប់ នវីេវខវត 

បកដដ នេតវងពត�វះទី អស់ ្តតងេ្បឡ្បស់លី ស័ះួបេចាីេកសែដេមនេីណនអះន្ីនត  

ចទេពាប ុ េងនឌ័។ ីកពីឆក ទ២០០៧ េនេះេែដេច្ប់ះទី អស់បស់្បេកសសេ ប្  

្តតងបន្ចបច់ប�ាូ េគក  ពី េះចននែដេេេុ�បីេទនីបពស្តតងបនាទនួស ជុងួននី 

ពី េះចននែដេមននះអះន្ីនត ចទេពាប ុ េងនឌ័។ 
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្េប់ីុង វជឡះទី អស់ស្មប់ីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ រប់ប�ាូ េីុង វជឡែដេផ�េ់ុូេនវជឡគទ្ កេដងមា ស់ាទនួង       
េួគទ្ កដេ់កេដបចទេសចី�ឡ្ ពីេវខវតបកដដ នេតវងពត�វ នវងត័ីុ នវីនឡតវង វជឡ ដូចជ េសដងេប្បតវបត�វ 
នវីេសដងេបនឡតវង វជឡស្មប់កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ។ េវខវតពបីណន គទ្ កះទី េនា  ចគទ្ កដេ់កអនពត�ននច្ប់ ឬ 
 ទេ់ភបទពន ច្ប់ ដូេចកា កេដបចទ នវី កផ្ះពផផងនវងត័ីុ នឡតវង វជឡ នវីេសដងេបែដេេេឡីីុមស់ 
អភវ្ីុួុ ុួង ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ស្មប់កេដបចទ នវីកអនពងត�ននច្ប់ េនជេន�នាីកពីកធន 
� មននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ (FAO, 2001a: 13)។ 

បែនុះឡេនាេកដត ស ប័នែដេពី់ះ័ននេនីកពីកងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្តតងមនកេប�ជ ចវត� 
ធនថ នវងត័ីុ្តតងបនេដបចទជេសចី�ឡ្ពី នវីអនពងត�បន្តនុ្តតង។ ឧះហណន  កចី្ីីឯីស 
នវី នឡតវង វជឡែដេចទបច់ស្មប់គទ្ កដេ់កះុះចពបពា�ជ ឡដឡជ�ឡ ្តតងែតមន នវី  បីបេីណន� ្ស�ឡ 
្ះុះទី បពស ចកកេួបន។ ចទណព ចេនា  ចះុះ� េជពឡកះវនវត ែីស្ុេ្េេឡី ង វិ េទេេឡនវងត័ីុ 
ពី់ះ័នន េដឡុ្ឡផ�េ់� ្ស�ឡ នវីបពសនូង�កសេសឡនះគក  ីកពីកចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ (World Bank/FAO/IFAD, 
2009a:145)។ នវងត័ីុនន ី៏េួះ្ីនីកអនពងត�ននអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ � បនកន់ែតកូេទកូ់ងផីែដ ដូចជ ាុងនកះុះ� មនកផ�េ់ប�ី ់ួុ គក ស្មប់ដឡ 
បស់េូសព ុឡភ វគែដេកកេួបនួុ គក  នវី ភស�ពាីប ជុ ី់អទះឡកងេ់្ះុះឡសហះ័កនះទី សង ី ស្មប់ 
កចពាប�ជ ឡជផ�ូងកអទះឡ ្បតវបត�វកៃន្កះ សុ្ត�វេ្កងេះេេដប ពហនះវពហន (World Bank/FAO/ 
IFAD, 2009a:145-146)។  

នវងត័ីុអទះឡកេដបចទាួេដឡី សវីុ ី៏េួះវចណផីែដេទេេឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័។ កេដបចទាេួដឡ 
េនជ្បភះែត បុនី ឬ ជ្បភះចុ្ីៃនកកកេួបនដឡស្មប់្េ្សីសវី ជេ្ចឡនកូះទី ះវភះេ់ី 
ដូេចកា លេនជែផកីុងួដ៏សទនន់ៃនកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ កអនពងត�ននេ� េដឡុ ្ឡគទ្ កដេ់កេដបចទាេួដឡ្បីប 
េដងសុជុ៌េងនឌ័ (FAO, 2001; 2004) ួុ មន ៖ 

• កអនព នុ ត� ះទី ្ស�ឡ នវី បពស ចពាេឈ ាជអកី ាួេែដេអនព នុ ត� សមាវី ្េស្  ចាួេដឡ 
េដងឯីរា ះឡេុ្េស្ នវី ប�ាូ េេឈ ាបស់សមាវី្េស្្េប់ូបែដេេ្បឡ្បស់ ឬ កន់កប់ដឡ 
េនីកពីកាេួដឡជផ�ូងក ្ះុជុួងននីេឈ ាអកី ាួេ េហឡងកេ្បឡ្បស់េទូ វីចាសននាេួ 
 ចមនសនសទនន់ជះវេសស េន្តី់ចទណព ចេនា។ 

• កធនថ មា ស់ដឡែដេមនេឈ ាេនីកពីីវចាសននាេួ មនសមសនះ្សបច្ប់ីកពីកាេួដឡ 
ឧះហណន ដូចជ មា ស់ដឡ ចមនកតះព វីចាាុច្ប់្បៃះណឡ ីកពីកសពទកងេ់្ះុះឡសមាវី 
្េ្សដៃកេកដត។ 

• ីកពីីណឡ ែដេភតវី នណមក ី់បនស� ប់បត់បី់ាឡង វត ្តតងបីបេីណន� សហះ័កនែដេេនស់ នវី  
្េស្បន�ស់េនេជពឡកងេេឡដឡេនា ហូតដេ់ចប់សវកនវកន់កប់ ឬ ហូតដេ់កេដបចទែដេមន 
េីណនអចវៃ្ន�ងនជីេនា  ច្តតងបនេជពឡេេឡី  េដងីផនូងរេ់សវកនវ្េប់គប ីែដេមនចទេពា 
ភតវីនែដេមនេឈ ាេនីកពីីវចាសននាួេ។ 
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រេ់ច្ប់ភូុវបេះទី អស់ ្តតងក� មនងពកនស្ស� នវីេគេកណន ែណនទស្មប់អនពងត�បកប្�នត�វៃន 
ច្ប់ះទី េនា ែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ នវី មនសុជុ៌េងនឌ័ ្ះុះទី ស្មប់ 
ធន� មនកអនពងត�ននច្ប់្បីបេដង្បសវកននះ មនកកកួេខពស្តតង នវី មនសុជុ៌េងនឌ័ (FAO, 
2011a: 13)។ េគេកណន ែណនទស�ឡះឡកេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ ដូចជ េគេកណន ែណនទេនីកពី 
្បេកសសេ ប្  (្បអប់ ២.៦) មនសនសទនន់ជះវេសសេនីកពីង វស័ងកងេនា។ កបេីបឡត� មននូង 
នឡតវង វជឡេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់្បីបេដងបកដដ ន ាងួធនថះ័ត៌មនេុ�វតុួងចទនួនដូចជ កេដបចទ 
ក្ុី់ នវី ងន�កប�នីឧកនណន  កពចទេពាសវកនវ្ស�ឡ នវី  បពស។ 

កអនពងត�ននសីេ្ីចទេពានវងត័ីុ ឬ ច្ប់ ាួងេជពឡេតស�េដឡុ ្ឡ� ដនីថ េតឡនឡតវង វជឡែដេេេបនផ�េ់ាូន 
មនដទេណឡ ក្ប្ះនត�េទបនេ�ដេ់ី្ុវតណេនុូេដដ ន (Rachael Knight, personal communication) 
នវី ចមនសន្បេគាននជះវេសស ីកពីីណឡ ែដេបកប្�នត�វ្តតងបនេដបចទេសចី�ឡ្ពី េដងមនក 
ងីចវត�កពីដី់តវចតចួ ចទេពាស ប័ន នវដទេណឡ កែដេចទបច់ស្មប់អនពងត�ច្ប់ នវីនវងត័ីុះទី េនា។ 
េ្កងេះេអនពងត�សីេ្ី ុតវេគបេ់្តេប់អទះឡ្បសវកននះៃនច្ប់ ឬ បកប្�នត�វថឡ  ចផ�េ់កែណនទ 
ស្មប់កេជពឡង វេសជនីុ នវីកែីេុ�បែនុ ។ កអនពងត�ននសីេ្ី  ចមនសន្បេគាននបទផពត 
ស្មប់កេជពឡេតស�េទេេឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័ៃនេសដងេប្បតវបត�វក នវី េសដងេបនឡតវង វជឡ ្ះុះទី េជពឡក 
ែីស្ុ្េេទេេឡខ�នុ សេុ�វតៃនច្ប់ជជមន។ 

លី៏មនសនសទនន់ផីែដ ីកពីកបេីបឡតអី�នះជន់ខមស់ុួង ែដេមនកកកេួខពស្តតង្ត្តះវនវត េទេេឡ 
ប ុ សុជុ៌េងនឌ័ ីកពីកអនពងត�ននច្ប់ភូុវបេ នវីេវខវតបកដដ នេ្កុច្ប់។ ឧះហណន េនីកពី 
្បេកសរបលប ន់ដ ក វគេ័ង្តត្ះវនវត េងនឌ័ េជពឡក្តត្ះវនវត េទេេឡនះអនពេ់ុ េទននីសូចនី 
ៃនីុង វជឡសុជុ៌េងនឌ័បស់ខ�ួន។ ក វគេ័ងែបបេនា កទនីននី មន្បសវកននះជី ីកពីកគទ្ កចទេពា 
នះអនពេ់ុ ជះវេសស នះអនពេ់ុ្សបាុង វធនុងួចទនួន ដូចជ ីូាស្មប់កចូេួុ បស់្ស�ឡេន 
ីកពីស ប័នអភវបេីវចា ីវចា្ បាពទេណនីម ជវកធ ជជីងន�កឧកនណន ែដេមនកពី់ះ័ននេទននី  
តព់ក តព់ក ឬអី�ាទនពទា្ុាះវេសសេេឡែផកីដឡជ�ឡ ែដេី់មនេីណនែបប្បតវីុមននះងនតគប ង 
នវី្តតងចទណងថង វកេ្ចឡនស្មប់េដឡុបណ�ន ីឧកនណន  នវី ះពទមននះច្ស់់ស់ចទេពាេជេា័ង 
(McAuslan, 2010: 126)។ 
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កេដបចទេសចី�ឡ្ ពីច្ប; 

 

 

 

 
 
 
កេដបចទេសចី�ឡ្ ពីនវងត័ីុ នវី កបន�េបាាទនេទីកអនពងត�នន 
 
 
 
កេដបចទេសចី�ឡ្ ពីបកប្�នត�វ នវី កេបាាទនេឆម ាេទីកអនពងត�នន 

 

 

 

 

 

Gnum½teTAelIdMeNIr 

karerobcMesckþIRBag 

niy½tkmµmYy Rbkb 
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rYmman karBieRKaH 

eyabl; Rbkbeday 

smFm’eynD½r 

mankarcUlrYm nig 

rab;bBa©ÚlRKb;PaKI 
 

erobcMniy½tkmµ 
sakl,gmYy 

cMnYnsRmab;eFIV 

etsþeTAelI 

smFm’eynD½r 

enAtammUldæan 

nigBinitüEksRmY
leTAelIniy½tkmµ

TaMgenaH Ep¥kelI 

lT§plGnuvtþ 

sakl,g 
 

erobcM nigpSBVpSay 

kBa©b;esovePA nItiviFI 

nigniy½tkmµ sRmab; 

karGnuvtþn_[)aneBj 

elj edIm,IFana[ 

manlT§plkargar 

RbkbedaysmFm’ 

eynD½r 

 

erobcMyuT§nakar 

elIkkm<s;kar 

yl;dwg nig 

yuT§nakarGb;rM 

GMBIniy½tkmµ 

 

bnþksagsßab½n 

rdæ)aldIFøI edIm,I 
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karGnuvtþn_eynD½r 

RbkbedaysmFm’ 

 

ូបនះ ២.១ ៖  

ាទនេនីកពី 

កេដបចទេសចី�ឡ 

្ពីច្ប់ 

្បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 
 

Gnum½teTAelIdMeNIr 

karerobcMesckþIRBag 

c,ab;mYyRbkbeday 

bTdæan EdlrYmman 

karBieRKaHeyabl; 

RbkbedaysmFm’ 

eynD½rmankar 

cUlrYm nigrab;bBa©Úl 

RKb;PaKI 

erobcMesckþIRBag 

c,ab; nigEckcay 

esckþIRBagCUn 

dl;GñkBak;B½n§ 

epSg²Kña edIm,I 

eFIVkarBieRKaH 

eyabl;[)an 

TUlMTUlay 

 

erobcMkic©BiPakSa 

nigkarelIkkm<s;

karyl;dwg 

saFarN³ 

tamry³ 

RbB½n§pSBVpSay 

 

erobcMeFIVkar 

BieRKaHeyabl; 

CuMTI2 CamYy 
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erobcMkic©BiPakSa 

nigkarelIkkm<s;

karyl;dwg 

saFarN³ 

tamry³ 

RbB½n§pSBVpSay 

 
 

erobcMesckþIRBag 

ÉksarcugeRkay 

edIm,IsuMkarGnum½t 

BIsßab½nnItib,BaØtþi 

EdlmankarTTYl 

xusRtUvGnum½teTA 

elIbTb,BaØtþi 
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អី�កច្ប់អភវងឌ្អន�ជតវ បនអនពងត�េេ្មីសីេ្ីុួងស�ឡះឡ 

កផ�េប់�ី ់ដឡសហេុនន េនីកពី្បេកសេឡេប ឡគប  បុូហ្ទបហវី នវី 
ងូ� ន់ដ េនចេន� ាឆក ទ២០០៩ នវីឆក ទ២០១១។ ាុងនកេជពឡ 
កងជុួងៃដេូសី�ុ សពឡង វេថក ី់ជតវ នវីថក ី់ុូេដដ ន េនីកពី 

្បេកសនឡុួង្ េេ្មីមនេគេបទណីែសពី ងេ់អទះឡេបដបគទ្ ក 

ដេ់ីវចាខវតខទបស់សហេុនន ីកពីកចី្ីីឯីសអទះឡកះុះ 

ដឡជ�ឡ ្ះុះទី េដបចទ នវី អនពងត�សីេ្ីនូងងពកនស្ស�ស្ុប 

ស្ុេ្សុជុ៌េងនឌ័ ្ះុះទី កប់សប ត់នះអងពតប�វជុ៌ នវី 

កេ ឡសេអឡី េនីកពីសហេុនន។  

ធតពផ្ទុ ងួដ៏សទនន់បស់េេ្មី េនជដទេណឡ កែបបចូេួុ ុងួ 

ស្មប់បេីបឡតង វធនុួងចទនួន ស្មប់ដដបេដឡជ�ឡសហេុនន 

(េីន�វីន/ជុនព�នបស់សហេុនន)។ ីវចា្បាពទុួងចទនួន្តតងបន 

េជពឡេេឡី េនីកពីាទននឡុួង្ ីកពីចទេណុាទនចុ្ី្នន 

ីកពីកេដបចទេសចី�ឡ្ពីេីន�វីន ដូចជ ក្បុូេផ�ព ទេទនវត 

នវីកីត់្ាអទះឡង វធនែដេមន្សប់ កេពបបទបត់ ឬ 

កែីស្ុ្េេទេេឡង វធន ែដេែេីមននះសុ្សបេទននី 

េសចី�ឡ្តតងកបស់សហេុនន នវីកបែនុង វធនថឡ្ែដេសុ្សប 

ក្ត្តះវនវត វសី�តនះ នវី នះអនពេ់ុ េទននីដដជុនព�នជតវ 

នវីច្ប់ជតវ ឬ ច្ប់អន�ជតវ ្ះុះទី េ្កងេះេះវនវត  

ែីស្ុ្េេេឡីចពីេ្កង ្តតងេដបចទេសចី�ឡ្ពីចពីេ្កងុួង 

ស្មប់កអនពុ័តជផ�ូងក ស្មប់េ្បឡ្បស់ជេីន�វីន ឬ 

ជុនព�នបស់សហេុនន។ 

ចប់ាទី ះឡដទបូី ្ីកុកងេេ្មីបនសីបត់ជថន់ថ សហេុនន 

ះទី ុូេ្តតងចូេួុ េនីកពីដទេណឡ កះទី ្សកី  េហឡងតទណីបពស 

្ះុះទី ្ស�ឡបស់្េ្សនឡុួង្្តតងចូេួុ េនីកពីីវចា្បាពទេេឡីចពី 

េ្កង េដឡុ្ឡអនពុ័តេទេេឡេីន�វីន។ 

ដទេណឡ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ថក ី់ុូេដដ នេនា បនបីបេីណន 

� សហេុនន ចេជពឡកត�ពាប ាុ ទី  នវីះវនីផអទះឡង វធនអភវបេីវចា 

េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡែដេមន្សប់បស់ះួីេេ នវី ុូេេហតពែដេ 

សវតេនះឡេ្កង ចទេពាកែដេបន�មនង វធនអភវបេីវចាែបបេនា 

រប់ប�ាូ េ ង វធន្បៃះណឡ ែបបេ ឡសេអឡី ែដេ្ស�ឡបនេជពឡកសីសួ 

នវីេដិេដេេនីកពីីវចា្បាពទ។ ្ស�ឡបនចប់េផ�ឡុេុឡេេាឡិ ថ 

ះួី េេ ចះុះសវកនវដឡជ�ឡបនកន់ែតេ្ចឡនជីេនា េនីកពីសហេុនន 

បស់ះួីេេ េហឡងសហេុនន្តតងបនេេឡីកនីចវត�� ះ្ីនីសវកនវដឡជ�ឡ 

្បអប់ ២.៧ ៖  

េុេដនបកះវេសជនន 

ែដេកកេួបនះឡកេដបចទ 

េសចី�ឡ្ ពីច្ប់ីកពីុូេដដ ន 

 
្បភះ ៖  Knight, 2011 

 

ជុនព�ន នវី េីន�វីនបស់សហេ នុ េួាី់ 

ែតីេេឡី  ឬ េដបចទជេសចី�ឡ្ពីេនថក ី់ 

ុូេដដ ន ីកពីេីណនុ ងួែដេអនព នុ ត� មន 

កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ះឡ្េប់ 

្ស�ឡ នវី បពសះទី អស់េនីកពីសហេុនន 

្ះុះទី  ចាួងួបេីបឡនអីនះបស់ 

្បជះេដដីកពីុូេដដ នអទះឡច្ប់  នវីក 

ងេ់ដនីអទះឡច្ប់េតវងពត�វផីែដ។ ដទេណឡ ក 

េដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ីកពីុូេដដ ន  ចេបឡ  ី

ចទហ�កសុួងចទននួស្មប់្ស�ឡ េដឡុ្ឡសួ 

សទនួអទះឡង វធននន ែដេេជពឡ� បត់បី់ 

្បេគានន ឬ េ ឡសេអឡីេទេេឡះួីេេ ្ះុះទី  

េជពឡកតសហូុតវ េដឡុ្ឡ� មនង វធនុួងចទនួន 

ែដេះ្ីនីសន�វសពខេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ នវី 

តួនកឡបស់ះួីេេ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡក 

កន់កប់ដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន (Knight, 2001)។ 

្បអប់ ២.៧ េដបរប់អទះឡេបដបែដេេេ 

សេ្ុចបនសុជុ៌េងនឌ័ ្បីបេដង 

េជេា័ង េនីកពីដទេណឡ កផ�េ់ប�ី ់ដឡាុ 

សហេុនន ីកពី្បេកស េឡេប ឡគប  បុូហ្ទបហវី 

នវីងូ� ន់ដ។ 
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បស់្ីកុានងងីេ្គា ្ះុះទី ងន�កីកពីសហេុននស្មប់ 

កពសពងតវនះចទេពាសវកនវែដេមន្សប់។ េេ្មីេនា ី៏បន 

បីបេីណន� េជពឡកបន ព្ ឡង វធនីកពីុូេដដ ន េទននីច្ប់េតវងពត�វ 

េដងបេីបឡនកងេ់ដនីបស់សហេុនន នវី្ស�ឡ អទះឡប ុ ច្ប់ជតវ 

នវី សវកនវុនពស្។ ាុងនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីីវចា្បាពទ នវី 

កះវនីផ កងេ់េាឡិ បស់សហេុននអទះឡឋននបស់្ស�ឡេនីកពី 

អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ បនចប់េផ�ឡុមនករ� ស់ប�ូ េហឡង 

កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌បស់្ស�ឡ េនីកពីដទេណឡ កេដបចទ 

េសចី�ឡ្ពីច្ប់ីកពីុូេដដ ន បនាាឥកនវះេេទេេឡមតវកៃនង វធន 

បស់សហេុនន ែដេជេកនផេកកួេបនះឡដទេណឡ កេដបចទេសចី�ឡ 

្ពីច្ប់។ 

 
✎ប�ជ ឡេផួបីរួត់ ២.៣ ៖  

កគទ្ កចទេពាកេដបចទ

េសចី�ឡ្ ពីច្ប់ 

្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័ 

 
្បភះ ៖ McAuslan, 2010. 

✓ ធនថ ្េប់បកប្�នត�វ នវីនវងត័ីុស�ឡះឡដឡជ�ឡះទី អស់ 

មនសី�តនះេទននី ្ីបខ័ណ� ដដជុនព�ន ែដេ្េបដណ� ប់ជួុ  នវី 

ច្ប់សវកនវុនពស្អន�ជតវ ្ះុះទី ធនថ 

្ីបខ័ណ� េនាគទ្ កដេ់សុជុ៌េងនឌ័។ 

✓ ីទណត់អទះឡដទេណឡ កស្មប់កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ ែដេរប់ប�ាូ េ 

កះវេ្គាេគបេ់ នវីកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េដងធនថ 

្ីកុ្ស�ឡមនកចូេួុ  េហឡងកួុ ចទែណីបស់ះួីេេ ្តតងបនងីុី 

ះវចណ� បនហត់ចត់។ 

✓ េដបចទី វចា្បាពទះវេ្គាេគបេ់ស្មប់ែត្ស�ឡ ស្មប់ែតបពស នវី ីវចា្ បាពទ 

ះវេ្គាេគបេ់ួុ គក  ះទី ្ស�ឡ នវ  ី បពស ែដេអនព នុ ត� មនកផ�េន់ូងកស្នន 

នវីេសចី�ឡ្តតងកេផ្ី្គក ។ ្ស�ឡ នវីបពស ុីះឡ្េប់្ីកុសី�ុះទី អស់ 

េួមនតទណីចូេួុ េនីកពីកះវេ្គាេគបេ់ េហឡងេេ្តតងះវចណចទេពា 

ឧបសេ�ននែដេរ ទី សួាដេ់កចូេួុ ។ 

✓ ីទណត់ីូាេងនឌ័ស្មប់េណនីម ជវកេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ 

េដឡុ្ឡគទ្ ក � មនីទេណឡ នៃនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ។ 

✓ អនពុ័តេទេេឡង វធនក េដឡុ្ឡធនថច្ប់ នវីនវងត័ីុនន 

ុវន ចអនពុ័ត េទបនេេឡង ្បសវនេបឡះពទមនកះវេ្គាេគបេ់ជុងួ្ស�ឡ។ 

✓ េដបចទេសដងេប្បតវបត�វក នវីេសដងេបនឡតវង វជឡស្មប់ដដបេដឡជ�ឡ នវីក្េប់ 

្េីដឡជ�ឡ ែដេេដបរប់អទះឡេបដបអនពងត�ច្ប់្បីបេដង្បសវកននះ េដឡុ្ឡគទ្ ក 

ដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ អនពងត� 

សីេ្ីេទេេឡនវងត័ីុនន នវីែីស្ុ្េនវងត័ីុះទី េនា េដងែផ�ី 

េេឡេកនផេៃនកអនពងត�ននសីេ្ី។ 

✓ េនេះេីទណត់ីូាស្មប់សមាវីជ្ស�ឡ េនីកពីេណនីម ជវក នវី 
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េណនីុកដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន ុវន្តតងសនតថ ្ស�ឡែុីែតីែតមនតនួន នវី 

មនេះេេង់េដឡុ្ឡចូេួុ ជសមាវីេនីកពីងន�កែបបេនាេេឡង ជះវេសស 

េនេនតទបន់ានបក ដូេចកា េេ្តតងគទ្ កដេ់កចូេួុ បស់្ស�ឡ ាុងនកធន 

ថីវចា្ បាពទ្តតងបនេជពឡេេឡី េនេះេែដេមននះសុ្សបស្មប់្ស�ឡ។ 

ចូចីចទ! 

ងពកនស្ស� នវីដទេណឡ ក្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ នវីមន្បសវកននះ ស្មប់ 

អនពងត�ច្ប់ភូុវបេ មនសនសទនន់ន� ទី ណស់ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 

្បីបេដងកកកួេខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ 

នវីនវងត័ីុ ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័ ះទី េនីកពីង វជឡស្ស� នវី ធតពផ្ទបស់ល ននី 

ាួងួគទ្ កដេ់សីុនះេនា ាទី ះឡដទបូី។ 

 

េ្រមរករចចេរដលដេដមដីម់ី្រកមេេដសមមមមេដេនឌលសេរងដលេេួ្ុ�េសរេពរចាេ�នដីម់ ី

កបេីបឡត� មននូងុ ូេដដ នច្ប់ នី មទុ ងួ ស្មប់អភវបេ វីចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកេួ 
ខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័ ត្ុតង� មនកងីចវត�កពីដី់ចទេពាធតពផ្ទេផ្ី្គក ែដេពី់ះ័ននី កពីក 
បីបេីណន� ្ស�ឡ នវីបពស  ចសេ្ុចបន នវីអនពងត�សវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ ធតពផ្ទះទី េនា ួុ មន 
កកកួេបនងពត�វជុ៌ ងន�កេដា្សងង វលក នវីីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ ្ះុះទី អីីុែផកីច្ប់ ដូចមន 
ប ជុ ី់េនីកពី ារី ២.២។ ចទណព ចចទនួន៣ដទបូីេេ ្តតងបនងីុីះវនីផេនីកពីែផកីដៃកេកដតៃន 
បុូឌពេេនា  ខណនេះេែដេប ុ អីីុែផកី ច្ប់ ្តតងបនងីុីះវនីផ្សបគក ជុងួប ុ ែដេមន 
កទនី់កទនីគក ាវតសកវកន ដូចជ ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនីេនីកពី បុូឌពេ៥។  

 

ធតពផ្ទ នវងុន័ង ារី ២.២ ៖ 

ធតពផ្ទី កពីក 

អនពងត�ននស វកនវដឡជ�ឡ 
កកកេួបនងពត�វជុ៌ េកននះីកពីកបន�េជពឡកះុះដឡ ជុួងននីឧប្ស័ងេទ 

កន់្បះ័ននច្ប់ នវី ្បះ័ននងពត�វជុ៌ពី់ះ័នន ្ះុះទី ងន�ក 

េដា្សងង វលកាុែបប្បៃះណឡ  ឬ ាុផ�ូងច្ប់។ សវតេ្កុ 

ច្ប់ស�ឡះឡសវកនវុនពស្អន�ជតវ កកកេួបនងពត�វជុ៌ ី៏រប់ប�ាូ េ 

ផីែដ នូងសវកនវីកពីកកកួេបនឧប្ស័ងុួង្បីបេដង 

្បសវកននះ ស្មប់បពេ�េះទី ំងណែដេសវកនវបស់ះួីេេ 

្តតងបនប ជុ ី់ថកកួេីក ទេ់ភបទពន។ 

ងន�កេដា្សងង វលក ដទេណឡ ក នវីស ប័នផ�ូងច្ប់ ឬាុែបប្បៃះណឡ  ែដេ្តតងបន 

េ្បឡ្បស់េដឡុ្ឡេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ េនីកពី្បះ័ននងពត�វជុ៌ជួុ ។ 

ីវចាគទ្ កែផកី ច្ប់ ីវចាគ ទ្ កជី់ែស�ីែដេេេ្តតងក េដឡុ្ឡបន�េជពឡកះុះដឡជ�ឡ 

ស្មប់បពេ�េ ួុ មនជ កអ ះ័ត៌មនអទះឡនឡតវង វជឡ ាទនងួហវ�នងតព 

ឬ ៃថ�ចទណងពី់ះ័នន (ាទនួងែផកីច្ប់) នវី ីវចាគទ្ ក្បីប 

េដងនះង វជជ ាឡងនះឡាទនួងកែផកីច្ប់ ឬ េុធង ឡ (ាទនួងែផកី 

ច្ប់)។ 
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អីីុែផកី ច្ប់ ចទេណាដនីអទះឡច្ប់ នវី េបដបអនពងត�ច្ប់ នវីកងេ់ដនីអទះឡ 

កទនី់កទនីលីច្ប់ នវីកអនពងត�នន។ 

ដលេេររមេដួុ�រមមម 

កកកួេបនងពត�វជុ៌ មននះខពសែប�ីះឡគក េនីកពីចទេណុ្ីកុ្បជះេដដេផ្ី្គក  េនីកពី្េប់ប វបក 
ះទី អស់បស់្បេកស។ ឧះហណន  េសចី�ឡ្តតងក� មន វីចាគ ទ្ កែផកី ច្ប់បស់្ស�ឡេនតទបន់ានបក ននី មន 
នះខពសែប�ី គក ះឡេសចី�ឡ្តតងកបស់្ស�ឡេនតទបន់កឡ្ីកី  េហឡងេសចី�ឡ្តតងកបស់្ស�ឡ នវីបពសែដេេចាអី្ 
មននះខពសគក  ះឡេសចី�ឡ្តតងកបស់្ស�ឡ នវី បពសែដេុវនេចាអី្ េហឡងេសចី�ឡ្តតងកបស់្ស�ឡែដេ 
ះនីែផ�ីេទេេឡច្ប់្បៃះណឡ  េដឡុ្ឡកកួេបនសវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ មននះខពសគក ះឡេសចី�ឡ្តតងកបស់្ស�ឡ 
ែដេបនកកួេ នវី /ឬ បនចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡបស់ះួី េេជផ�ូងក េ្កុេឈ ារួេ់ខ�ួនបស់ះួីេេ (Nakayi, 
2010)។ ដូេចកា អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង នវី មនសុជុ៌េងនឌ័ 
េួមនកចូេួុ ះឡអភវ្ីុែដេេជពឡកីទណត់េគេេិេដង្បកី្បងត័ក េដឡុ ្ឡេជពឡ� េកននះកកួេបន 
ងពត�វជុ៌េេឡប ុ ដឡជ�ឡ មនសុជុ៌េងនឌ័ ស្មប់្េប់្ីកុ ្ស�ឡ នវី  បពសះទី អស់។ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន កកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡេនមនី្ុវត េដងស 
ឧបសេ�ែផកីងប្ជុ៌ សី�ុ នវីស ប័ន។ ឧបសេ�ះទី េនា  ចួុ មន ៃថ�េសលតព់ក នវី ៃថ�ចទណង 
ពី់ះ័ននមនី្ុវតខមស់ ីីពាចទេណាដនី អទះឡសវកនវដឡជ�ឡ នវី  ្បះ័ននងពត�វជុ៌ផ�ូងក ងនចមថ ង បទី នស 
នះជតទណីុវន្េប់្គន់េនីកពី្បះ័ននងពត�វជុ៌ ីីពាកទនពីចវត� នវី សព័ងនះីកពីកេជពឡសីុនះេដង 
ឯីរា េនីកពីដទេណឡ កនឡតវង វជឡាុផ�ូងច្ប់ នវី នវគុបកដដ នសី�ុងប្ជុ៌ ែដេេជពឡ� ្ស�ឡមនកភ័ងន� ច 
ចទេពាកដី់េះស ឬ កែដេ្តតងបនសហេុននុវនរប់ី ្បសវនេបឡះួី េេបន�េជពឡកះុះដឡជ�ឡ។ 
ជេកនផេ ្ស�ឡជ និីកប់ ី់្តតងបនបដវេសជចទេពាកកកេួបនងពត�វជុ៌ជីបពស េហឡងី៏កទនីននី 
្តតងបនបដវេសជចទេពាកកកួេបនងពត�វជុ៌ះទី អស់គក ផីែដ (UN Women, 2011: 54; FAO, 2006a: 
154-156; GROOTS Kenya, 2011)។ 

សវតេ្កុកវដដនះែផកីច្ប់េផ្ី្គក  ជះវេសស េនតទបន់ានបកៃន្បេកសីទះពីអភវងឌ្ ែដេ ចះពទមន ឬ 
គ នេកននះកកួេបនេសលបស់ស ប័នដដកកួេបនួពីកងងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ ជ និីកប់ ច្ប់្បៃះណឡ  ែុី 
ែតីែតជុេជនបងបបុស្មប់េដា្សងង វលកដឡជ�ឡ នវី  កះ្ីនីង វធនេនីកពីសហេ នុ (Knight, 2011: 
148)។ ្ស�ឡ ចមននះងង្ស្េជីីកពីកែសពីី ជ ជែបប្បៃះណឡ  េបឡេជដបេទននីស ប័នងពត�វជុ៌ 
ែដេមនេីណនផ�ូងក ្បសវនេបឡ ជ ជែបប្បៃះណឡ សវតេនីកពីុូេដដ ន នវី សវតេនាវតផាួបស់ះួីេេ 
ជី។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ ច្ប់ នវី ជ ជែបប្បៃះណឡ  នវី្បះ័ននងពត�វជុ៌ផ�ូងក កទនីននីុវន ចកព 
សវកនវ្ស�ឡបនេេឡង  ្ស័ងេដងមននះេេុ�បីែផកីេងនឌ័ នវី មនក្េបដណ� ប់ះឡបពស។ 

អី�ក UN-Women ីទណត់នវងុន័ងេទេេឡែខ្សងព ី់ងពត�វជុ៌ ថជ “ី្ុីៃនាទនននែដេ្តតង 
អនពងត�េដឡុ្ឡកកេួបនងពត�វជុ៌” (UN-Women, 2011: 48)។ ែខ្សងព ី់ងពត�វជុ៌ុួងែដេមនកកកួេ 
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ខពស្តតងចទេពាេងនឌ័ (UN-Women, 2011: 56-57 and 63) ្តតងក� មននូង ៖ 

•  ណត�វកង នវីនឡតវង វជឡច្ស់់ស់ រប់ប�ាូ េះវជឡសែដេមនបកដដ ន្តនុ្តតង នវងត័ីុ 
ស្មប់អនពងត�ច្ប់ នវីកស្ុបស្ុេ្ ីកពីចទេណុែផកីេផ្ី ្គក ៃន្បះ័ននងពត�វជុ៌ េដឡុ្ឡធនថ 
េសលសធណនផ�េ់កេត�ឡងតបចទេពា្ស�ឡ - ្តតងមនុូេនវជវគទ្ ក្េប់្គន់ ្បីបេដងនវននះ 
នវីមនង វធនកស្មប់្តត្ះវនវត កអនពងត�នន។ 

• ី�ា ប់េសលឯីេកស េដឡុ្ឡាួងដេ់្ស�ឡីកពីកាទនាេទេេឡឧបសេ�ែផកី ស ប័ន នវី  សី�ុ  
ចទេពាប ុ ងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡែដេះួីេេាបួ្បកា។ អភវ្ីុុួងែដេកទនីននី កកេួបនេជេា័ង 
េនជកេជពឡសមហណីុេសលីុ ដូចជ េនឯក វគេ័ង្ចីេចិចូេែតុួងស្មប់ ប ុ ដឡជ�ឡ 
ែដេ្េប់េសលីុដឡជ�ឡះទី អស់ សវតេនេ្កុដទបូេក វគេ័ងែតុងួ ែដេអភវ្ីុែបបេនា 
ាងួកត់បនងចទននួៃនាទនែដេេេ្តតងក េដឡុ្ឡកកេួបនងពត�វជុ៌។ ល ចមនសន្ បេគាននផ ែីដ 
ីកពីកែដេមន្ស�ឡេជពឡកងេនែផកី ាួ ពុខៃនក វគេ័ងដឡជ�ឡេនា  ្ស័ងេដងះួី េេ ្បែហេ 
ជមននះងង្សេ្កទនី់កទនីជី ស្មប់អតវថវានជ្ស�ឡ ែដេចទណព ចេនា មនះវនីផផីែដ 
េនីកពី បុូឌពេ៤។ 

• គទ្ ក� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីង វស័ងងពតប�វជុ៌ េដឡុ ្ឡបេីបឡននះជតទណីែដេមនតពេ នះ 
េងនឌ័េនីកពី្េប់កវដដនះះទី អស់ៃនអភវបេីវចា នវី  េដឡុ្ឡេេឡី ីុមស់កទនពីចវត� សធណន 
េនីកពី្បះ័ននងពត�វជុ៌ជួុ ។ 

• កផ្ះពផផង នវីកបណ�ព ាបណ� េ េដឡុ ្ឡេជពឡ� េច្ីុដនីអទះឡឧបសេ�ែដេ្ស�ឡាបួ្បកា ីកពីក 
កកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ ែដេនទ� មនករ� ស់ប�ូឥ វគបថ។ េេ ចអនពងត�ដទេណា្សងែបប 
សុ�ន បបពែន�មន្បសវកននះ ដូចជ កេប់ងីៃថ�េសលតព់ក កផ�េ់ក្ុី់េដងឥតេវតៃថ� ឬ 
កេរ� ត កវនះេទេេឡី ណឡ ែដេមននះេសឡប។ 
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✎ប�ជ ឡេផួបីរួត់ ២.៤ ៖  

កបេីបឡនសុជុ៌េងនឌ័ 

ីកពីកកកេួបនងពត�វជុ៌ 

េេឡប ុ ដឡជ�ឡ 

 
្បភះ ៖ Nakayi, 2010; 
UN Women, 2011. 

✓ ផ�េះ័់ត៌មន នវីកបណ�ព ាបណ� េ� ចទេគេេិស្មប់្ស�ឡ នវីបពស 

អទះឡក កកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ។ 

✓ េដា្សងបពះពេហតពឬសេេ់ែផកីសី�ុ  នវីស ប័ន ែដេបណ� េ� បត់បី់ 

េកននះីកពីកកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ ដូចជ ីា� ងប្ជុ៌ នះ្ីឡ្ី អនីនះ 

នវីងនចមថ ង។ 

✓ គទ្ កចទេពាកេីឡនេេឡី ៃននះជតទណី នវីកចូេួុ បស់្ស�ឡ 

េនីកពីដដបេ ដឡជ�ឡ នវីស ប័ន្េប់្េី ជះវេសស 

េនីកពីងន�កេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ។ 

✓ កកួេស� េ់អទះឡតួនកឡបស់ច្ប់ នវី ជ ជែបប្បៃះណឡ  េនីកពីដទេណឡ ក 

េដា្សងង វលកដឡជ�ឡ នវីកបទេះិ ពុខងបស់ះួីេេ។ គទ្ កដេ់ ជ ជែបប 

្បៃះណឡ  ីកពីកែ្បក� ងេទជកន់ែតមនសុជុ៌េងនឌ័ នវី ីទណត់ី 

ុូេេហតព ថេហតពអពឡបនជមនងត�មនៃនកអនពងត�ននែបប្បៃះណឡ  នវី េបដប 

ែដេកអនពងត�ននែបបេនា  ចាួងគទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

✓ េេឡីកនីចវត�� មនករ� ស់ប�ូច្ប់្បៃះណឡ  

ីកពីេីណនុួងែដេ្សបេទននី ្បេគាននបស់អកីមនអទណច 

េដឡុ្ឡកត់បនងកបបពនបបីណុួងបស់ះួីេេ ីកពីក ទេ់ភអទណច 

នវីបេីបឡត� មននូងឧបសេ�ថឡ្ែដេរ ទី សួាចទេពាេកននះ 

ីកពីកកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ។ ជះវេសស េនេះេេជពឡកង ឬ េជពឡកតសហូុតវ 

ជុងួបពស ែដេេជពឡកងេនីកពីង វស័ងងពត�វជុ៌ េេ្តតងេ្ាឡសេ ឡសេ្បឡ្បស់ 

ងពកនស្ស�សនួន ជជីក្បេុ ពុខដី់គក ។ 

ចូចីចទ! 

ឧបសេ�ែដេរ ទី សួាចទេពាេកននះីកពីកកកេួបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ នទ� បបាពេ់ដេ់្េប់ 

្ីកុ្បជះេដដងងីេ្គាះទី អស់ េបឡេះាបឡជ្ស�ឡកទនីននីកកួេីផេបបាពេ់ 

អង វាជមនជះវេសសី៏េដង។ អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកួេ 

ខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័ ះុះ� មនកកកួេបនងពត�វជុ៌ស្មប់្ស�ឡ 

នវីបពស្េប់ូប ្េប់្សះប់ងណ្ន សសន ជតវះននព នវី ងព េដឡុ្ឡបីបេីណន�  

ះួីេេ ចសេ្ុចបន នវី អនពងត�សវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ 

ដលេេន្ិដ រ្រេដីម់ ី

កគទ្ ក� មនកេីឡនេេឡី នូងនះជតទណី នវីកចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពីងន�កេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ 
ែបបផ�ូងក នវី ាុផ�ូងច្ប់ េនជុេជនបងុងួែដេេេបនកកួេស� េ់ ថ ចេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូង 
ឧប្ស័ងបស់្ស�ឡចទេពាដទេណា្សង នវី ងពត�វជុ៌េេឡង វលកដឡជ�ឡ (World Bank/FAO/IFAD, 2009a: 24)។ 
្បអប់ ២.៨ បង ិអទះឡចទណព ចេនា េដងសទេិេគីចទេពាីណឡ ្បេកសរបលប ន់ដ ែដេកេីឡនេេឡី នូងក 
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ចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពីេណនីម ជវកេដា្សងង វលកីកពីុូេដដ ន បនេជពឡ� េកនផេកងែដេមន 
សុជុ៌េងនឌ័ កន់ែតកទនីននី ចសេ្ុចបន។ 

 

បណ� ិ្ស�ឡរប លប ន់ដ (RWN) បនអនពងត�េជពឡកសវីផុួងេនីកពី្សកីបហូេហ�េសរប  
ែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡសុម័នននះដឡជ�ឡអន�ជតវ េដឡុ្ឡេជពឡកបប ន់្បមណេទេេឡ 
បកះវេសជននបស់្ស�ឡ ីកពីកអនពងត�ននច្ប់នន ែដេកពសវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ 
កសវីផេនា បនេដបរប់អទះឡសនសទនន់បស់ បហពនហ ព្ឡ (អកីស្ុកាស្ុ្េីកពី 
ុូេដដ ន) ីកពីកកពសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ ជះវេសស េនីកពីង វលកែដេះី់កីេទ 
ននីកសកីុតី នវីង វលកដៃកេកដតេនីកពី្េ្ស ែដេជក្ុី់ៃនង វលកកូេទបទផពត 
ែដេមនកពី់ះ័ននជុងួ្ស�ឡ។ កសវីផេនា បនីេាឡិ ថ ្ស�ឡនេេ្ចឡន 
បនេ្ាឡសេ ឡសេជពឡេសចី�ឡរងកណន អទះឡង វលកបស់ះួី េេ េទកន់ ជ ជុូេដដ ន 
េដងែេី ្ស�ឡុួងចទនួនបនេទាួបអកីស្ុកាស្ុេ្ីកពីុូេដដ នេដងរួេ់ែត 
ុ�ី។ មនែត្ស�ឡុួងចទនួនតូចបបពេណ្ា ែដេបនរងកណន អទះឡង វលកបស់ះួីេេ 
ាូនដេ់្ីកុ ្បនីផ្េ្ស ែដេ្តតងបនចត់កពីថុវនសូងមននះេួ� េារជី់បន 
ដូច ជ ជុូេដដ ន ឬ អកីស្ុកាស្ុ្េ។ គប ីេចណស់ ្តតងមនសមាវី 
 ជ ជុូេដដ ន នវីអកីស្ុកាស្ុ្េីកពីុូេដដ ន ចទនួន ៣០% ជ្ស�ឡ 
ដូេចកាេហឡង េកឡប្ស�ឡែដេមនីណឡ ដឡជ�ឡ្តតងរងកណន  កទនីននីមនកកពីចវត� 
េទេេឡះួីេេ។  

កសវីផេនា បនេូសប ជុ ី់អទះឡសនសទនន់ៃនដទេណឡ ក នវីស ប័នេដា្សង 
ង វលកេ្្បះ័ននតព់កថក ី់ុូេដដ ន ជះវេសស េនាុបណ� ្បេកសុួងចទនួន 
ដូចជ ្បេកសរបលប ន់ដ ែដេបនកកេួីេ្គាះឡាេម� ាដ៏ជថន់ជថ ែដេស ប័នែបប 
្បៃះណឡ ែដេមន្សប់  ចុវន្តតងបនេេកពីចវត�ថមននះអះន្ីនត ។ អកី 
ស្ុកាស្ុ្េីកពីុូេដដ នខ�ួនឯីរួេ់ បនអទពងនងែសពីី ៖ 

 កេេឡីកនីចវត� � មននឡតវដដ 
នវីកបណ�ព ាបណ� េេកដី ះត់អទះឡច្ប់ភូុវបេ 
ស្មប់េណនីម ជវកេដា្សងង វលកីកពីុូេដដ ន 

 កផ្ះពផផងអទះឡេងនឌ័ នវី 
កេេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡច្ប់ភូុវបេ 
ស្មប់្បជះេដដះទី ុូេ� បនកន់ែតកូេទកូ់ង រប់ប�ាូ េកបណ�ព ា 
បណ� េះវេសស អទះឡប ុ េងនឌ័ស្មប់បពសែដេីផាទេនរ នវី េពណតៃុ� 
ែបបេ ឡសេអឡី - អកី ផ�េច់េុ�ឡងជបពសមក ី់េនីកពីក្សង្ជង បន 
េូសប ជុ ី់� ដនីថ “ីកពីនុជបពស េងឡី ី៏េួផ�េ់តៃុ�ចទេពា្ស�ឡ ដូចែដេ 
េងឡី ផ�េ់តៃុ�ចទេពាខ�ួនឯីផីែដ”។ 

ីុង វជឡបណ�ព ាបណ� េអកី ស្ុកាស្ុេ្ីកពីុូេដដ ន ្តតងបនអនពងត�េដងដដ ភវបេ 
នវីសី�ុសពឡង វេ រប់ប�ាូ េកអនពងត�ននេដងអី�កុវនែុនដដ ភវបេេបសីីុ 
ងពត�វជុ៌អន�ជតវ (IJM) េ្កុីវចាសហ្បតវបត�វកជុួង្ីសួីងពត�វជុ៌។ េុធង ឡ 

 
្បអប់ ២.៨ ៖ 
កេដា្សងង វលក 
ដឡជ�ឡ្ បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ 
 
្បភះ ៖  RWN, 2011; Daley, 
Dore-Weeks and Umuhoza, 
2010; International Justice 
Mission, no date. 
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ែដេេជពឡកងជុងួ IJM ផ�េ់នូងីវចាគទ្ កជី់ែស�ី ែផកី ច្ប់ ាូនដេ់ានីេ្គា 
ះឡកដីហូតងី្កះ សុ្ត�វេដងខពសច្ប់ ជះវេសស្ស�ឡេុមប ង នវី ពីមីទ្ ព 
េដឡុ្ឡាួង� ះួីេេកកួេបនដទេណា្សងាុផ�ូងច្ប់ េនីកពី្បេកសហ្ទេបដ 
ងូ� ន់ដ េីនគប  នវី រប លប ន់ដ ្ះុះទី េជពឡកងេនីកពី្បេកសះទី បួន េដឡុ្ឡ 
ផ្ះពផផងាូនដេ់េុដនីនទ នវីសមាវីេណនីម ជវកេដា្សងង វលកីកពីុូេដដ ន 
ះទី ្ស�ឡ នវីបពស អទះឡប ុ ពី់ះ័នន។  

េនីកពី្បេកសេឡហ�ឡស ន ចប់ះឡឆក ទ២០០៣ ហូតដេ់ឆក ទ២០១០ ីុង វជឡដឡជ�ឡី កពីៃដបស់បពេ�េែដេ្តនុ ្តតងបស់ 
UN Women បនាួងអភវងឌ្ចទេណាដនី នវី សុតនះបស់តអួី�សទនន់្េនីកពីង វស័ងងពត�វជុ៌ ីកពីក 
អនពងត�អភវ្ីុុងួែដេមនុូេដដ នែផ�ីេេឡសវកនវ ចទេពាប ុ សុជុ៌េងនឌ័ នវីកផ�េ់នះអី់ ច 
ដេ់្ស�ឡ។ េេបនេរ� តកងីចវត�កពីដី់ជី់់ី់ េទេេឡកះ្ីនី នះជៃដេូលីក វគេ័ង នវី 
ាទនិកែផកី ច្ប់ ែដេុីះឡនងីដដ នសព វេគដឡ នវី កចពាប�ជ ឡអចេន្កះ ែដេនទ� មនក 
េដា្សងង វលកន� ុ្េនីកពីតព់ក នវីកះុះុីង វិ នូងសវកនវ្សបច្ប់បស់្ស�ឡីកពីកកកេួបន 
ចទែណីដឡជ�ឡ នវី កកន់កប់ឯីសប�ី ់ដឡ (Djusaeva, 2012)។ 

ុូេេហតពុងួែដេ្ស�ឡមនកេទបីជះវេសស ីកពីកធន� មនកកកេួស� េ់ចទេពាកះុះដឡជ�ឡ 
បស់ះួីេេ េន្តី់ថះួី េេែុីែតីមនអទណច នវី  សវកនវតវចតចួីកពីកចត់ង វធនកជសធណន។ 
ង វលកដឡជ�ឡែដេពី់ះ័ននេទននីកះុះះឡ្ស�ឡ ែុីែតី្តតងបនចត់កពីថជប ុ ឯីានេនីកពី្េ្ស 
ែដេត្ុតង� មនកដទេណា្សងេន្តនុី្ុវតេនា។ ្ស�ឡ ជះវេសស ្ស�ឡេនតទបន់ានបក ែុីែតីេុឡេ 
េាឡិ ថះពទមន្បះ័ននកន់កប់ែបបផ�ូងក  ឬ ែបប្បៃះណឡណុួងកកេួស� េ់សវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេេេឡង 
(FAO, 2006b: 48)។  

កេដា្សងង វលកេ្្បះ័ននតព់ក េនជដទេណា្សងុងួែដេកន់ែតមន្បជ្បវងនះេេឡី ជ 
េទដប់។ ាេ្ុឡសេដងែេីេ្ះឡេនា ួុ មនជ កអ កះវចណេទេេឡអកី ស្ុកាស្ុេ្េនីកពីតព់ក 
េដឡុ្ឡាួងដេ់អកី ែដេបនដី់ពី បណ�ន ីេទតព់ក ីកពីកេដា្សងង វលកបស់ះួីេេ េដង 
ុវនចទបច់្តតងី់ចទដទេណឡ កតព់ក (Magezi, 2010)។ 

 

្បអប់ ២.៩ ៖  
កេជពឡកងជុងួ 
ស ប័នែបប្បៃះណឡ  

ីកពីកេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ 
 
 

្បភះ ៖  
Harrington and 
Choprab, 2010: 
20; Carfield, 

2011; ULA, 2010; 

េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន  ជ ជ នវីស ប័នែបប្បៃះណឡ  េនែតមនកកកេួ 
ខពស្តតងនេេ្ចឡនេទេេឡដទេណា្សងង វលកដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន។ ងន�កេដា្សង 
ង វលកែបប្បៃះណឡ   ចមននះឆប់ហ័សជី នវីងងកកួេបនជី ្ះុះទី  
មនជម នពូបែផកីសី�ុជីងន�កេដា្សងង វលកាុផ�ូងច្ប់ បបពែន� ងន�ក 
ែបបេនា ែុីែតីមនក្េបដណ� ប់ះឡបពស នវីមននះេេុ�បីែផកីេងនឌ័។ 
កែីក្ុី់េទេេឡងន�កែបបេនា េដឡុ្ឡធន� មនសុជុ៌េងនឌ័  ចបីប 
េីណន� ងន�កមនដទេណឡ ក្ប្ះនត�េទកន់ែតមន្បសវកននះ េហឡង្សប 
េះេជុួងគក េនា ី៏ ចីផបនផីែដនូងេពណ្បេគាននេ្បដបេជដបបស់ល 
(FAO, 2006a: 158 and 166)។ 

ប ុ ្បេុ េនជកែដេ្តតងេជពឡកងជុួងស ប័នែបប្បៃះណឡ  េដឡុ្ឡគទ្ ក 
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Ahikire, 2010. ដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េហឡង្សបេះេ 
ជុងួគក េនា ្តតងក� ប់ងី�កសះឡដទេណឡ កង វុ ា្ក េនីកពីអភវបេីវចាេេឡ 
កកន់កប់ដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡេជពឡ� ្ស�ឡ នវីបពសេនានបក  ចមនេកននះកន់ែត 
្បេសឡីកពីកកកេួបនងន�កេដា្សងង វលកាុផ�ូងច្ប់ជផ�ូងក។ ្បអប់ ២.៩ 
ផ�េ់នូងឧះហណន ៃនកអនពងត�ននេ�ុ ួងចទនួន អទះឡកេជពឡកងជុួងស ប័ន 
ែបប្បៃះណឡ េនីកពីកេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ។ បុូឌពេ៣ បង ិអទះឡប ុ ៃនកេជពឡ 
កងជុួងស ប័នែបប្បៃះណឡ ែដេមនេីណនកន់ែតកូេទកូ់ង។ 

េនីកពី្បេកសេីនគប  ីកពីចទេណុសហេុនននន េនីកពីេខត� 

នឡ នហផ កតវសច់ៃថ� ែុីែតី នបអូសដឡជ�ឡះឡ្ស�ឡេុមប ង នវីេជពឡ 

� ះួីេេធ� ី់ខ�ួនេទីកពីនះ្ីឡ្ីជថន់ជថ ខណនេះេែដេ្ះនះន ច  

េនីកពីសហេុនន បនេពេអា ី្បីបេដងេមកននះថ 

ងប្ជុ៌បស់ះួីេេកព្ស�ឡ។ ីុង វជឡេណនីុកជតវសវកនវុនពស្ 

ុងួបស់្បេកសេីនគប  បនផ�េ�់កសស្មប់្ស�ឡេុមប ងីកពីក 

្បប់េទកន់្ះនះន ច ះទី េនា អទះឡេរីរប ងៃនកែដេះួីេេ្តតង 

បនបេណ� េិចិះឡដឡបស់ះ ួ េីេ។ ្ះនះន ច ែដេសវតេនចេន� ាស ន 

នះែដេះួីេេ្តតងធនសន�វសពខសវកនវដឡជ�ឡបស់ែខ្្សំងបពស 

្ះុះទី ីវចាកព្ស�ឡ ្តតងអភវងឌ្ុេជនបង្បីបេដងនះៃចក 

្បឌវត េដឡុ្ឡេដា្សងស ននះែបបេនា។ េនីកពីីណឡ ជេ្ចឡន 

ះួីេេបនចប់េផ�ឡុកព្ស�ឡេុមប ង នវីធនថ្ស�ឡេុមប ងកកេួ 

បន្បេគាននុងួេនីកពីាឡង វតស់េនបស់ះួី េេ េនេេឡដឡបស់សព ុឡ 

ះួីេេែដេបនស� ប់េទ។ ចទណព ចេនា េនស្មប់ីវចាកពរួេ់ខ�ួន 

បស់្ស�ឡេុមប ង បបពែន� ី៏េដឡុ្ឡធនផីែដ ីូន្បកសបស់ះួីេេ 

ននីកកួេបនចទែណីណុួងេនេះេេ្កង ដូចមនេូសប ជុ ី់ 

េនីកពីកអនពងត�ននសកី ុតីបស់ែខ្្សំងបពស។ 

ង វលកដឡជ�ឡី៏ ចេដា្សងបនផីែដ េនីកពី 

ដទេណឡ កនឡតវង វជឡៃនស ប័នងពត�វជុ៌បស់ដដ - 

ភវបេ ដូចជអេ�នងីដដ នីវចាកដដបេៃន 

្បេកសងូ� ន់ដ ែដេកកួេខពស្តតងីកពីក 

្េប់្េី នវីែបីែចី្កះ សុ្ត�វបស់បពេ�េ 

ែដេបនកកួេ ុណនះីកពីស ននះុួងចទន ួន 

េផ្ី្គក  រប់ប�ាូ េ ះទី ីណឡ ែដេកែដេ 

ះួីេេបនស� ប់េដងះពទមនេជពឡបណ� ទុ តី 

(Namutebi, 2010)។ ស ប័នែបបេនា  ច 

មនសនសទនន់េនេះេែដេច្ប់ស�ឡះឡកសកី  

ុតីជជមន មននះេ ឡសេអឡី នវីុវនះន់ 

មនច្ប់ថឡេនេេឡង។ ីវចាខវតខទបស់អេ� 

នងីដដ នដដបេៃន្បេកសងូ� ន់ដ ីកពីក 

ធន� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡ ជះវេសស្ស�ឡ 

េុមប ង បនាួងធន� មនេកនផេកង 

កន់ែត្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ីកពីក 

េេឡីីុមស់កែបីែចី្កះ សុ្ត�វ ាូនដេ់ 

្ស�ឡ េដងេាដសលីចទណត់កបស់តព់ក 

(Namutebi, 2010; Ssonko, 2010)។  
េនីកពីនេនីេាឡី នវី នេនីេីឡតៃន្បេកសងូ� ន់ដ ែដេ 

កកួេីេ្គាជថន់ជថះឡស្ង� ុ ្បជះេដដែដេ្តតងបនាេុ�បស 

េនីកពី្បេកស បនចប់េផ�ឡុង វេ្តេប់ុីផាួ នវីះុះដឡបពះពបពស 

បស់ះួីេេុីង វិ ។ សីុនះេនា បនបីប� មនាេម� ាជេ្ចឡន 

េទេេឡក្ បែាីះុះ នវីកក្នួនបស់អកី ាវតន  ី នវ ្ីេ្ស 

ែដេកេីពឡែបបេនា មនកពិ្ចនះឡកេីឡនេេឡី ៃននះខ្ត់ដឡ។ 

ីកពីឆក ទ២០០៩ សុម័នននះដឡជ�ឡៃន្បេកសងូ� ន់ដ បនដី់�  

ដទេណឡ កនូងេេ្មីសីេ្ីុួង ែដេមនេគេបទណីេជពឡ�  

្បេសឡេេឡី នូងេកននះកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ ាុងនកផ�េ់ 

អទណចដេ់ ជ ជែបប្បៃះណឡ  នវី កេជពឡសមហណីុង វស័ង 

ងពត�វជុ៌ែបប្បៃះណឡ  នវីង វស័ងងពត�វជុ៌ផ�ូងក។ កបប ន់្បមណ 

េេ្មីុួងីកពីឆក ទ២០១០ បនី េាឡិ ថ េនេះេែដេះួី េេមន 

ង វលកដឡជ�ឡ ្ស�ឡ នវី្បជះេដដ្ីឡ្ី ជកូេទ ែតីេទាួបេុដនីនទ 
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ែបប្បៃះណឡ ពុនេេ។ ដូេចកា េេ្មីបនេជពឡកងេដឡុ្ឡេជពឡ�  

្បេសឡេេឡី នូង្បះ័ននងពត�វជុ៌ែបប្បៃះណឡ ែដេមន្សប់ ាុងន 

កអភវងឌ្ននសុតនះបេចាី េកស បស់ ជ ជែបប្បៃះណឡ  េដឡុ្ឡ 

េដា្សងប ុ  ទេ់ភបទពនសវកនវដឡជ�ឡ។ សីុនះេនា ពី់ះ័ននេទ 

ននីកបណ�ព ាបណ� េស្មប់ ជ ជែបប្បៃះណឡ  នវី កផ្ះព 

ផផងាូនដេ់សហេុនន។ ុា្ុណ� េសវកនវដឡជ�ឡ ្តតងបនបេីបឡតេេឡី  

េដឡុ្ឡបណ�ព ាបណ� េាទនួងកែផកីច្ប់ នវី បេីបឡត� មន្បះ័ននថឡ 

ុងួស្មប់ស្ុកាស្ុេ្ង វលកដឡជ�ឡ ែដេាទនួងកែផកីច្ប់េជពឡ 

កងជុួងេុដនីនទនេគបងីកពីុូេដដ ន នវី ជ ជ្បៃះណឡ  

េដឡុ្ឡអនពងត�អភវ្ីុងពត�វជុ៌ែបប្បៃះណឡ  ែដេែសពីី� មនក 

ងេ់គក េទង វិ េទុី ជជីអភវ្ីុ “ែេ្ីីទសន�េេខសូន ” 

បស់តព់ក។ 

េនីកព ្ីបេកសងូ� ន់ដ មនភស�ពា ែីដេបង ិអទះឡ្ស�ឡេ្បឡ្បស់ 

តព់កែបប្បៃះណឡ  នវីតព់កបស់េណនី ម ជវកី កពីុូេដដ ន 

(LC) េបឡេះាបឡជ្ស�ឡនេេ្ចឡន ប�ា ប់្តនុតព់កី្ុវតះប 

(បី្សុម័នន , តព់ក LC1, នវីតព់ក LC2) េហឡងមនែតអកី  

ែដេមនេកននះបបពេណ្ា េកឡបបន�េទតព់ក LC3 នវីតព់ក 

អី�េច្ីុ ឬ ្ីកុ្បនីផភវបេដឡជ�ឡថក ី់្សកី។ តព់ក LC បីប 

េីណនងង្ស្េស្មប់្បជះេដដី កពីកកកេួបនេសល ុវន 

ះុះ� មនតទណីះឡេុធង ឡ េ្បឡ្បស់នសែដេ្បជះេដដ 

ងងងេ់ នវីកកួេងីក្ុី់ភស�ពាីជេ្ចឡនេផ្ី ្គក ។ េបឡេះា 

ជដូេចកាី�ឡ េេឡីែេីែតតព់ក LC3 តព់កដៃកេកដត ះពទែុី 

ែតី្តតងបនេេេុឡេេាឡិ ថមននះអះន្ីនត េេឡង េហឡងះួីេេ 

 ចមន “កទនី់កទនីាវតសកវកនេះី” េទននីអកី េ្បឡ្បស់េសលបស់ 

ះួីេេ។ គប ីណ ពុវិ សេ្ីុែដេេចិះឡតព់ក LC ែដេ 

មនុូេដដ នួុ ប�ាូ េគក នូងចទេណាដនី ច្ប់េតវងពត�វផ�ូងក កទេនដុ 

កម� ប់ នវីនវគុបកដដ ន មនសក� នពះេីកពីកបេីបឡតេេឡី ង វិ  

នវីចី្ីីឯីសអទះឡនវគុបកដដ ន នវី កអនពងត�ននែបប 

្បៃះណឡ  ្បីបេដងនះង វាជមន េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់សុជុ៌េងនឌ័។ 

 

ករចចីា្ េែផកចចម  
 

ីវចាខវតខទេដឡុ្ឡបេីបឡនសុជុ៌េងនឌ័ ីកពីកកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ េួះវចណ 

េទេេឡ្េប់ងន�កេដា្សងង វលក នវី ្បះ័ននងពត�វជុ៌ះទី អស់ែដេមន នវី 

េួស្ុបស្ុ្េេកននះបស់្ស�ឡ នវី បពស ីកពីកកកួេបនងពត�វជុ៌ នវី្បះ័នន 

ែដេមននះសុ្សបបទផពត ចទេពាេសចី�ឡ្តតងកបស់ះួីេេ។ ីវចាគទ្ កេួ 

្បអប់ ២.១០ ៖ 

ីវចាគទ្ កែផកី ច្ប់ 

ស្មប់មា ស់ីុសវកនវដឡជ�ឡ 

ែបប្បៃះណឡ  
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ចប់េផ�ឡុាុងនអន�រេុននេនី្ុវតីទះូេ េដឡុ្ឡធនថដដ ភវបេបេីបឡត� មន 

នូងង វធនកពី់ះ័នន រប់ប�ាូ េាទនួងែផកីច្ប់ នវី កផ�េ់ាទនួងាុផ�ូងច្ប់ 

ជី់ែស�ីដៃកេកដត។ េនីកពី្បេកស ាាឡេឡស ន េកននះបស់្ស�ឡីកពីកកកួេ 

បនេសលច្ប់េដងឥតេវតៃថ� បនមននះ្បេសឡេេឡី  ាុងនកបេីបឡត� មន 

នូង្ីកុ កងថក ី់្សកី ែដេមនបពេ�េវីះឡេណនីម ជវក្ស�ឡ នវី េុធង ឡែដេ 

េេបនាួេ (Undeland, 2012)។ ្បអប់ ២.១០ េដបរប់អទះឡកអនពងត�ននេ�្ បីប 

េដងសក� នពះេដៃកេកដត ះឡ្បេកសសេ ប្ ។ 

 

 
្បភះ ៖ Josephine Stowers- 
Fiu’s presentation on 
“Capacity building and 
gender equity in land 
administration institutions 
in Samoa” at the May 2011 
technical workshop. 

េនីកពី្បេកសុួងចទនួន ាទនួងែផកីច្ប់ ុវន 

្េបដណ� ប់េទេេឡីណឡ ែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ 

កសកីុតី នវីច្ប់ស�ឡះឡ្េ្សេេឡង។ បែនុ 

ះឡេនាេកដត ះពទែុន្េប់េេ្មីាទនួងែផកីច្ប់ 

ះទី អស់ សពកនសនីែតះវចណេទេេឡប ុ េងនឌ័ 

េេឡង។ ីណឡ េេឡីែេី ួុ មន្បេកសឥណ�  

ែដេ្ស�ឡ្តតងបនីទណត់ជី់់ី់ថ ជអកីកកួេ 

ផេេនីកពីច្ប់ ស�ឡះឡ ជ ជេសលែផកីច្ប់ 

ឆក ទ១៩៩២ នវី្បេកស�ណ ែដេច្ប់ស�ឡះឡ 

េេ្មីាទនួងែផកីច្ប់ ុវន្តនុែត្េបដណ� ប់ 

េទេេឡប ុ ្ះហកណ� បបពេណ្ាេក បបពែន�ី៏្េបដណ� ប់ 

ផីែដ េទេេឡប ុ ដដប្េងណឡ  ែដេពី់ះ័ននេទ 

ននីសវកនវសកីុតី (FAO, 2006a: 160)។  

លេនជកអនពងត�ននេ� ស្មប់េេ្មីដដបេដឡជ�ឡ 

ីកពីក្តត្ះវនវត េេឡី ង វិ  េទេេឡនឡតវង វជឡបស់ 

េេ្មីះទី េនា ស្មប់កេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ 

នវីីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ េដឡុ្ឡធនថ ះទី បពស 

នវី្ស�ឡមនេកននះកកេួបនេសលពី់ះ័នន នវី 

កកួេបននូងក្ប្ះនត�្បីបេដងសុជុ៌។ 

សីុនះេនា  ចះុះ� មនង វធនក 

ះវេសស េដឡុ្ឡស្ុបស្ុ្េេកននះបស់្ស�ឡ 

ីកពី កាួបជុួងុ្ន�ឡេេ្មី នវី ក វគេ័ង 

ដដ ភវបេ ដូចជាុងនកនទងីងន�កេដា 

្សងង វលកដឡជ�ឡេទថក ី់ុូេដដ ន ឬ កផ�េ់ី វចា 

គទ្ កែផកីច្ប់ ាុងនេេ្មីេនា ដូចែដេ 

ីណឡ េន្បេកសេឡហ�ឡស ន ដូចមនេដបរប់េន 

ីកពី្បអប់ ២.១១ បនអនពងត�។ 

េនីកពី្បេកសសេ ប្  ដឡជី ៨០% សវតេ្កុកេដបចទកន់ 
កប់ែបប្បៃះណឡ  ែដេផ�េ់សវកនវេសឡនះគក ចទេពាក្ត្ត្ា 

នវ ្ីេប់្េ េីទេេឡដឡ្បៃះណឡ ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស េ្កុសន�ត វីុ 

ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស នវី កាេួែបបុវនផ�ូងក។ េបឡេះាជ 

ដូេចកាី�ឡ នះជមា ស់ នវីសវកនវអទណចេេឡដឡជ�ឡ កទបទផពតសវតេនេេឡ 

សនកតវ ែដេតទណីេដងអកីែថះទ/អកីតទណី េេថ 

Matai ែដេ្តតងបនេ្ាឡសេ ឡសេ្កុកឯីនះះឡ្េ្ស េដឡុ្ឡ 

� ្តត្្ា នវី ដនីនទកេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វបស់ 

្េ្ស រប់ប�ាូ េ កាួេដឡ្បៃះណឡ េទ� អកីដៃក។ ាួនកេ 

េសចី�ឡសេ្ុចចវត�ែដេ Matai បនេជពឡេេឡី  ្តតងបនសួេដិ 

េដេេនីកពីតព់កកកួេបនួពីបណ�ន ី ះី់កីននីដឡជ�ឡ នវី 

ប�ី ់ដឡ។ េបឡេះាបឡជ Matai នេេ្ចឡនេនជបពសី៏េដង បបពែន� 

ី៏មន Matai ុួងចទនួនតូចជ្ស�ឡផីែដ។  

ច្ប់ភូុវបេែបប្បៃះណឡ  ឆក ទ១៩៦៥ ែចីអទះ ឡកាួេជផ�ូងក 

នូងដឡ្បៃះណឡ  លីដដុ ្ន�ឡជនធនជុជតវ នវី ប វស ន (ាទនសួ 

ពុខ� មា ស់ដឡែបប្បៃះណឡ ) នវី អកីេ្បឡ្បស់ដឡ (អកីាួេ)។ 

្ីសួីបនផ�េ់ដទេណឡ កដី់ពី ាេួដឡ ាទនសួ� មា ស់ដឡែបប 

្បៃះណឡ េដឡុ្ឡេាដសលីកទនស់ផេ្បេគាននែដេបនេីឡតេេឡី  

ះឡអតឡតកេ េនេះេែដេមា ស់ដឡែបប្បៃះណឡ ះនីែផ�ី េទេេឡ 

េុធង ឡបស់អកីាួេ េដឡុ្ឡេដបចទឯីស។ ្ីសួីី៏បនាូន 

ដទណន ីដេ់មា ស់ដឡអទះឡដទេណឡ កាេួដឡផ ែីដ ីកព េីនារប់ប�ាូ េ 

កះន េ់អទះឡេ័ីខ័ណ� ះទី អស់ៃនកាួេ េដឡុ្ឡធនថ 

េ័ីខ័ណ� ះទី េនា ត�ពាប ាុ ទី អទះឡអពឡែដេមា ស់ដឡែបប្បៃះណឡ  

ះទី អស់ (សនកតវ) ចី់បន។  

េបឡេះាជបឡជបពស នវី្ស�ឡមនសវកនវេសឡគក ីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ 

ី៏េដង បបពែន� ្ស�ឡជេ្ចឡនខពាកងេ់ដនីអទះឡសវកនវបស់ះួីេេ។ 

េេឡីែេីែត Matai ជ្ស�ឡ េបឡះពទេនាេសតេក ្ស�ឡែុីែតី 
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ះពទមនកចូេួុ េនីកពីកចច នវីកះវនីផអទះឡកេដបចទ 

ាេួដឡេេឡង។ កែដេមនបពេ�េវីជ្ស�ឡកន់ែតេ្ចឡន ផ�េ់ 

ដទបូន នដេ់មា ស់ដឡែបប្បៃះណឡ អទះឡកេដបចទាួេដឡ  ចាួង 

ះ្ីន ្ីបេគាននៃនាទនួងែផកី ច្ប់ ែដេផ�េ់ាូនេដងដដ ភវបេ 

ាុងនកេជពឡ� ដទេណឡ កាួេដឡ កន់ែតមនកចូេួុ ះឡ្េប់ 

នេឡពី់ះ័នន កន់ែតមនេកននះងងកកួេបន នវីកន់ែត 

មនសុជុ៌េងនឌ័។ 

 
េេ្មីផ�េ់ាទនួងែផកីច្ប់ាូនដេ់្បជះេដដានបក (LARC) េន្បេកស 

េឡហ�ឡស ន ែដេ្តតងបនអនពងត�ចេន� ាះឡឆក ទ២០០៣ នវីឆក ទ២០០៦ េដងមនកគទ្ ក 
ះឡជនគះវភះេ់ី ីុង វជឡអភវងឌ្ននសហ្បជជតវ ្បេកសសពឡស នវី សហដដ 

 េុ វី  បនផ�េ់េសលែផកីច្ប់ នវី មនេគេបទណីបេ្ីដនដេ់្បជះេដដ 

ានបក អទះឡេបដបអនពងត�ច្ប់ េដឡុ្ឡេដា្សងង វលកដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ ្ស�ឡ នវីបពស 

បនដី់ពី សពទាទនួងះឡេេ្មី នវី ែសពីីាទនួងចទេពាប ុ ង វលកែដេមន 

េីណន្សេដដីគក  ែដេពី់ះ័ននេទននី ជ ជភូុវ ឬ  ជ ជុូេដដ នែដេមន  

បទណីងីដឡែដេអកី ះុះកកួេបន ីកពីអទេពីេះេៃនីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡថក ី់ជតវ 

នវី្បេេ់េទ� បពសដៃកេកដតេនីកពីភូុវ។ េេ្មីបនីត់្ាថះពទមទនង វលកដឡជ�ឡ 

ែដេបនេីឡតេេឡី ះឡកែេីេា ឬ កសកី ុតីេេឡង ែដេបន� ដនីថ ង វលក 

្បេភកេនា េនជង វលកែដេុវន្ប្ីតឡ ឬ ្ស�ឡមននះសួី់េសួឡីកពីកប�នីសច់កតវ 

បស់ខ�ួនេទតព់ក។ 

េនីកពីីណឡ ីកពី្េ្សុងួ ្ស�ឡះវកមក ី់្តតងបន�ះពីបស់គត់្បេេ់ផាួបស់ 

្េ្សាូនគត់ ជុួងននីឯីសផ�ូងកសុ្សប។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ �ះពីម នវី 

បីប�ូនាឡដូនុួងបស់្ស�ឡមក ី់េនា បនបដវេសជចីេចិះឡផួា នវីេដបចទឯីស 

េដងែេីុងួ េដឡុ្ឡប ជុ ី់អទះឡសវកនវបស់ះួី េេីកពីកកកេួបនផាួេនា។ េ្កង 

េះេែដេ ជ ជុូេដដ នបនបង� ី់កនីចវត�្ ស�ឡះវកមក ី់េនា ះឡកនទងីីណឡ  

េនា េទតព់ក នវីេដងសែតុវនបនប�ជូ នីណឡ បស់គត់េទកន់តព់ក 

ុូេដដ ន ្ស�ឡះវកមក ី់េនា បនេទសពទាទនួងះឡេេ្មីផ�េ់ាទនួងែផកីច្ប់ាូនដេ់ 

្បជះេដដានបក េហឡងកឡបទផពត បនឈនេទដេ់កឯីនះ្ះុេ្ះដីុួង 

ជុងួសនកតវបស់គត់។ ដូេចកា េេ្មីផ�េ់ាទនួងែផកីច្ប់ាូនដេ់ 

្បជះេដដានបក បនាួងដេ់្ស�ឡែដេមនង វលកដឡជ�ឡ បបពែន� បកះវេសជននបស់ 

េេ្មីេនា បន� ដនីថ េេ្តតងក� មននូងីវចាគទ្ ក នវីាទនួងែផកីច្ប់ុួង

ដ៏ នី មទ េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ីកពីកេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ ែដេ

នវគុបកដដ នងប្ជុ៌ុវនេេឡីកនីចវត�្ស�ឡ ចទេពាកប�នីសច់កតវ។  

 
្បអប់ ២.១១ ៖ 

ាទនងួែផកី ច្ប់ 

ស្មប់្បជានានបក  

 
្បភះ ៖ World Bank/FAO/IFAD, 
2009a: 150–151. 

អី�កសី�ុសពឡង វេ មនតួនកឡជី់់ី់ុួងដ៏សទនន់ីកពីកផ�េ់ីវចាគទ្ កែផកី ច្ប់ ស្មប់អភវបេីវចាេេឡ 
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កកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកួេខពស្តតង។ អី�កច្ប់  ចផ�េ់ាទនងួែផកីច្ប់ជី់ែស�ី េនីកពី 
ីណឡ បស់បពេ�េ េហឡង្សបេះេជុួងគក េនាែដ អី�កះទី េនា ី៏ែុីែតីមនសុតនះ នវី 
 ណត�វកងីកពីកបន�បណ�ន ីង វលកជងពកនស្ស� នវី  កកួេងីីណឡ សីេ្ីសទនន់្េនីកពីតព់ក 
ផីែដ (UN-Women, 2011: 118; World Bank/FAO/IFAD, 2009a: 151; FAO, 2006a: 160; Kapur, 
2011)។ 

ីណឡ សីេ្ី ចាងួះ្ីនីកអនពងត�ននបកប្�នត�វែដេមនសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីច្ប់ភូុវបេ នវី 
នវងត័ីុែដេះី់កីេទននី ប ុ ដឡជ�ឡ ្ះុះទី ធន� មននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដង 
សុជុ៌េងនឌ័។ ឧះហណន  ីកពីីណឡ ែដេច្ប់្បៃះណឡ ្តតងបនអនពងត�កូេទកូ់ង ីណឡ សីេ្ី ច 
ពី់ះ័ននេទននីីទែណក្ុី់េទេេឡកវដដនះុងួចទននួៃនច្ប់្បៃះណឡ  ែដេមននះេ ឡសេអឡី ជជីកាទនសួ 
ះទី ្សកី (FAO, 2006a: 166)។ ដូេចកា ីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ះឡសី�ុ សពឡង វេ  ចេជពឡ� តព់កក� ងជគន� 
ុងួដ៏មនសន្បេគាននស្មប់អនពងត�សុជុ៌េងនឌ័។  

ជ និីកប់ អី�កសី�ុ សពឡង វេែុីែតីមន្បសវកននះបទផពត េនេះេែដេះួីេេេជពឡកងសហ 
្បតវបត�វកជុួងដដ ភវបេ ដូចមនេដបរប់េនីកពី ្បអប់ ៨.១២ ះី់កីេទននី្បេកសបប េឡស ន 
ែដេីវចាគទ្ កះឡសី�ុសពឡង វេមនសនសទនន់គប ីន� ទី  ីកពីកេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័េនីកពី 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់េ្កុីុង វជឡែបីែចីដឡជ�ឡ។  
 

្បអប់ ២.១២ ៖ 

កអនពងត�ននេ� 

េនីកពីីវចាគទ្ ក

ែផកី ច្ប់ 

  

្បភះ ៖ ILC, 2010c. 

េេ្មីុួងេនីកពី ្បេកសបប េឡស ន ែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡសហះ័នននះដឡជ�ឡ 
អន�ជតវ ីកពីឆក ទ២០០៩ នវីឆក ទ២០១០ បនបេីបឡត� មននូងេណនីម ជវកាទនួងែផកី  ច្ប់ 

(LACs) ែដេមនអនពេណនីម ជវកេុធង ឡ េនីកពី្សកីចទនួន៥ ៃនេខត� Sindh ។ 

េណនីម ជវកាទនងួែផកី ច្ប់ បនេេឡីេេឡី នូងីណឡ ្ស�ឡែដេីទះពី្បេុេទននីក 

ប�នីាទះស់្បឆទី េទននីកែបីែចីដឡជ�ឡបស់ះួីេេ េ្កុីុង វជឡែបីែចីដឡ (LDP) 

បស់ដដ ភវបេេនីកពីេខត� Sindh នវីបនររ ទី អតឡតមា ស់ដឡះឡកប�នីាទះស់ចទេពាក 

ផ�េ់ដឡបស់ះួីេេ េទ� អកីកកួេផេជ្ស�ឡ។ 

អី�ក្ស�ឡ ្តតងបនបេីបឡតេេឡី េនីកពី្សកីចទនួន៥ េហឡងេេ្មីបនបណ�ព ាបណ� េ 

សមាវីបស់អី�ក្ស�ឡ អទះឡក្េប់្េីអី�ក នវីកផ�េ់ាទនួងដេ់្ស�ឡែដេ 

មនប ុ ះី់កីេទននីសវកនវកកួេបនដឡជ�ឡ្សបច្ប់ េ្កុីុង វជឡែបីែចីដឡជ�ឡេនា។ 

េណនីម ជវកាទនួងែផកីច្ប់ នវីអី�ក្ស�ឡ បនសហកផ�េ់េសលែផកីច្ប់ាូនដេ់ 

្ស�ឡចទនួន៥០នី់ ែដេដឡែដេះួីេេេកឡប្តតងបនផ�េ់ាូន ីទះពីសវតេ្កុបណ�ន ីះុះ 

េហឡងជេកនផេ ីណឡ ចទននួពី់ីណ� េ្តតងបនេដា្សងេដងេជេា័ង។ ីណឡ  

ចទនួន៣៦េកដត ្តតងបនអតឡតមា ស់ដឡដីបណ�ន ីង វិ  េ្កងេះេមនកតសហូុតវះឡ 

េណនីម ជវកាទនួងែផកីច្ប់ នវី អី�ក្ស�ឡ។ 

េេ្មីេនា បនេដនសូ្តថ កផ�េ់ាទនងួែផកី ច្ប់ ះុះ� មនកេប�ជ ចវត� 

ងនេះេែងីះឡមា ស់ាទនួង នវី មា ស់ុូេនវជវ  ្ស័ងេដងីណឡ ុួងចទនួន ែដេ 
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េណនីម ជវកាទនួងែផកីច្ប់បនគទ្ ក ្តតងបនប�ជូ នេទកន់្បះ័ននងពត�វជុ៌ផ�ូងក 

្ីុវតខមស់ ្ស�ឡែដេពី់ះ័ននេនីកពី ីណឡ បណ�ន  ី ្តតងក� មនកបន�ផ�េ់ាទនួងែផកីច្ប់ 

េហឡងេណនី ម ជវកាទនួងែផកីច្ប់ នវីអី�ក្ ស�ឡ ្តតងកអភវងឌ្ននសុតនះរួេ់ខ�ួន 

បស់ះួីេេ េដឡុ្ឡផ�េ់ វីចាគទ្ កេនាេនឯ្បះ័ននងពត�វជុ៌ផ�ូងកី្ុវតខមស់។ េេ្មីី៏បន 

េដនសូ្តផីែដថ បែនុ ះឡេេឡកេជពឡ� ដដ ភវបេមនេណេនង នះចទេពាប ុ  

សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីីុង វជឡបស់ះួីេេ ែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ លី៏មនសនសទនន់ 

ផីែដ ែដេ្តតងមនងពកនស្ស�ស្មប់កចូេួុ េដងរួេ់ជុងួុ្ន�ឡែដេេជពឡកង 

េនីកពីីុង វជឡះទី េនា។  

សី�ុសពឡង វេ នវីអី�កអន�ជតវនន ី៏ ចផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េាូនដេ់ាទនួងកច្ប់សហេុនន េដឡុ្ឡ 
េជពឡកងេេឡប ុ េងនឌ័ េនី្ុវតសហេុននបនផីែដ ដូចមនប ជុ ី់ាូនះឡឧះហណន  េន្បេកសឥណ�  
បុូហ្ទបហវី នវី  Commonweath Secretariat ីកពី្បអប់ ២.១៣។ ាទនងួកច្ប់សហេ នុ  ចផ�េ់ 
ីវចាគទ្ កែផកី ច្ប់ េដងចទណងថង វកីកពីី្ុវតះបេួ� ីត់សម� េ់  ្ស័ងេដងះួី េេ្តតងក 
កបណ�ព ាបណ� េតវចជីេុធង ឡែដេមនេីណនសុ្ត�វេះិេេិ។ ះួីេេី៏មនសនសទនន់ផីែដ 
េនីកពីីវចាខវតខទេដឡុ្ឡបេីបឡនអីនះែផកីច្ប់ ដូចមនះវនីផបែនុេកដតេនីកពី បុូឌពេ៥។ 

 
េនីកពី្បេកសឥណ�  សមេុស បនតទបន់ានបកេេឡី ង វិ  េន សពឡនេនីត្ូី 
(SARRA) បនផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េាូនដេ់ាទនួងកច្ប់សហេុនន អទះឡ 

្បជាន ពីេសុម័ននែដេស់េនីកពីៃ្ះ ីកពីដដ ន់្ដ ្បេដស ីកពីឆក ទ២០១០ 

េដងសហកជុួងុ្ន�ឡដដ ភវបេជន់ខមស់ ែដេកកួេខពស្តតងេេឡប ុ ៃ្ះេេឡ 

ប វស ន នវី ពីេសុម័នន។ សវក ស់បណ�ព ាបណ� េាទនួងកែផកីច្ប់ងនេះេ 

៤ៃថថ ស្មប់្បជាន ពីេសុម័នន ចទនួន ៦៣នី់ (នេេ្ចឡនជ្ស�ឡ នវី ងពងាន) 

ួុ មនក្ប្ស័ងះី់កីេដងរួេ់ជុួងដដុ្ន�ឡុួងូប នវី ុ្ន�ឡជន់ខមស់ 

ដៃកេកដត។ េនាេនជេេឡីកឡ១ ែដេមនក្ប្ស័ងះី់កីេដងរួេ់ែបបេនា 

េហឡងលបនា្ុកិ� មនកទនពីចវត�ះឡ្បជាន ពីេសុម័នន ្ះុះទី េេឡីីុមស់�  

មនីវចាសនួន នវី កេជពឡ� ្បេសឡេឡី នូងចទេណាដនីបស់្បជាន ពីេសុម័ននអទះឡ 

នឡតវង វជឡច្ប់ នវី នឡតវង វជឡដដបេ េដឡុ្ឡកកួេបនប�ី់ដឡ។ សមេុស បនតទបន់ 

ានបកេេឡី ង វិ  េន សពឡនេនីត្ូី បនបីែ្បច្ប់ស�ឡះឡសវកនវដឡជ�ឡ ឆក ទ២០០៦ 

ជនស ីកពី្សកី (នសេតេូហ�ូ) នវីបនេបាះពុមចទនួន ១.០០០ ច្ប់ 

្ះុជុួងននីះ័ត៌មនជី់ែស�ីស្មប់្បជាន ពីេសុម័នន អទះឡេបដបដី់ពី  

សពទក្បេេ់ដឡជ�ឡ។ ាទនួងកែផកីច្ប់ែដេេកឡបកកួេបនកបណ�ព ាបណ� េថឡ្ 

េសួឡែតពី់ីណ� េ បនបទេះិពី សពទក្បេេ់ដឡជ�ឡបស់ះួីេេេដងខ�ួនឯី 

នវីបនាួងដេ់្េ្ស ពីេសុម័ននចទនួន ៤៥ ្េ្សដៃកេកដត ីកពីកបទេះិ 

ក្ុី់ះទី េនា។ 

្បអប់ ២.១៣ ៖ 

កបណ�ព ាបណ� េ 

ាទនងួកែផកី ច្ប់ 

សហេុនន 

ស្មប់កង 

េេឡប ុ េងនឌ័ 

 
្បភះ ៖  Catherine 
Gatundu’s presentation 
on “Africa experiences of 
civil society involvement 
in land policy process” at 
the May 2011 technical 
workshop; Marianna 
Bicchieri’s presentation 
on “Gender and Land 
Project – Mozambique” at 
FAO, Rome, 13 May 2010; 
ILC, 2010d; Catherine 
Gatundu, personal 
communication. 

សវតេ្កុេេ្មីេងនឌ័ នវីសវកនវដឡជ�ឡបស់ខ�ួន ែដេមនងនេះេ៣ឆក ទ េនីកពី 
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្បេកស បុូហ្ទបហវី នវី េដងមនីវចាគទ្ កះឡ្បេកសន័េង អី�ក FAO 

នវីុា្ុណ� េបណ�ព ាបណ� េែផកីេតវងពត�វ នវីងពត�វជុ៌ (CFJJ) ែដេជស ប័ន 

ដដ ភវបេ បនចប់េផ�ឡុងេ�បណ�ព ាបណ� េាទនងួកច្ប់ នវីីវចាគទ្ កេនុូេដដ ន 

អទះឡេងនឌ័ស្មប់សី�ុសពឡង វេ ង វស័ងសធណន នវី េុដនីនទសហេ នុ។ ីុង វជឡ 

បណ�ព ាបណ� េុួងែដេកូេទកូ់ងជីេនា អទះឡប ុ ដឡជ�ឡស្មប់េច្ីុ េុធង ឡ 

នវីុ្ន�ឡនេបេ ែដេមន្បតវបត�វកចប់ាទី ះឡឆក ទ២០០០ បនបង ិ� េាឡិ  

អទះឡេសចី�ឡ្តតងកីកពីកផ្ះពផផងះ័ត៌មនអទះឡច្ប់ភូុវបេថឡ ាូនដេ់តួអី� 

ដដ ភវបេុូេដដ ន នវី សី�ុ សពឡង វេ ែដេេជពឡកងេដងរួេ់ជុងួ្បជះេដដ 

ានបក។ ងេ�បណ�ព ាបណ� េាទនួងកច្ប់ បនចប់េផ�ឡុីកពីឆក ទ២០០៥ េហឡង 

េេ្មីបនអភវងឌ្ បុូឌពេអទះឡេងនឌ័ុួងីកពីឆក ទ២០១០ ែដេែសពី ីេជពឡកង 

េេឡប ុ េងនឌ័ជុួងបពស ្ះុះទី ្ស�ឡាុងនងេ�បណ�ព ាបណ� េាទនងួកែផកី  

ច្ប់ សវក ស់ថក ី់្សកីស្មប់េច្ីុ ្ះារា ជ  នវី នងនេបេ 

ីុង វជឡគទ្ កបេចាីេកសេនុូេដដ ន នវីងេ�ននេនាុសហេុនន។ េេ្មីី៏ 

េេឡីីុមស់កងេ់ដនីផីែដ អទះឡសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ នវីសុនះេងនឌ័ ាុងន 

ងពកននកតសហូុតវថក ី់ជតវុួង។ ស្តតងបនផ្ះពផផងគប ីកូេទកូ់ង ជនស 

ជតវសទនន់្ះទី ៤ រប់ប�ាូ េកផ្ះពផផងសេនេេឡ ងងនត រួទី បដ នវី 

្បតវកវន េសដងេបេទនូាឡងចេ នវីែខ្ ត់ង ឡេដអូ ្ះុះទី ាុងនកសែុ�ីេ ់ ន 

ាុសហេុនន ង វក ព នវី្បះ័ននផ្ះពផផងដៃកេកដត។ េេ្មីីទះពីផេវតេសដងេប 

ុួងស្មប់ប�ាូ េេទីកពីសម� នសវីផៃនីុង វជឡបណ�ព ាបណ� េាទនួងកច្ប់ 

នវី ង វស័ងងពត�វជុ៌ ែដេមនេីណនកូេទកូ់ងជីេនា។  

ីូនេសដងេប Commonweath Secretariat ែដេ្តតងបនផ្ះពផផងេនឯីវចា្បាពទ 
ដដុ្ន�ឡងពត�វជុ៌េន្បេកសអូ្ស� េឡ ីកពីែខីីបដ ឆក ទ២០១១ នវីផ្ះពផផងេ្កុ 

នះជៃដេូជុួងអី�ក ActionAid មនេគេបទណី “ផ�េ់ះ័ត៌មនជី់ែស�ី  

សទនន់្ាូនដេ់តួអី�ពី់ះ័ននះទី អស់ ែដេេជពឡកងសទេិេជពឡ� មន្បសវកននះ 

ចទេពាកះុះជនធន នវី សវកនវបស់្ស�ឡេ្កុច្ប់ នវីកទេនដុកម� ប់”។ 

ីូនេសដងេបេនា េនជឧបីណន ុួងសុ្សបស្មប់េច្ីុ ុ្ន�ឡដដបេីកពី 

ុូេដដ ន េុដនីនទែបប្បៃះណឡ  េុដនីនទសហេុនន នវី្ស�ឡានបកេនថក ី់ុូេដដ ន 

េហឡងេសដងេបេនា ននីមនសន្បេគាននជះវេសស ស្មប់េ្បឡ្បស់ជេសចី�ឡ 

ែណនទបណ�ព ាបណ� េ នវី ឯីសេគីស្មប់ាទនួងកច្ប់សហេុនន។ 

េសដងេបេនា្តតងបនេបាះពុមជនសជេ្ចឡនេផ្ី្គក  នវីផ�េ់នូងេសចី�ឡែណនទជ 

ាទន្ ស្មប់អភវងឌ្� មនកងេ់ដនី្េប់្ាកីេ្ជងុួងអទះឡច្ប់ នវី 

េេឡីកនីចវត�� មនកអនពងត�ននច្ប់េះិេេិ េដឡុ្ឡកពេកននះបស់្ស�ឡីកពី 

កកកេួបនសវកនវដឡជ�ឡ។ 

េេ្មីែដេ្តតងបនះវនីផេនីកពី្បអប់ ២.៧ ី៏បនេ្បឡ្បស់ីវចាគទ្ កះឡាទនួងកែផកីច្ប់ ជង វជឡុ ួង 
ស្មប់គទ្ កដេ់ដទេណឡ កផ�េ់ប�ី់ដឡសហេុនន។ េេ្មីេនា មននះៃចក្ បឌវតជះវេសស ីកពីកែសពី ី 



ុបូឌពេ២ ៖ ប ុ ច្ប ់ 66 

 

បេីបឡត� មននូងី្ុវត នវី ្បេភកៃនីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ែដេមន្បសវកននះបទផពត េដឡុ្ឡធន� មននូង 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីសហេុននុូេដដ ន ដូចមនេដបរប់ 
បែនុេកដត េនីកពី្បអប់ ២.១៤។  
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េនីកពីេេ្មីផ�េ់ប�ី់ដឡសហេុនន េន្បេកសេឡេប ឡគប  បុូហ្ទបហវី នវីងូ� ន់ដ 
ដូចមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ២.៧ ្ីកុសហេុនន ្តតងបនផ�េ់ាូននូងាទនួងែផកី 

ច្ប់ីកពីី្ុវតេផ្ី្គក  ខណនេះេែដេះួីេេអនពងត�ាុដទេណឡ កផ�េ់ប�ី់ដឡ 

សហេុនន ែដេ្តតងបនផ�េ់ ណត�វកង្សបច្ប់េដង្បេកសបស់ះួីេេ។ 

ងឌ្ននះបស់្ីកុះទី េនា ្តតងបន្ត្តះវនវត  េហឡងេកនផេ្តតងបនងីុី 

េ្បដបេជដប នវីង វនេ េដឡុ្ឡី ទណត់ថេតឡអី�កអន�ជតវ ដដ ភវបេ នវីអី�ក 

ុវនែុនដដ ភវបេជតវ  ចគទ្ កដេ់កអនពងត�ននបកប្�នត�វស�ឡះឡកផ�េ់ប�ី់ដឡ 

សហេុននេដងេបដបណ។  

េនីកពី្បេកសនឡុួង្ សហេុននចទនួន២០ ្តតងបនេសកឡសពទ� ចូេួុ េនីកពី 

េេ្មីេនា ែដេសហេុនននឡុួង្្តតងបនចត់ាទី � សវតេនីកពី្ីកុុួង 

ីកពីចទេណុ្ីកុ ះទី ៤ ែដេកកួេបនីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ីកពីី្ុវតខពស្គក  ៖ 

 កអប់ ទ នវី កបណ�ព ាបណ� េអទះឡច្ប់្បចទែខ ្តតងបនផ�េ់ាូនេដង 

្ីកុកងេុធង ឡាុុូេដដ នុួង នវីអកីចី្ីីសហេុនន/អកីបេចាីេកស 

ីកពីេនា សមាវីសហេុននះទី អស់ ្តតងបនអេ�ជ ឡិ� ចូេួុ េនីកពីងេ� 

បណ�ព ាបណ� េះទី េនា េហឡងង វធនកជី់់ី់ ្តតងបនអនពុ័តេដឡុ្ឡធន 

� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ។ 

 ីវចាគទ្ កះឡាទនួងកែផកីច្ប់ះឡ “ាទនួងកែផកីច្ប់េេឡប ុ ដឡជ�ឡ” 

ែដេ្តតង បនេបាេឆក តេ្ាឡសេ ឡស 

នវីបេ្ុឡកងេនាុសហេុននចទនួន២ូប (្ស�ឡ ១ូប នវី បពស ១ូប 

េនីកពី្បេកស បុូហ្ទបហវី នវី ងូ� ន់ដ នវីេទាុ 

ាេ្ុឡសបស់សហេុននេនីកពី្បេកសេឡេប ឡគប ) បូីួុ ននីកអប់ ទ នវី 

កបណ�ព ាបណ� េអទះឡច្ប់្បចទែខ - ាទនួងកែផកីច្ប់បនកកួេកបណ�ព ា 

បណ� េសពឡាេ្្ រប់ប�ាូ េះទី កប�ាូ េ្ីកុងងីេ្គា នវីងពកនស្ស� 

ស្មប់បន ព្ឡសវកនវែបប្បៃះណឡ  េទននីច្ប់ជតវ នវី េគេកណន សវកនវុនពស្។ 

 កអប់ ទអទះឡច្ប់្បចទែខ 

នវីីវចាគទ្ កបេចាី េកសេះិេេិះឡេុធង ឡេនីកពី េេ្មី 

នវី្ីកុ កងាុុូេដដ ន េនីកពីដទេណឡ កផ�េ់ប�ី ់ដឡសហេុនន 

រប់ប�ាូ េាទនងួេេឡកេដា្សងកទនស់។  

 ្ីកុ្ត្តះវនវត  - 

សហេុននបនចូេួុ េនីកពីីវចា្បាពទុួងែដេះួីេេ្តតងបន 

ផ�េ់ាូននូងឯីសច្ប់ នវីនវងត័ីុជតវស�ឡះឡដឡជ�ឡ េសចី�ឡែណនទ នវីសម� ន 

បណ�ព ាបណ� េដៃកេកដត អទះឡកអនពងត�ននាុដទេណឡ កផ�េ់ប�ី់ដឡសហេុនន។  
  
េនីកពី្បេកសះទី ៣ សហេុននែដេបនកកួេីវចាគទ្ កះឡាទនួងកែផកីច្ប់ 

្បអប់ ២.១៤ ៖ 

េុេដនបកះវេសជនន 

អទះឡី វចាគទ្ កែផកី ច្ប់  

 
្បភះ ៖  Rachael 
Knight’s presentation 
on “Gender-equitable 
participation in 
land governance: 
community land 
titling in Liberia, 
Mozambique and 
Uganda” at the 
May 2011 technical 
workshop; Knight 
2011; Catherine 
Gatundu, personal 
communication. 
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នវីកអប់ ទ ្ះុះទី កបណ�ព ាបណ� េអទះឡច្ប់្បចទែខ (ចទណព ចកឡ២ េនីកពីប�ជ ឡ 

រងនុនីេេឡ) បនកកួេេជេា័ងន� ទី បទផពត ីកពីកប�ា ប់ដទេណឡ កចពាប�ជ ឡ 

េដងេជពឡបន្បេសឡជីអកី ែដេបនកកេួីវចាគទ្ កែផកី ច្ប់េះ េិេិ។ ាទនងួក 

ែផកីច្ប់េដឡតួនកឡុួងេួ� ីត់សម� េ់ ីកពីកគទ្ ក� មនកចូេួុ បស់ 

សហេុននេនីកពីេេ្មី។ េទេហឡិ ះទី េនា បន� ដនីថកបណ�ព ាបណ� េ នវី 

ក្ត្តះវនវត េទេេឡាទនួងកែផកីច្ប់សហេុនន ែដេ្តតងបនេបាេឆក តេ្ាឡស 

េ ឡសីកពីុូេដដ ន  ចជង វជឡុួងែដេចទណងតវច មននះសី�វសវកនវ នវីមន 

្បសវកននះីកពីកគទ្ កដេ់សហេុននជេ្ចឡន ាុងនដទេណឡ កចី្ីីឯីស 

អទះឡដឡជ�ឡ។ បកះវេសជននបស់េេ្មីី៏បន� ដនីផីែដថ កផ�េ់ប�ី់ដឡសហេុនន 

 ចកកួេបនកគទ្ ក្បេសឡបទផពត ះឡាទនួងកច្ប់សហេុនន េ្កុក្ត្ត 

ះវនវត ះឡ ពីុគទ្ កែផកីច្ប់ នវីបេចាីេកសុួង្ីកុ។ 

ប ុ ុួងដ៏សទនន់ចពីេ្កង េនជេសចី�ឡ្តតងកីកពីកះវចណែសពី ីដទេណា្សង្បីបេដងនះ 
ៃចក្ បឌវត ជះវេសស េនី្ុវតុូេដដ ន។ ្បអប់ ២.១៥ េដបរប់អទះឡ្ីកុហ� ទេ ឡុេ ែដេជងន�ក 
ុួងស្មប់ីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ េនីកពី្បេកសេីនគប ។ ្ីកុហ� ទេុឡេ  ចស្មេសមម ជេទេេឡ 
្បះ័ននងពត�វជុ៌ផ�ូងក នវីេដឡតួនកឡជគន�ុួងស្មប់ផ�េ់ាទនួងែផកីច្ប់ ាូនដេ់្បជះេដដុូេដដ ន 
េនីកពីដទេណឡ កនឡតវង វជឡតព់កីកពីុូេដដ ន នវី ងន�កេដា្សងង វលក។ ្ីកុះទី េនា ី៏ ចេដឡតួនកឡ 
ុងួេកដតជងន�កុងួែដេមនេីណនកន់ែតកូេទកូ់ង ស្មប់អភវបេីវចាេដងមនកចូេួុ  
េនថក ី់ុូេដដ ន។  

 
្បអប់ ២.១៥ ៖ 

្ីកុ ហ� ទេុឡេសហេុនន 

ស្មប់គទ្ កដេ់ 

សវកនវ្ ស�ឡ ីកពីកកកេួ 

បនដឡជ�ឡ 

  

្បភះ ៖ GROOTS  
Kenya, 2011. 

អី�កសី�ុ សពឡង វេ ែដេមនេឈ ាថ GROOTS Kenya បនាួងដេ់សហេុនន 

ុូេដដ នេនីកពី្សកី� កពនឌូ ីកពីកេដបចទបេីបឡត្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វ 

េនីកពីសហេុនន (WDGs) េដឡុ្ឡកព្ស�ឡេុមប ង នវី ពីមីទ្ ព ះឡកបត់បី់ដឡជ�ឡ 

នវី្កះ សុ្ត�វបស់ះួីេេ។  

្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន មនុូេដដ នែផ�ីេេឡេទនវតថ 

សមាវីសហេុននះទី ្ស�ឡ នវីបពស េួេជពឡកួុ គក េដឡុ្ឡកប់សប ត់ក ទេ់ភបទពនេទ 

េេឡសវកនវកកួេបន្កះ សុ្ត�វ េនីកពីសហេុននបស់ះួីេេ។ ្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ 

នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនននឡុងួ្ មនសមាវីជបពស នវី្ស�ឡ ចេន� ាះឡ ១៥នី់ 

េទ ២៥នី់ ែដេបនស័្េចវត�េ្កងេះេមនដទេណឡ កសហេុននែបបចូេួុ ុួង។ 

ដទេណឡ កេនា ួុ មន កបប ន់្បមណេទេេឡេសចី�ឡ្តតងកសហេុនន កេេដីេ 

អកីពី់ះ័ននសទនន់្ ដូចជ ចស់្ះនះួច េនីកពីភូុវ អី�កសវកនវុនពស្ នវី ជ ជ 

ថក ី់េខត� ាុងនកែចី ទែេីេកនផេៃនកបប ន់្បមណ នវីកះន េ់អទះឡផេបបា 

ពេ់ៃនក ទេ់ភបទពនសវកនវដឡជ�ឡ ្ះុះទី ីវចាសននួេនីកពីសហេុនន។ អកី ចូេួុ ជ្ស�ឡ 

កកេួបនកេេឡីកនីចវត�ជះវេសស។ េនេះេែដេក ទេ់ភបទពនសវកនវដឡជ�ឡុួង មនក 

ពី់ះ័ននជុួងសមាវីសហេុននងងីេ្គា ្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វ 
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េនីកពីសហេុននេជពឡកីទណត់េទេេឡអី�េហតពៃនីណឡ  ាូនដទណន ីេទកន់សមាវី 

សហេុននដៃកេកដត នវីេជពឡកស្ុកាស្ុ្េេដឡុ្ឡធនថ ានែដេបន្ប្ះនត�អទេះឡ 

 ទេ់ភបទពន្បេេ់្កះ សុ្ត�វេទ� មា ស់ីុសវកនវ្សបច្ប់ង វិ ។ ង វជឡស្ស�ស្ុកា 

ស្ុ្េេផ្ី្គក ជេ្ចឡន ្តតងបនងីុីេ្បឡ្បស់ ែដេមនកចូេួុ ះឡេុដនីនទ 

សហេុនន ុ្ន�ឡដដ ភវបេុូេដដ ន េុដនីនទដៃកេកដត នវីចស់្ះនះន ច ។ ីកពីីណឡ  

ចទបច់ ្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន េដបចទ� មនក 

ដី់ពី បណ�ន ីេនឯតព់ក នវី ធនថង វធនបស់តព់ក្តតងបនអនពងត�។ 

្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន ី៏កកួេបនផីែដនូងកប�ជូ ន 

ះឡ្បជះេដដ ឬ ស ប័នុួងចទនួន ដូចជ នេបេ ្បះ័ននងពត�វជុ៌  ជ ជថក ី់េខត� 

អកីចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡថក ី់្សកី អី�ាទនពទា្ុាង វលកដឡជ�ឡ នវី្ីកុ្បនីផភវបេកកួេបនួពីកង 

្ត្តះវនវត ដឡជ�ឡ។ សហេុននផ�េ់ុតវេគបេ់្តេប់ ាុងនកលងតៃុ� នវីក្តត្ 

ះវនវត េេឡី ង វិ  ែដេដនីនទេជពឡេដង្ីកុ ហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី ្កះ សុ្ត�វ 

េនីកពីសហេុនន េហឡង្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន ែដេ 

កកួេបនេជេា័ង ្តតងបនេេឡីកនីចវត�� ែចី ទែេីអទះឡងឌ្ននះ នវីកអនពងត�នន 

បស់ះួី េេ ាុងនករ� ស់ប�ូបកេះសវធនន ឬ កស្ននីវចាេទកន់សហេុននដៃក 

ែដេាួប្បកាប ុ ្សេដដីគក ។  

ាុងនៃដេូ ដូចជ GROOTS Kenya នវីកឡនក ី់ងដៃកេកដត សមាវីបស់ 

្ីកុ ហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន េនីកពី្សកី � កពនឌូ បនកកេួ 

កបណ�ព ាបណ� េុូេដដ ន ីកពីនុជាទនួងកែផកីច្ប់ ែដេបីបេីណន� ះួីេេ 

 ចផ�េក់ស្ុកាស្ុេ្ លីនេឡង វលក នវីដទបូន នែផកី ច្ប់ជុូេដដ ន។ ្ីកុ ហ� ទេុឡេ 

ប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន ី៏ីសី� មនកងេ់ដនី នវីផ�េ់ះ័ត៌មន 

ដេ់្បជះេដដអទះឡបណ� ិសុ្សបស្មប់ីផសន�វសពខសពងតវនះឯីស 

ែដេកព សវកនវបស់ះួី េេផីែដ។ 

្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុននេនីកពី្សកី� កពនឌូ បនគទ្ ក 

ដេ់ដដបេេខត� ាុងនកេដា្សងីណឡ េនថក ី់ុូេដដ ន នវីកកត់បនង 

សមម ជេទេេឡ្បះ័ននងពត�វជុ៌ផ�ូងក។ កៃចក្បឌវតថឡដៃកេកដត ួុ មន េកននះបស់ 

្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន ីកពីកេជពឡេសចី�ឡែថ�ី ីកពីអទេពី 

េះេែដេមនីណឡ ដឡជ�ឡេនីកពី្បះ័ននងពត�វជុ៌ផ�ូងក។ ាុងនកផ�េ់បងកណន  

្បចទែខ ាូនដេ់ដដបេេខត� អទះឡកបទេះិកងបស់ ជ ជែបប្បៃះណឡ  

្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពីសហេុនន បនបង ិខ�ួនឯីថ 

ជុេជនបងុងួដ៏ួេ�្ បេសឡៃនអភវបេីវចាេដងមនកចូេួុ  ែដេផ�េ់ីវចាគទ្ ក 

ដ៏មនតៃុ� ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកួេខពស្តតង នវី 

មនសុជុ៌េងនឌ័។ គប ីណ ពុវិ ្ីកុហ� ទេុឡេប ុ ដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វេនីកពី 

សហេុនន ាួប្បកាប ុ ្បេុុួងចទនួន ដូចជ ីីពាកកកួេស� េ់ ឧបសេ�រ ទី សួា 

ែផកីហវ�នងតព នវីងប្ជុ៌ ីីពាុូេដដ នូបងន័� (ក វគេ័ង) នវីអទេះឡះពីេួង។  
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✓ បប ន់្បមណេទេេឡ្បេភក នវី 

ី្ុវតៃនីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ែដេសហេុនន្តតងក 

រប់ប�ាូ េង វជឡ្បេសឡបទផពតីកពីកស្ុបស្ុ្េ� មនីវចាកពសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ 

នវី្ីកុងងីេ្គា ីកពីអទេពីេះេែដេមនីវចាខវតខទផ�េ់ប�ី់ដឡសហេុនន។  

ប�ជ ឡេផបួីរួត់២.៥ ៖  

កធន� មន

ីវចាគទ្ កែផកី ច្ប់ 

្បីបេដងសុជុ៌

េងនឌ័ 

 
្បភះ   ៖  WOLREC, 2011; 
YWAP, 2011; RWN, 2011; 
FAO, 2001: 29–34. 

✓ បណ�ព ាបណ� េាទនួងកច្ប់សហេុនន� េចាេជពឡកងជុួង្ស�ឡ នវី បពស 

 ្ស័ងេដងបពសី៏្តតងកគទ្ ក� មនករ� ស់ប�ូផីែដ។ ផ�េ់� ាទនួងកច្ប់ 

សហេុនននូងីវចាគទ្ កហវ�នងតព ីវចាគទ្ កែផកីភស�ពន នវីីវចាគទ្ កដៃកេកដត 

ជះវេសសីកពីកគទ្ កដេ់្ីកុ ងងីេ្គា ដូចជ្ស�ឡេុមប ង ពីមីទ្ ព នវី 

ានជតវេដឡុនេតវច។  

✓ េដបចទបេីបឡត្ីកុហ� ទេុឡេសហេុនន 

នវីនជ ប់កទនី់កទនីះួីេេេទននីុា្ុណ� េ ាទនួងែផកីច្ប់ 

េដឡុ្ឡកកួេបនីវចាគទ្ ក។ 

✓ េដបចទបេីបឡតតព់កីកពីុូេដដ នចេ័ត នវី ក វគេ័ងចេ័តស្មប់ចពាប�ជ ឡ 

 ពហនះវពហន ប�ជ ឡីទេណឡ ត នវីប�ជ ឡុណនះ េដឡុ្ឡេជពឡ� កន់ែតមននះ 

ងង្ស្េស្មប់្បជះេដដ ីកពីកកកេួបនឯីសច្ប់ុូេដដ ន នវី 

ដី់ពី បណ�ន ីេនីកពី្បះ័ននតព់កផ�ូងក េនេះេែដេស ប័នេដា្សងង វលក 

ែបប្បៃះណឡ  ឬ ស ប័នេដា្សងង វលកីកពីុូេដដ ន ុវន ចេដា្សងីណឡ  

ះទី េនាបន។  

✓ អភវងឌ្ននុូេដដ នកវនកន័ងុួងអទះឡីណឡ េនឯតព់ក នវី ីណឡ ងពត�វស្ស� 

ាុផ�ូងច្ប់ ែដេេេឡីីុមស់ នវីគទ្ កអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីប 

េដងសុជុ៌េងនឌ័ េនី្ុវតថក ី់ជតវ នវីបេីបឡតងពកននកណន េេឡីីុមស់ 

កងេ់ដនី េដឡុ្ឡាូនដទណន ីដេ់អកីហ� ទេុឡេសហេុនន នវី ាទនួងកែផកីច្ប់ 

អទះឡឧះហណន ះទី េនា។  

✓ េេឡីកនីចវត�� មនកចី្ីីឯីសអទះឡកអនពងត�ននេ� នវី កេដនសូ្តះឡគក  

េទង វិ េទុី។  

ចូចីចទ! 

អភវ្ីុេផ្ី្គក ្បីបេដងនះៃចក្បឌវត ចទេពាីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ េនជអភវ្ីុែដេ 

មន្បសវកននះបទផពត។ ដដ ភវបេេួីទណត់� មននូងឧះហណន ុួងះឡី្ុវតីទះូេ បបពែន� 

អី�កសី�ុសពឡង វេ ី៏មនសនសទនន់ន� ទី ផីែដ ីកពីកេឈីចប់ នវី គទ្ កដេ់ 

្បជះេដដេនុូេដដ ន។  

 
 
ីទណត់សម� េ់ 
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៥ Marianna Bicchieri, Patricia Costas, Nigel Edmead, Debbie Fletcher, Renée Giovarelli, Rachael Knight, Martha Osorio, Rebecca 
Sittie, Josephine Stowers-Fiu and Margret Vidar បនផ�េធ់តពចូេសទនន់្េនីកពីុបូឌពេេនា ីកពីអទេពីេះេៃនសវក ស់ បេចាី េកស 
ែដេ្ប្ះនត�េជពឡេេឡី ីកពីែខឧសន ឆក ទ២០១១ េនឯក វគេង័ីណ� េបសអ់ី�ក FAO របប់�ាូ េាុងនកះវនីផ បស់្ ីកុកង 
បេចាីេកសច្ប់ចទនួនះឡ្ីកុផីែដ។  

 
 
 
 

លមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ ីកពីកែដេមនុូេដដ នច្ប់្តនុ្តតង ស្មប់្ីបខ័ណ� បកប្�នត�វ នវី 

្ីបខ័ណ� េគេនេគបង េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 

នវីេដឡុ្ឡ� ងន�កអនពងត� នវី្ត្តះវនវត មន្បសវកននះ។ 

 កមន្បះ័ននច្ប់េ្ចឡន  នវីច្ប់្បៃះណឡ  ផ�េ់នូង�កសស្មប់្ស�ឡ នវីបពស េដឡុ្ឡសេ្ុច� បន 

នូងសវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ េបឡេះាបឡជះទី េនា ុវនែុនជដទេណា្សងងនេះេែងីី៏េដង េួមន 

ីវចាខវតខទេដឡុ្ឡែសពីី�កសះទី េនា  នវីេជពឡ� បពេ�េ្េប់ូបមនេកននះកកួេបន�កស។ 

កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ នវងត័ីុ នវីនឡតវង វជឡែដេមនកចូេួុ  នវីមនកះវេ្គាេគបេ់ 

ជុួង្ស�ឡ នវីបពស ុីះឡ្ីកុសី�ុេផ្ី្គក  ផ�េ់នូងីវចាគទ្ កសទនន់្ចទេពាអភវបេីវចាេេឡកកន់ 

កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

កកកួេបនងពត�វជុ៌ ះពទែុីែតីមនសុជុ៌េងនឌ័េេឡង។ លមននះចទបច់ែដេ្តតងេជពឡកង 

ជុួង្បះ័ននងពត�វជុ៌ែបបផ�ូងក នវីែបប្បៃះណឡ  នវី ងន�កេដា្សងង វលកីកពីុូេដដ ន នវី 

ងន�កេដា្សងង វលកែបប្បៃះណឡ  េដឡុ្ឡសេ្ុច� បននូងសុជុ៌េងនឌ័។ 

េេេួេ្បឡ្បស់អភវ្ីុ្បីបេដងនះៃចក្បឌវត ចទេពាីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ ដូចជ ្ីកុហ� ទេុឡេ 

សហេុនន នវីាទនួងកច្ប់សហេុនន។ ី្ុវត នវី្បេភកៃនីវចាគទ្ កែដេេេ្តតងកេនីកពី 

ប វបកនឡុួង្ េួ្តតងបនបប ន់្បមណេដង្បកី្បងត័ក។ 

 

 
 

ដលសេងងមេាីីិលសាខេ់ 

ស�ីីីម�� ចចម 
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• ងត�មនៃនច្ប់ នវី េគេនេគបងែដេគទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដង 
សុជុ៌េងនឌ័។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពសែដេជសមាវីៃនេណនីុកែីក្ុី់ច្ប់ភូុវបេ។ 
• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស ែដេជសមាវីៃន្ីកុេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ ែដេេជពឡកងេេឡ 
ច្ប់ នវងត័ីុ នវីនឡតវង វជឡបព្តសុម័នន ែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ។ 

• ងត�មនៃនដទេណឡ កេដបចទេសចី�ឡ្ពីច្ប់ េដងមនកចូេួុ  នវីមនកះវេ្គាេគបេ់ 
ជុងួ្ស�ឡ នវីបពសះឡថក ី់ុូេដដ ន។ 

• ចទនួននេងៃនសទេណឡ បស់្ីកុ្ស�ឡែដេ្តតងបនងីុីះវចណ នវី េជពឡសមហណីុេទីកពី 

េវខវតពបីណន ច្ប់ែដេ្តតងបនអនពុ័ត។ 

• ងត�មនៃនច្ប់ស�ឡះឡកសកីុតី ែដេមនសី�តនះ នវីគទ្ កដេ់ីទែណក្ុី់េេឡកកន់កប់ 
នវីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

• ចទនួនៃនងន�កអនពងត� នវី្ត្តះវនវត ស្មប់ច្ប់ភូុវបេ។ 
• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស ែដេកកួេបនកបណ�ព ាបណ� េអទះឡកកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡ។ 
• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស ែដេជសមាវីៃនស ប័ន នវីងន�កេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ រប់ប�ាូ េ 
្ីកុហ� ទេុឡេីកពីុូេដដ ន។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពសែដេជសមាវី ជ ជែបប្បៃះណឡ េដា្សងប ុ ដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួនកផ�ួចេផ�ឡុេដឡុ្ឡេពបបទបត់ឧបសេ�ីកពីកកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ។ 
• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពសែដេកកួេបនីវចាគទ្ កែផកីច្ប់ីកពីីណឡ ដឡជ�ឡ េនីកពី្បះ័នន 

ងពត�វជុ៌ផ�ូងក។ 

• ចទនួននេងៃនង វលក ះី់កីននីសវកនវកកួេបនដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វបស់្ស�ឡេនចទេពា ពុខតព់ក 
នវីងន�កេដា្សងង វលកេ្្បះ័ននតព់ក។ 

  

 
 
 
 

 
 

សតចនកល្ុតុីរេរុងនេេួិសេស

ស្រមម�� ែផកចចម 
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អភវងឌ្សុតនះបស់្ស�ឡ នវីបពស េដឡុ្ឡចូេួុ ្បីបេដង្បសវកននះ េនីកពីស ប័នអភវបេីវចាេេឡក 
កន់កប់ដឡជ�ឡ នវី សុតនះបស់ស ប័នដឡជ�ឡ េដឡុ ្ឡេដា្សងប ុ េងនឌ័េនីកពីដទេណឡ កអភវបេីវចា 
េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 

ស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ បនកកេួកគទ្ កះឡេគេកណន អនពងត� 
សកូេៃនេគេកណន ែណនទ ស�ឡះឡកះវេ្គាេគបេ់ នវីកចូេួុ  ្ះុះទី ីឋខ័ណ� ជេ្ចឡនដៃកេកដត 
េនីកពីអតបក (្បអប់ ៣.១)។  

 

៣.ខ.៦ កះវេ្គាេគបេ់ នវីកចូេួុ  ៖ កចូេួុ  នវីកែសពីីីវចាគទ្ កះឡ 
អកីែដេមនសវកនវកន់កប់្សបច្ប់ ែដេ ចកកួេីផេបបាពេ់ះឡេសចី�ឡ 
សេ្ុចចវត� ពុនេះេែដេេសចី�ឡសេ្ុចចវត�្តតងបនេជពឡេេឡី  នវីេត�ឡងតបេទននី 
ង វនេះនបស់ះួីេេ េដងះវចណេទេេឡអតពេ នះអទណចែដេមន្សប់ 
លីនេឡ េផ្ី្គក  ្ះុះទី ធន� មនកចូេួុ សីុ េដងេស ឡ ្បីបេដង 
្បសវកននះ ្បីបេដងអតន័ង នវីែផ�ីេេឡះ័ត៌មន្េប់្ាកីេ្ជង អទះឡបពេ�េ 
នវី្ីកុនន េនីកពីដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ែដេពី់ះ័នន។ 

្បអប់ ៣.១ ៖ 
ស ប័ន នវី  
េគេកណន ែណនទ 
 
្បភះ ៖ FAO, 2012b. 

៥.៣ ដដេួធនថ ្ីបខ័ណ� េគេនេគបង ្ីបខ័ណ� ច្ប់ នវី្ីបខ័ណ�  
ចនសុម័នន ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ កកួេស� េ់ នវីេគះចទេពាសវកនវ 
កន់កប់្សបច្ប់ េដងេគីាុច្ប់ជតវ រប់ប�ាូ េសវកនវកន់កប់ែបប 
្បៃះណឡ  ែដេបចាពប្នក ះពទកកួេបនីវចាកពះឡច្ប់... ដដេួផ�េ់្ីបខ័ណ�  
ែដេះពទមនកេ ឡសេអឡី នវីេេឡីីុមស់សុជុ៌សី�ុ ្ះុះទី សុនះេងនឌ័។  

៥.៦ ដដេួេដបចទ� មនកកកេួខពស្តតងេន្េប់ី្ុវតៃនដដ ភវបេ ែដេ ច 
ផ�េ់េសលាូនដេ់្បជាន្បីបេដង្បសវកននះខមស់បទផពត... ដដេួធន� មន 
កស្ុបស្ុ្េ លីកឡនក ី់ងអនពងត� ្ះុះទី ដដ ភវបេុូេដដ ន នវី 
ានជតវេដឡុនេតវច នវី សហេុននដៃកេកដត ែដេមន្បះ័ននកន់កប់ែបប 
្បៃះណឡ ។ 
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៦.១ ីកពីី្ុវតែដេជនធនអនព នុ ត ដដេួធនថកឡនក ី់ងអនពងត� នវី ជ ជ 
ងពត�វជុ៌មនសុតនះែផកីជនធនុនពស្ សុតនះូបងន័� សុតនះហវ�នងតព 
នវីសុតនះីកពីក្ុី់ដៃកេកដត េដឡុ្ឡអនពងត�េគេនេគបង នវីច្ប់ � បន 
ះន់េះេេង់ មន្បសវកននះ នវី េរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ  
េងនឌ័។ បពេ�េវីេន្េប់ី្ុវតចនសុម័ននះទី អស់ េួបន�កកួេបនកបណ�ព ា 
បណ� េ នវី េួ្តតងបនេ្ាឡសេ ឡសេ្កុុូេដដ នៃនកធន� មនសុនះ 
េងនឌ័ នវីសុនះសី�ុ។ 

 

ងិ មឌេេ្រមរករចចេរដលដេដមដីម់ ី

ស ប័នដឡជ�ឡបស់ដដែដេមនកកកេួខពស្តតងចទេពាអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ួុ មន កឡនក ី់ងដឡជ�ឡជតវ 
នវីស ប័នដដបេ នវី ្េប់្េីដឡជ�ឡថក ី់្សកី  នវី ថក ី់ុូេដដ ន។ ស ប័នេនី្ វុតថក ី់ជតវ ថក ី់្សកី  នវី  
ថក ី់ុូេដដ ន មនតួនកឡេផ្ី្គក េនីកពីដទេណឡ កអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ ជជុា កឡនក ី់ង 
នវី្ីសួី ែដេកកេួបនួពីកងដឡជ�ឡេនី្ុវតថក ី់ជតវ េនជអកីហ� ទេុឡេេទេេឡកអភវងឌ្នន នវី 
កអនពងត�ននេគេនេគបង នវីងពកនស្ស� ្ះុះទី ផ�េ់ីវចាគទ្ កបេចាីេកសី្ុវតខមស់។ ស ប័នេន 
ី្ុវតថក ី់្សកី នវី ថក ី់ុូេដដ ន េរ� តងីចវត�កពីដី់សទនន់េទេេឡកផ�េ់េសលែដេពី់ះ័ននននីដឡជ�ឡ 
ាូនដេ់សធណាន ដូេចកា ជ និីកប់ ស ប័នះទី េនាមនកពី់ះ័ននេដងរួេ់េនីកពីកេ្បឡ្បស់ 
នវីក្េប់្េីដឡជ�ឡ្បចទៃថថ។ 

ស ប័នះទី េនា ្ប្ស័ងះី់កីជុួងស ប័នដៃកេកដត ែដេមនកទនី់កទនីេទននីប ុ ដឡជ�ឡ ដូចជ 
ស ប័ន្េប់្េីតទបន់លេេវ  េណនីម ជវក្េប់្េីៃផួីកនីេភ�បី នវី ធរស្ស� ស ប័នដដបេដឡជ�ឡ 
ែបប្បៃះណឡ  នវី ស ប័នែដេកកួេខពស្តតងចទេពាកេជពឡនវងត័ីុេទេេឡសីុនះេសដដី វចាុងួចទននួ 
ដូចជ កះិ្បេគាននះឡជនធនែបបពណវ ាជី ុ (ឧ. ីសវឧសផហីុ ាេផេ ែ ប េកសចណនធ)។ 
ូបនះ ៣.១ បង ិអទះឡកទនី់កទនីុួងចទនួន។ 

នះជតទណី នវី កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
ួុ មន កេដបចទ� ្ស�ឡេជពឡជេុដនីនទេនីកពីអី�នះេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� នវីជអកី ចូេួុ សីុេនីកពី 
ដទេណឡ កេដបចទែផនក ្ះុះទី  ចបេីបឡនេកននះៃនកសេ្ុចបនេកនផេកង្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ ះឡដទេណឡ កអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ (World Bank/FAO/IFAD, 2009a: 131)។ 
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ចនសុម័នន កនជ ប់កទនី់កទនី នវីនឡតវង វជឡ្បតវបត�វកបស់ស ប័ន មននះខពសគក ីកពីចទេណុបណ�  
្បេកស នវី ប វបកេផ្ី្គក ។ ដូេចកា ង វធនកែដេេេ្តតងកេដឡុ ្ឡគទ្ កចទេពានះជតទណី នវី 
កចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពីស ប័នែដេពី់ះ័ននេនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ី៏ននីមននះ 
ខពសគក ផីែដ។  

ឧះហណន  េនីកពីដដះហពជតវសសននៃន្បេកសបូេឡេងដ ុា្ុណ� េ នេឌដនស្មប់កទនី់កទនី នវី 
កអភវងឌ្នន ែដេជ្ីកុ សី�ុសពឡង វេុួង េេឡី ីុមស់កចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីស ប័ន្េប់្េីដឡជ�ឡ 
ានជតវេដឡុ នេតវច ាុងនកបណ�ព ាបណ� េ នវីសវក ស់ស�ឡះឡនះជអកី ដនី នទ (បកបង ិបស់ 
Patricia Costas េនឯសវក ស់បេចាីេកស ីកពីែខឧសន ឆក ទ២០១១)។ េនីកពី្បេកសរបលប ន់ដ 
ីកពីឆក ទ២០០៨/ ២០០៩ ុា្ុណ� េដឡជ�ឡជតវបស់ដដ ភវបេ បនផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េាូនដេ់ុ្ន�ឡដឡជ�ឡ 
ថក ី់្សកី ស�ឡះឡនីវចា នវី ពុខងបស់េណនីម ជវកដឡជ�ឡថក ី់្សកី  នវីថក ី់ុូេដដ នថឡ រប់ប�ាូេាុងន 
កផ�េ់ះ័ត៌មនដេ់ះួី េេអទះឡេ័ីខ័ណ� ត្ុតងែផកីច្ប់ ស្មប់នះជតទណី នវីកចូេួុ បស់្ស�ឡ 
(Elizabeth Daley, personal communication)។ 

ប ុ ដៃកេកដតែដេ្តតងះវចណ ះី់កីេទននី េ្េរីេេឡីកនីចវត�ស្មប់បពេ�េវី  នវីសមាវីស ប័នដឡជ�ឡ 
េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់សុជុ៌េងនឌ័េនីកពីស ប័នបស់ះួី េេ នវី ង វជឡបេីបឡត� មនតនួន នវីកេប�ជ ចវត� េដឡុ្ឡ 
គទ្ កជកូេទដេ់ស ប័នដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

្សប័នដដបេ នវី ្េប់្េី 
ដឡជ�ឡថក ី្់ សកី  

    
កឡនក ី់ង ដឡជ�ឡ 
ថក ី់ជ តវ 

 

 
 

 

ស បន័្េប់្ េី 
តទបនល់េេវ  

្សប័នដដបេ នវី ្េប់្េីដឡជ�ឡ 
ីកពីុូេដដ ន 

 

ស បន័ពីះ់័នន 
ដៃកេកដត 

េណនីម ជវក 
្េប់្ េីៃផួី 
កនីេភ�បី នវី 
ធរស្ស� 

 

ស បន័ដដបេ 
ដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ  

ូបនះ ៣.១ ៖ 

ក្ប្ស័ងះី់កី 

ីកពីចទេណុស ប័ន 

ែដេពី់ះន័នេនីកពី

អភវបេីវចាេេឡក

កន់កប់ដឡជ�ឡ 
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ងិ មឌេលដមរសេរង្្ម្្ងដីម់ី កនុរ 

 

នះជតទណី នវីកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីស ប័នដដបេ 
នវី្េប់្េីដឡជ�ឡថក ី់ជតវ េនែតបន�ជប ុ ្បេុុួង េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន 
 ្ស័ងេដងខពា�កស េីណនសុ្ត�វ នវី កអភវងឌ្ននសុតនះបស់បពេ�េវី 
េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងតពេ នះេងនឌ័។  

ីវចាខវតខទេដឡុ្ឡេេឡីកនី ចវត�្ស�ឡ � េជពឡកងេនីកពីស ប័នដឡជ�ឡ បនា្ុកិ� មន 
កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីកឡនក ី់ងដឡជ�ឡថក ី់ជតវ កីពី្បេកស 
ចៃ បុក ដូចមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៣.២។  ស ននះេនីកពី្បេកសចៃ បុក  

្បអប់ ៣.២ ៖ 

សុជុ៌េងនឌ័ 

េនីកពីស ប័ន 

ដដបេដឡជ�ឡថក ី់ជតវ 
 

្បភះ ៖ Elizabeth Stair’s 
presentation on “Land 
and gender: the 
Jamaican 
context” at the May 2011 
technical workshop. 

កកួេបនាទនងួះឡអ្ាអប់ ទ នវី អីីុ 
្ស�ឡែដេមនី្ុវតខមស់ជកូេទ េនីកពី 
តទបន់ក ឡេបដនះទី ុូេ។ េនីកពីតទបន់ែដេ 
អ្ាកអប់ ទ នវីអីីុបស់្ស�ឡមន 
ី្ុវតះបជីបពស េួ� ីត់សម� េ់ 
ងពកនស្ស�បស់្បេកសចៃ បុក ននីះពទមន 
នះ្េប់្គន់េេឡង។ 

េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ 
េនីកពីស ប័នដដបេ នវី ្េប់្េីដឡជ�ឡ 
ថក ី់ជតវ ជជុា េេែតី្តតងក� មន 
សីុនះង វាជមនេនីកពីេគេនេគបង 
កង នវីកីទណត់ីឧបសេ�ននែដេ 
្ស�ឡាបួ្បកា ជះវេសស េនី្ុវត 
ជន់ខមស់។ េេី៏្តតងក� មនងន�ក 
្េប់្គន់ផីែដ េដឡុ ្ឡធន� មននះ 
ជតទណីបស់្ស�ឡ េនីកពីដទេណឡ កេជពឡ 
េសចី�ឡសេ្ុចចវត� ដទេណឡ កេដបចទែផនក 
នវីដទេណឡ កអនពងត�នន ែដេបបាពេ់ដេ់ 
សវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ 

កឡនក ី់ងដឡជ�ឡថក ី់ជតវ (NLA) បស់្បេកសចៃ បុក  មន 
 ណត�វកងីកពីកេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងដដបេដឡជ�ឡ នវី េេឡី 
ីុមស់កេជពឡ� មននះ្ប្ីតឡ ចទេពាកកន់កប់ដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ 
នវីបពស េបឡេះាបឡជកឡនក ី់ងេនា ះពទមន ណត�វកងជី់់ី់ 
េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីកកន់កប់ដឡជ�ឡ  ឬ 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡី៏េដង។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ ីុង វជឡ 
ដដបេ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡបស់ដដ ភវបេ (LAMP) ស្ុបស្ុេ្ 
េទេេឡកចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ស្មប់្េ្ស្ីឡ្ីីកពីតៃុ�ះប  ្ស័ង 
េដង្បមណះឡនេបឡៃន្េ្សចៃ បុក ែដេស់េនេ្កុ 
បនួត់នះ្ីឡ្ី មន្ស�ឡជេុ្េស្។ បែនុ ះឡេនាេកដត េនីកពី 
ែខេុស ឆក ទ២០១១ កឡនក ី់ងដឡជ�ឡថក ី់ជតវ បនបេីបឡតានបេង� េ 
េងនឌ័ េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងកបទែបីេទាុេភក ចទេពា 
កវនកន័ងដឡជ�ឡ ែដេកឡនក ី់ងេនា្បុូេបន។ 

បពេ�េវីបស់កឡនក ី់ងដឡជ�ឡថក ី់ជតវ មនតពេ នះេងនឌ័ េដង 
៥១% (២៩៧នី់) ជបពស  នវី ៤៩% (២៩០នី់) ជ្ស�ឡ។ 
្ីកុកង្េប់្េី មន ៥៧% (១៦នី់) ជបពស នវី ៤៣% 
(១២នី់) ជ្ស�ឡ។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េនីកពី ពុខងបេចាីេកស 
ុួងចទនួន មននះខពសគក គប ីច្ស់់ស់ចទេពាប ុ េងនឌ័ 
ដូចជ មនែត ៦% បបពេណ្ាៃនេុធង ឡបស់កឡនក ី់ងដឡជ�ឡថក ី់ជតវ 
ជបពស នវីមនែត ២០% បបពេណ្ាៃនបពេ�េវីអេីបតបស់កឡនក ី់ង 
េនាជ្ស�ឡ។ ីកពីចទេណុបពេ�េវីលងតៃុ�ដឡជ�ឡ ែដេជ និីកប់ 
បពសែតីមនចទនួនេ្ចឡនជី មន្ស�ឡចទនួន ៥២% ែដេ្តតងបន 
េេឡីកនីចវត�� ចូេួុ េនីកពីង វជជ ាឡងនេនា ះឡអកីលងតៃុ�ដឡជ�ឡជ្ស�ឡ 
ដៃកេកដត។ ចទណព ចេនា  បង ិ� េាឡិ អទះឡតៃុ�បស់េុដនីនទ 
ជ្ស�ឡ ីកពីកេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីស ប័ន 
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ដដបេ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡថក ី់ជតវ។ 

ងិ មឌេលដមរសេរង្្ម្្ងដីម់ី ក្ស�កសេរង កមតរេ េស 

េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន ដដបេដឡជ�ឡែដេេជពឡេេឡី េដងដដ ភវបេថក ី់ុូេដដ ន នវីថក ី់្សកី េនជចទណព ច 
សកូេៃនកអនពងត�ននេគេនេគបង នវី ីុង វជឡដឡជ�ឡ េដងមនបពេ�េវីង វជជ ាឡងនេនីកពីស ប័នថក ី់្សកី  
េដឡតនួកឡជអន�ក ឡ លីកឡនក ី់ងដឡជ�ឡ ឬ ្ីសួីថក ី់ជតវ នវី េណនីម ជវកដឡជ�ឡុូេដដ នេនី្ុវត 
សហេុនន។ 

ង វុ ា្កបេីបឡត� មន�កស នវីប ុ ្បេុ ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ ជះវេសស ះី់កីេទននី សវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ។ េបឡះវនវត េុឡេេេឡកវដដនះុងួែផកី  លាងួបេីបឡនេកននះ 
� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័េនីកពីស ប័នដឡជ�ឡ  ្ស័ងេដងង វុ ា្កះុះ� មនក 
ចូេួុ ះឡសហេុននុូេដដ ន នវី ្ីកុពី់ះ័ននជេ្ចឡនគប ីកូេទកូ់ង េនីកពីដទេណឡ កអភវបេីវចាេេឡ 
កកន់កប់ដឡជ�ឡែដេមនកះវេ្គាេគបេ់ (ILC, 2009: 3)។ 

េបឡះវនវត េុឡេេទេេឡកវដដនះុួងែផកីេកដត ស ប័នដឡជ�ឡែដេ្តតងបនេជពឡង វុ ា្ក  ចុវនសូងកកេួងីក 
ចូេួុ  នវីនះជតទណី្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ ្បសវនេបឡង វុ ា្ក្តតងបនអនពុ័តងីុីអនពងត� 
េេ្តតងេរ� តកងីចវត�កពីដី់ជះវេសស ថេតឡនីវចាណខ�ាែដេ្តតងេជពឡង វុ ា្ក នវី ីទណត់� បន 
ច្ស់់ស់េទេេឡ ណត�វកង តនួកឡ នវីកកកេួខពស្តតង។ បែនុ ះឡេនាេកដត ស ប័នដឡជ�ឡែដេ្តតងបនេជពឡ- 

្បអប់ ៣.៣ ៖ 

កចូេួុ បស់ 

្ស�ឡេនីកពី 

អភវបេីវចាដឡជ�ឡ 

ីកពីុូេដដ ន 

 
្បភះ ៖  Hilhorst, 
2010; Teklu, 2005 

ង វុ ា្ក  ចខីននីកពីកអនពងត�ននីូាជីទហវត ែដេ្តតងបនេដបចទេេឡី េដឡុ្ឡ 
ធន� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ឬ ស្ុបស្ុេ្កចូេួុ បស់ 
្ស�ឡ ្តនុី្ុវតអប្បមែដេ ចកកេួងីបន។ នវគុបកដដ នងប្ជុ៌ នវី 
ឥ វគបថចទេពាេងនឌ័ នវីដឡជ�ឡ  ចមននះន� ទី ក� ជីេនី្ុវតអភវបេីវចាែដេ 
ែី្សហេុននុូេដដ នជតវ (Whitechead and Tsikata, 2003)។ ង វធនកេដឡុ ្ឡ 
េេឡីីុមស់ នវី គទ្ ក� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡ្បីបេដង្បសវកននះ រប់ប�ាូេ 
កបេីបឡត� មនសមាវី នវី េុដនីនទជ្ស�ឡ ីកពីី្ុវតអប្បមជីទហវត ែដេធន 

េនីកពីដដ ទរប  ៃន្បេកសេអាូះឡ ក្សង្ជងាុុូេដដ ន 
ែដេេជពឡេេឡី េដងង វកនស នអន�ជតវ ស្មប់កងប វស ន នវី 
អភវងឌ្ បនីេាឡិ ថ េបឡេះាបឡជសុនះេងនឌ័ ្តតងបនីទណត់ 
េនីកពីេគេនេគបងស�ឡះឡដឡជ�ឡ ីកពីតទបន់ី៏េដង ី៏េនមនចេន� ា 
្បេីីកពីកអនពងត�ននេគេនេគបងេនាផីែដ។ ក្សង្ជង 
ួុ មន ្ីកុះវនីផជុួង្ីកុ្ស�ឡ នវីេណនីម ជវកដដបេ 
េ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ (LUACs) េនី្ុវត Goat ែដេជី្ុវតដដបេ 
ុូេដដ នតូចជីេេបទផពត េដឡុ្ឡ្ បុូេកស្នន នវីបកះវេសជននអទះឡ 
ដទេណឡ កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន។ ្ីកុះវនីផ នវីីវចាសម� សនន 
េដងែេី ្តតងបនេជពឡេេឡី ជុងួ្េ្សែដេមន្ស�ឡជេុ្េ្ស 
នវីុ្ន�ឡក វគេ័ងៃនក វគេ័ងដដបេជនធនជុជតវ នវីក 
េ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ េនឯី្ុវត ង បេ បដ (ថក ី់្សកី )។ 

� មននះជតទណីះវត្បីដបស់្ស�ឡ 
េនីកពីស ប័នដឡជ�ឡថក ី់្សកី  នវី ថក ី់ 
ុូេដដ ន។ 

្បអប់ ៣.៤ ផ�េ់ឧះហណន អទះឡង វធនក 
េេឡីីុមស់កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ េនីកពីស ប័នដឡជ�ឡថក ី់ុូេដដ ន 
ខណនេះេែដេ បុូឌពេ ៥ ះវនីផអទះ ឡ 
សីុនះផ្ះពផផង នវី េេឡីីុមស់ 
កងេ់ដនីអទះឡេងនឌ័ ែដេគទ្ ក� មន 



ុបូឌពេ៣ ៖ ស បន័ 80 

 

ក្សង្ជងបនីេាឡិ ថមន្ស�ឡតវចតួចណស់ ែដេសវតេនីកពី 
េណនីម ជវកដដបេេ្បឡ្បស់ដ ឡជ�ឡ ថក ី់ភូុវ នវីថក ី់ Goat េបឡេះា 
បឡជមនេសចី�ឡែណនទះឡថក ី់្សកី ថ េណនីម ជវកដដបេេ្បឡ 
្បស់ដឡជ�ឡថក ី់ភូុវ ្តតងមនសមាវីជ្ស�ឡ គប ីេចណស់មន 
សមាវីជ្ស�ឡចទនួន២ូប ី៏េដង។ ្ីកុ ះវនីផបនបង ិ� ដនីថ 
្ស�ឡុវនបនចូេួុ េនីកពីីវចា្បាពទ េដឡុ្ឡេ្ាឡសេ ឡសេណនីម ជវក 
ដដបេេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡេេឡង េដងសែតះួី េេុវនបនចូេួុ ីវចា្ បាពទ 
ខពាះ័ត៌មនអទះឡេះេេង់ នវីកឡីែន�ីៃនីវចា្បាពទ ឬ េុឡេេាឡិ ថ 
កេបាេឆក តេ្ាឡសេ ឡសសមាវីេណនីម ជវកដដបេេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ 
េនជកងបពស។ េនឯក វគេ័ងដដបេេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡថក ី់្សកី  
(LUADs) ី៏ះពទមនបពេ�េវី្េប់្គន់ផីែដ នវី ះពទមនានបេង� េ 
េងនឌ័ស្មប់ហ� ទេុឡេេទេេឡដទេណឡ កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ។ សមាវី 
េណនីម ជវកដដបេេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ មនកងេ់េាឡិ  នវី 
បី្សងខពស្គក េទេេឡច្ប់ ែដេប ុ េនាុួងែផកី េនបណ� េ 
ុីះឡកអប់ ទបស់ះួីេេមនី្ុវត បបពែន� ី៏េដងសែតុ្ន�ឡ 
ក វគេ័ង្សកី ខពាកបណ�ព ាបណ� េ នវី សុតនះីកពីក 
ាុដនផីែដ។ 

្ស�ឡនេេ្ចឡន ែដេ្តតងបនះវេ្គាេគបេ់េនីកពីក្សង្ជង 
បនេារគប ី ពុតមទថ កចូេួុ េនីកពីកចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ េនជនីវចា 
បស់បពស េហឡងកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីេណនីម ជវកុូេដដ ន 
ស្មប់ដទេណឡ កចពាប�ជ ឡ ី៏ុវនេជពឡ� មននះខពសែប�ីគក អពឡែដ។ 
គប ីណ ពុវ  ិដទេណឡ េរី អទះឡ្ស�ឡមក ី់ែដេសវតេនីកពីេណនី ម ជវក 
ដដបេេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡថក ី់ Goat បនត�ពាប ាុ ទី អទះឡសនសទនន់ៃន 
សមាវីេណនីម ជវកជ្ស�ឡ ៖ 

នីមន ងព ៣៤ឆក ទ េដប ពហនះវពហនចួ នវីបនកកួេកអប់ ទ 
្តនុថក ី់កឡ៧។  កងេនា មនកេទបីស្មប់នីេនេះេដទបូី 
 ្ស័ងេដងកងេ់េាឡិ ជកូេទថ ្ស�ឡុវន ចរប ប់ីនីវចា 
ែបបេនាបន។ គប ីណ ពុវ  ិនីបនប ជុ ី់ថខ�ួននីមនសុតនះ 
នវីេជពឡកព ងបនេ�ជីបពសុួងចទនួន េនីកពីេណនីម ជវក 
ែដេចទណព ចេនា ្តតងបនប ជុ ី់គប ីដូេចកា ះឡសមាវីេណនីម ជវក 
ដៃកេកដតជបពស នវី ុ្ន�ឡក វគេ័ងដដបេេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡថក ី់ 
្សកី។ ាុបកះវេសជននបស់នី ្ស�ឡី់មននវនក កថ មន 
 ុណន ងង្ស្េជី ីកពីក្បប់អទះឡប ុ បស់ះួីេេ េទកន់ 
្ស�ឡដៃកេកដត ជជីក្បប់ប ុ បស់ះួីេេេទកន់បពស។ នី 
ី៏បនេជពឡកីត់សម� េ់ផីែដថ ្ស�ឡី់មននះអះន្ីនត ជី 
នវី្បតវបត�វាុច្ប់េនីកពីកអនពងត�ននេគេនេគបងែដេមន 
នះេសឡបែបបេនា។ នីបន�ប ជុ ី់� ដនីេកដតថ បពសជេ្ចឡន 
បនះនគុដីេឈ ាបស់ភ វគះួីេេេចិះឡកចពាប�ជ ឡ។ េនីកព  ី
ីណឡ ជេ្ចឡន សមាវីុួងចទនួនបស់ េណនីម ជវកដដបេ 
េ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ បនាពបាវតជុួងបពសែដេជសព ុឡះទី េនា 

ករ� ស់ប�ូងនេះេែងីេទេេឡេពណតៃុ� 
នវីឥ វគបថ ែដេបនចី់ឬសគប ីេ្៉ 
េនីកពីស ប័ន នវីេ្ស ប័ន។ េនថក ី់ 
ុូេដដ ន ្ស�ឡី ៏ ច្តតងបនេេេ ឡសេអឡី 
នវីដីេចិះឡដទេណឡ កចពាប�ជ ឡអទះឡសវកនវ 
ដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ ផីែដ។ កធន�  
មនកចូេួុ បស់្ស�ឡកន់ែតេ្ចឡនេេឡី  
េនីកពីេណនីម ជវកថក ី់ុូេដដ ន ែដេ 
ផ�េ់ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡ  ចេជពឡ� ្បេសឡ 
េេឡី នូង�កសបស់្ស�ឡ ីកពីកកកេួបន 
្បេគាននះឡកចពាប�ជ ឡ អទះឡសវកនវដឡជ�ឡែបប 
្បៃះណឡ  ដូចែដេ្បអប់ ៣.៣ បង ិ 
អទះឡីណឡ ះឡដដ ទរប  ីកពី្បេកស 
េអាូះឡ។  

ជជុា សមាវីបស់េណនីម ជវក 
ដឡជ�ឡុូេដដ ន េនជអកី ស័្េចវត�ែដេ្តតងបន 
េ្ាឡសេ ឡសាុងនកេបាេឆក ត ឬ 
ាុងនកែតីាទី  េហឡងឋននបស់ 
ះួីេេ ះី់កីេទននី ស ប័នដឡជ�ឡ្សប 
ច្ប់ មននះខពសែប�ីះឡគក  (Hilhorst, 
2010)។ សីុនះស្មប់េេឡីកនីចវត� 
្ស�ឡ នវី្ីកុែដេ្តតងបនេេេុឡេ ទេី 
េដឡុ្ឡ� ចូេួុ េនីកពីស ប័នុូេដដ ន 
ែដេកកេួខពស្តតងចទេពាអភវបេីវចាេេឡ 
កកន់កប់ដឡជ�ឡ ួុ មន កេដបចទ 
ីវចា្ បាពទ្ីកុ ្ស�ឡេដងែេី េដឡុ្ឡាងួ 
ដេ់ះួីេេ ីកពីកអភវងឌ្ននកទនពីចវត�េេឡ 
ប ុ  េដឡុ្ឡេ្តដុេីណនស្មប់ចូេួុ  
េនីកពីីវចា្បាពទេណនីម ជវកេះិអី� 
នវីីវចាះវនីផែដេមនេីណនកន់ែត 
កូេទកូ់ង (បកបង ិបស់ Rachael 
Knight េនឯសវក ស់បេចាីេកស 
ីកពីែខឧសន ឆក ទ២០១១)។ 
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េដងែេី នីេារថ្ស�ឡ្េប់ូប ែដេសវតេនីកពីេណនីម ជវក 
េនា ននីេីឡបេេេឡី  េដឡុ្ឡសវកនវ្ស�ឡ។ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េេ្តតងក� មនកងីចវត�កពីដី់េនេះេីទណត់ ណត�វកងអទះឡកចូេួុ បស់្ស�ឡ 
េនីកពីស ប័នថក ី់្សកី នវី ថក ី់ុូេដដ ន។ លះពទែុីែតីែតមន្បសវកននះេេឡង ីកពីកបេីបឡតចនសុម័នន 
ដនីនទថឡ ឬ ីទណត់ី្ុវតអប្បមៃននះជតទណី នវី កចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីស ប័នដឡជ�ឡ។ កងេ់ដនី 
អទះឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័ មនសនសទនន់ដូចគក  ដូចែដេេេ្មីេនីកពី្បេកសេឡេប ឡគប  េដបរប់បង ិ 
េនីកពី្បអប់ ២.៧ នវី ២.១៤។ េបឡេះាបឡជកចូេួុ បស់្ស�ឡ ុវន្តតងបនីទណត់េនីកពី្បេកសេឡេប ឡគប  
ី៏េដង បបពែន�េកនផេបស់េេ្មី ួុ មនកេបាេឆក តេ្ាឡសេ ឡស្ស�ឡជអភវបេ្ីកី ាុងននះ្បេសឡ 
េេឡី ៃនកងេ់ដនីរួេ់ខ�ួនបស់ះួីេេ អទះឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័។ េនេះេែដេនះជតទណីបស់្ស�ឡ 
អទះឡស ប័នដឡជ�ឡុ ូេដដ ន ្តតងបនីទណត់ថជកតះព វីចា ល ចមននះ្បេសឡបទផពត ីកពីកកពី� ្ស�ឡ 
នវីបពស េនីកពីសហេុននេជពឡកសេ្ុចចវត�េដងខ�ួនឯី អទះឡេបដបែដេះួីេេននី ្បតវបត�វាុ (Knight, 
2011)។ 

 

✓ បេីបឡតងន�កស ប័ន រប់ប�ាូ េះទី ងន�កែដេមនុូេដដ នែផ�ីេេឡ 
សមាវីនះ ែដេបីបេីណន� ្ស�ឡគទ្ ក នវី មនសេុ�ីេនីកពី 

អី�នះដដ ភវបេុូេដដ ន។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៣.១ ៖  

កធន� មនស ប័នដឡជ�ឡ 

ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័ 

 
✓ េេឡីកនីចវត�� មនកេ្បឡ្បស់ីូាសមាវីជ្ស�ឡ នវីបពស េនីកពី 
កឡនក ី់ងដឡជ�ឡថក ី់ជតវ នវីេណនីម ជវកដឡជ�ឡថក ី់្សកី  នវីថក ី់ុូេដដ ន។ 

✓ បេីបឡត� មនីូា្ស�ឡ នវីបពស ស្មប់ីូ បពុ េនឯីវចា្បាពទបស់ 

ស ប័នដឡជ�ឡ។ 

✓ ផ្ះពផផងាូនដេ់សមាវី្េប់ូបៃនស ប័នដឡជ�ឡ អទះឡសនសទនន់ៃន 

សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ ក នវីសមសនះបស់ស ប័នះទី  

េនា។ 

✓ េេឡីកនីចវត�� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពីីវចា្បាពទអទះឡប ុ ដឡជ�ឡ នវី 

ស ប័នដឡជ�ឡ ែដេតទណី� ះួី េេ ឧះហណន ាុងនកបណ�ព ាបណ� េ 

នវីសវក ស់ស�ឡះឡនះជអកីដនីនទេដឡុ្ឡបេីបឡនសុតនះបស់ះួីេេ។ 

ចូចីចទ! 

នះជតទណីបស់្ស�ឡជីទហវត េនីកពីស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ េនជ 

ចទណព ចចប់េផ�ឡុុងួដ៏សទនន់ បបពែន� លុវនះន់្េប់្គន់េេឡង េដឡុ្ឡធន� មនក 

ចូេួុ សីុ នវី្បីបេដង្បសវកននះបស់្ស�ឡ ជុួងននីសហក ឡបស់ះួីេេ 

ជបពស។ េេចទបច់្តតងផ្ះពផផង នវីីសីសុតនះស្មប់សមាវី្េប់ូប 

ៃនស ប័នដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡគទ្ ក� មនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័។ 
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ងិ មឌេែដរទកេងេងេទងដីម់ី 

ស ប័នុងួចទននួដូចជ េណនីម ជវក្េប់្េីៃផួីកនីេភ�បី នវីធរ្ស�ី កពីុូេដដ ន ស ប័ន្េប់្េីតទបន់ 
លេេវ  នវីស ប័នដដបេដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ  ែុីែតីេដា្សងប ុ  ែដេពី់ះ័ននេទននីដឡជ�ឡ នវី 
ជនធនជុជតវដៃកេកដត ដូចជ កកកួេបនកនីស្មប់េ្បឡ្បស់ីកពីុូេដដ ន សវកនវកកួេបនកនីេន 
តទបន់លេេវ  សវកនវាុែបប្បៃះណឡ ីកពីកកកួេបនកនី ស្មប់ធរស្ស� នវី កកកួេបនដឡលេេវ  
ស្មប់ចវ�ា នុសតព (FAO, 2011a: 25)។ េដងសែតកទនី់កទនីាវតសកវកនះទី េនា ីទែណក្ុី់ 
េគេនេគបងែដេបនបបពនបបីេជពឡនវងត័ីុេទេេឡជនធនជុជតវេដងែេីះឡគក  ែុីែតីមនផេង វបី 
ែដេេេុវនបនដនី ពុន េទេេឡក្ុី់ៃនកកន់កប់ នវីេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡី កពីុូេដដ ន រប់ប�ាូ េផេបបាពេ់ 
អង វាជមនេទេេឡ្ស�ឡផីែដ (Adams, Berkoff and Daley, 2006)។ កធនថ ស ប័នីកពីុូេដដ ន 
ែដេេដា្សងប ុ ្េប់្េីៃផួីកនីេភ�បី ធរស្ស� នវីតទបន់លេេវ  មនសុជុ៌េងនឌ័  ចាួង 
� េាដសលីបននូងផេង វបីុួងចទនួនែដេេេុវនបនេុឡេេាឡិ ជ ពុន។ ្បអប់ ៣.៤ ផ�េ់នូងឧះហណន  
ុួងចទននួអទះឡេុេដនែដេបនេដនសូ្តះឡី វចាខវតខទេេឡី កនី ចវត�� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
េនីកពីស ប័នែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ។ 

 

 ្បអប់ ៣.៤ ៖ 

កចូេួុ ្បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

េនីកពីស ប័នែដេ 

ះី់កីេទននី ដឡជ�ឡ 

 

្បភះ ៖ Seeley, 
Batra and Sarin, 

2000; FAO, 2006a: 
45–46; World Bank/ 
FAO/IFAD, 2009c: 

451–452 and 
456–457; Flintan 
and Cullis, 2010; 
Agarwal, 2009. 

េនីកពី្បេកសឥណ�  េគេកណន ែណនទស�ឡះឡៃផួីកនីេភ�បី ឆក ទ១៩៩៤ េេឡីកនីចវត� 
� មនកចូេួុ កន់ែតេ្ចឡនះឡ្ស�ឡ នវី ្ីកុ ែដេ្តតងបនេេេុឡេ ទេីេនីកពីក 
អភវងឌ្ននៃផួីកនីេភ�បី។ េគេកណន ែណនទេនា អទពងនង� េេ្មីៃផួីកនីេភ�បី 
នន បេីបឡត្ីកុអកីេ្បឡ្បស់ នវី្ីកុាួងខ�ួនឯី ែដេួុ មន ្ស�ឡ ឬ ស្មប់ែត្ស�ឡ 
បបពេណ្ា។ គប ីណ ពុវិ កចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ មនកេទបីីកពី 
កសេ្ុច� បន េហឡងាទនួស� កែដេ្តតងបនេេកកួេស� េ់ថជសមាវីេះិ 
សវកនវៃន្ីកុ្េប់្េីៃផួីកនីេភ�បី ជកូេទ ្ស�ឡ្តតងបនេេងេ់េាឡិ ថចូេួុ េដឡុ្ឡ 
បទេះិីូាបបពេណ្ា។ ុងួែផកី ៃនប ុ េនា េនេដងសែតក្េប់្េីៃផួីកនីេភ�បី 
េនីកពី្បេកសឥណ�  េរ� តងីចវត�កពីដី់េទេេឡដឡីសវីុេនីកពីតទបន់ៃផួីកនីេភ�បី 
ែដេ្េប់្េីេដងបពស។ ីកពីឆក ទ១៩៩៩ េដឡុ្ឡេត�ឡងតបេទននីក វាេន់ថ ីុង វជឡ 
អភវងឌ្ននៃផួីកនីេភ�បី េនស្មប់ែតបពស ដដ ភវបេេខត� ន់្ដ ្បេដស បនេជពឡ 
កនជ ប់កទនី់កទនីជផ�ូងកនូង្ីកុាួងខ�ួនឯីបស់្ស�ឡ ចទនួន ១.២០០្ីកុ េនីកពី 
តទបន់មប បហូណ�  េទននីីុង វជឡ េហឡងអកីតទណីុីះឡ្ីកុះទី េនា ែដេមន 
សមសនះុីះឡ្ីកុសី�ុ នវី ្ីកុបេីបឡត្បី់ចទណូេេផ្ី្គក  បនក� ងជអកី  
តទណី្ស�ឡ េនីកពីេណនីម ជវក្េប់្េីៃផួីកនីេភ�បី។ 

េនីកពី្បេកសេអាូះឡ អភវ្ីុែបបចូេួុ ចទេពាក្េប់្េីដឡសថួត េនតទបន់លេេវ  
បនេបឡីចទហ�កសថឡ្ ស្មប់កចូេួុ ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័្បេសឡជី ពុន។ 
េជេា័ងជេ្ចឡន េនបណ� េុីះឡកីទណត់ែផនកឡជនធន ាុងនដទេណឡ ក 
សហេុននុួងែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ ែដេេទត់ីទណត់ 
ែផនកឡ នវីេទត់្បុូេះ័ត៌មន ្តតងបនអនពងត�ជុួង្ស�ឡ នវីបពសេដងែេីះឡគក ។ 



ុបូឌពេ៣ ៖ ស បន័ 83 

 

សីុនះែបបេនា ធនថកស្នន នវី កងេ់េាឡិ បស់អកី េ្បឡ្បស់ជនធន 
្េប់ូប្តតងបនដី់ប�ាូ េ។ 

េនីកពី្បេកសឥណ�  នវី ្បេកសេនបប េ់ ភស�ពាីបន� ដនីថ កាទនាេទេេឡ 
ឧបសេ�ៃនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីអភវបេីវចាៃ្ះេេឡ កទនីននីមនផេបបាពេ់ 

ុងួែដេផ�េ់នូងសន្បេគាននេទេេឡេកនផេអភវី្។ ឧះហណន  កសវីផុងួ 

បនីេាឡិ ថ ្ីកុ្េប់្េីៃ្ះេេឡសហេុនន ែដេមនសមម្ត្ស�ឡេ្ចឡនេនីកពី 

េណនីម ជវក្បតវបត�វបស់ះួីេេ បននទ� មននះ ឡី ចេ្ុឡនគប ីន� ទី េួ�  

ីត់សម� េ់ចទេពាេ័ីខ័ណ� ៃ្ះេេឡ។ ្ីកុែដេមនេណនីម ជវក្បតវបត�វ្េប់ូប 

ជ្ស�ឡ េនីកពី្បេកសេនបប េ់ ី៏កកួេបនេកនផេកងដទៃ្ះេេឡេេឡី ង វិ  ្បេសឡ 

ជី្ីកុដៃកេកដតផីែដ េបឡេះាបឡជះួីេេ្េប់្េីេទេេឡៃ្ះែដេមនកទហទតូចជី 

នវីមននះ វច វេន� ទី ជីី៏េដង។ 

េនីកពី្បេកសេអហ ព្ឡប េេ្មី្េប់្េីជនធនមប ្កត បស់ជនគះវភះេ់ី 

មនបទណីកម� ងងដ�ៃនក វច វេជនធនជុជតវ នវី នះ្ីឡ្ីេនីកពីសហេុនន 

េបដូអពឡន។ េេ្មីេនា េជពឡកងជុួង្ីកុសហេុននេដឡុ្ឡី ទណត់អទះឡេសចី�ឡ្តតងក 

បស់្ស�ឡ នវីបពស នវី ធនថ ះួីេេចូេួុ េនីកពីកេដបចទ នវីអនពងត�ែផនក 

្េប់្េីជនធនីកពីុូេដដ ន។ េដឡុ្ឡបីបេីណន� ្ីកុសហេុននេនា  ចេដា្សង 

ប ុ េងនឌ័្បីបេដង្បសវកននះ បពេ�េវីេេ្មីបនកកួេកបណ�ព ាបណ� េអទះឡ 

េងនឌ័ េហឡងនក ី់ងផ្ះពផផងជ្ស�ឡ េនីកពីតទបន់អនពេេ្មីនឡុួង្ េជពឡកង 

េដងរួេ់ជុងួ្ស�ឡ។ 

ីុង វជឡ្េប់្េីជនធនីសវីុ ែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់េេឡីសវី (FARM) ែដេ 

អនពងត�េដងអី�ក FAO នវីគទ្ កេដងីុង វជឡអភវងឌ្ននសហ្បជជតវ (UNDP) 

េនីកពី្បេកសចវន ឥណ�  ឥណ�ូ េនសពឡ េនបប េ់ ហពឡេឡះឡន ្សឡេងប  ៃថ នវីេងដតណុ 
ចេន� ាះឡឆក ទ១៩៩៣ នវី ឆក ទ១៩៩៨ បនេេឡីីុមស់សន�វសពខេស្បី្េ្ស នវីក 

េ្បឡ្បស់ នវី្េប់្េីជនធនជុជតវ្បីបេដងនវន�នះ េនីកពីង វស័ងីសវីុ 

ីកព ពីតទបន់ីកនីេភ�បី ែដេគ នេីណនអទេណងផេែផកីេអីូេូសពឡ។ ីុង វជឡេនា 

បនេេឡីកនីចវត�� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ េន្េប់ី្ុវតះទី អស់ៃនដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡ 

សេ្ុចចវត� នវីសីុនះដៃកេកដត។ ីុង វជឡ្េប់្េីជនធនីសវីុ ែដេេរ� ត 

ងីចវត�កពីដី់េេឡីសវី បនេ្បឡ្បស់អភវ្ីុេដបចទែផនកបប ន់្បមណែបបចូេួុ  

ែដេប�ាូ េឧបីណន ង វនេេងនឌ័េទាុនះជី់ែស�ីុួង េដឡុ្ឡ្ ត្តះវនវត េទេេឡ 

សីុនះ ប ុ  ចទេណាដនី នវីកកកួេបនជនធនជុជតវស្មប់្ស�ឡ នវី បពស 

្ះុះទី អនពងត�េជពឡកបណ�ព ាបណ� េ្េតបេង� េ េ្កុីុង វជឡង វនេសី�ុេសដដ វីចា នវី 

េងនឌ័ (SEAGA) បស់អី�ក FAO។ េកនផេែដេកកួេបន េនកងេ់ដនី 

្បេសឡជី ពុនអទះឡប ុ សុជុ៌សី�ុ េនីកពីចទេណុសមាវីសហេុនន េដង្ស�ឡ 

ចប់េផ�ឡុេដឡតួនកឡសទនន់េនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� នវីកដនីនទ។ 

េនីកពី្បេកសបប េឡស ន អី�កុវនែុនដដ ភវបេីកពី្សកី  ែដេមនេឈ ាថ បប ាន់ 
គទ្ កដេ់អី�កសហេុនន ែដេះពទមននះជតទណី្េប់្គន់ នវី អភវងឌ្ស ប័ន 

ីកពីុូេដដ ន� មនសុជុ៌េងនឌ័ េដឡុ្ឡបេីបឡនសុតនះបស់សហេុនន ីកពីក 
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េដា្សងេទននីេ្គាុហន�រងជុជតវ ដូចជ កនីាទនន់។ អី�កបប ាន់ បនេជពឡ 

កងជុួងសហេុនន េដឡុ្ឡេដបចទ� មនអកីតទណី  នវីេងកវក្បជជវបេតង  

ែដេមនេឈ ាថ បប ាន់ េដហពឡ ាន់ហ ព្ឡុ សន (PDTs) ស្មប់កេជពឡ 

េសចី�ឡសេ្ុចចវត�ជសុូហនះ។ េដងមនកុហត់ះឡ្បៃះណឡ ីកពីុូេដដ នុវន 

� ចូេួុ េនីកពីេងកវក PDTs ្ស�ឡបនបេីបឡតេងកវករួេ់ខ�ួនបស់ះួីេេ។ េនេះេ 

ែដេកនីាទនន់ឆក ទ១៩៩២ បនបទផ�វចបទរ� ិភូុវជេ្ចឡន អី�កបប ាន់ បនផ�ួចេផ�ឡុ 

េេ្មីុួង េដឡុ្ឡស� េទេនដដ នេេឡី ង វិ  េដងមន្ស�ឡចូេួុ េនីកពីេេ្មី 

PDTs។ េនីកពី្បេកសបប េឡស ន ្ស�ឡីផចនបកេទេនដដ នែបប្បៃះណឡ  (កច) 

បបពែន�េេ្មីបន� ះួីេេចូេួុ េនីកពីកចន នវី សីសី់េទេនដដ នែដេមន 

ចនបក្បេសឡជី ពុន (បប ក)។ អី�កបប ាន់ បនែណនទអទះឡេគេេទនវត 

សហីុសវកនវនះេទេេឡេទេនដដ នថឡេនា នវី បនផ�េ់ីុាឡដេ់្េ្សែដេ្ស�ឡជអកី 

កកួេខពស្តតងីកពីកសី។ េនេះេដទបូី បពសាទះស់េទននីកែដេ្ស�ឡកកួេងី 

កកកួេខពស្តតងេនា បបពែន�េនកឡបទផពត ះួី េេបនេុឡេេាឡិ អទះ ឡតៃុ�ៃន សហីុសវកនវនះ។ 

បកះវេសជននែដេកកួេបនះឡេេ្មីស� េទេនដដ នេនា បនផ�េ់កទនពីចវត�ដេ់្ស�ឡ 

ីកពីកេជពឡសីុនះសុូហនះេនីកពីេេ្មីៃដកេកដត។ 

 

ដលេមីដលលនមរដ ងិ មឌេដីម់ីែមម្រែីណី 

េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន ស ប័នែបប្បៃះណឡ ្េបដណ� ប់េទេេឡរេ់កវដដនះែផកី សី�ុ ងប្ជុ៌ េសដដ វីចា នវី  
នេគបងបស់្បជាន នវី  េដឡតួនកឡុងួដ៏សទនន់ីកពីក្េប់្េីេទេេឡសវកនវកកេួបនដឡជ�ឡ កនី នវី 
លេេវ ស្មប់ចវ�ា នុសតព។ ដូេចកា ស ប័នដដបេដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ  េួកកេួបនកគទ្ កីកពីេីណន 
ជែផកីុួងៃនអភវ្ីុកូេទកូ់ង នវី ជី់ែស�ី េដឡុ ្ឡ� មនករ� ស់ប�ូ (Daley and Englert, 2010)។ 

ស ប័នែបប្បៃះណឡ ែដេ្េបដណ� ប់េដងបពស េ ឡសេអឡី  នវី ុវនរប់ប�ាូ េ្ស�ឡ េួកកួេបនាទនងួីកពីក 
ាទនាេទេេឡឧបសេ�ះទី េនា នវីកកួេងីេគេកណន សុជុ៌េងនឌ័។ ឧះហណន  េុដនីនទែបប 
្បៃះណឡ  នវី ្ស�ឡេនថក ី់ុូេដដ ន  ចចូេួុ ីកពីកែបីែចីលីកអនពងត�ននងប្ជុ៌ ែដេគទ្ កដេ់សវកនវដឡជ�ឡ 
បស់្ស�ឡ នវី កអនពងត�ននងប្ជុ៌ែដេុវនគទ្ កសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ។ ាេ្ុឡសដៃកេកដត ួុ មនកផ�េ់ 
កបណ�ព ាបណ� េសហេុននស្មប់េុដនីនទជបពស នវី្ស�ឡ កបង ិអទះឡីណឡ អនពងត�េ� នវី កេេឡី 
ីុមស់� មនករ� ស់ប�ូ បកះវេសជននគក េទង វិ េទុី (WLLA, 2010a)។  

ដូចមនេូសប ជុ ី់េនីកពី បុូឌពេ២ ាូនកេ ្ស�ឡមននះងង្សេ្ជីីកពីកេទីេុដនី នទែបប 
្បៃះណឡ ីកពីុូេដដ ន េបឡេជដបេទននីក្ប្ស័ងះី់កីជុងួស ប័នផ�ូងក ជះវេសស េនេះេែដេ 
ស ប័នផ�ូងក េនជស ប័នែដេថឡ (FAO, 2011a: 17)។ ្ស�ឡ ចមនស ប័នែបប្បៃះណឡ រួេ់ខ�ួន 
េដងែេីះឡគក  ែដេ ចដី់ប�ាូេេទីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 
េដងះពទចទបច់្តតងបេីបឡតស ប័នថឡ (Flintan, 2010b)។ 

ស ប័នដដបេដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ   ចេដឡតួនកឡុួងដ៏សទនន់ីកពីកាាឥកនវះេ� មនករ� ស់ប�ូងីេទី 
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កអនពងត�ននកន់កប់ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័្បេសឡជី ពុន ដូចមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៣.៥ អទះឡី ណឡ  
ះឡ្បេកសងូ� ន់ដ នវី មប ំង ឡ។ 

 

ចេនសុជុ៌ដឡជ�ឡេនីកពី្បេកសងូ� ន់ដ (LEMU) ្តតងបនបេីបឡតេេឡី ីកពី 
ឆក ទ២០០៣ េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ ្បីប 
េដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពី្បេកសងូ� ន់ដ នេនីេាឡី នវីនេនីេីឡត។ 
ចេនេនា មនកចូេួុ ះឡ ជ ជ្បៃះណឡ ីកពីុូេដដ ន ីកពីកបេីបឡត� មនក 
ឯីនះជួុ  នវីកេេឡីកនីចវត�� មនសពខដពុនឡងីុេទេេឡ្បះ័ននែបប្បៃះណឡ  
នវី្បះ័ននាុផ�ូងច្ប់ េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់កធន� បននូងសវកនវដឡជ�ឡ។ សីុនះ 
េេឡីីុមស់កងេ់ដនីបស់ចេនសុជុ៌ដឡជ�ឡ េនីកពី្បេកសងូ� ន់ដ ួុ មន ៖ 

 កចី្ីីឯីសអទះឡច្ប់្បៃះណឡ េនីកពី្ីុអនពងត� 
ស្មប់ែចីចងាូន ដេ់តព់កផ�ូងក។ 

 កគទ្ កដេ់សហេុននីកពីកីទណត់្ះទ្ បកេ់ីុសវកនវនះដឡជ�ឡបស់ះួី
េេ នវី េ្បឡ្បស់សវកនវាុងនង វជឡស្ស�ីកពីុូេដដ នុួងចទនួន ដូចជ 
កដទេដឡុេេឡ នវីកេូសែផនកឡ។ 

 កបណ�ព ាបណ� េនេបេអទះឡសវកនវដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ  នវី 
កគទ្ កចទេពាក អនពងត�ននដឡក។ 

 កបណ�ព ាបណ� េនវស្វតសីេង វកនេ័ងអទះឡកកន់កប់ដឡជ�ឡាុែបប្ប
ៃះណឡ  
នវីកបេីបឡត�កសស្មប់ះួីេេេជពឡកស្ុកាស្ុ្េេនីកពីប ុ ង វលកដឡជ�ឡ 
ជី់ែស�ី ។ 

េគីាុសទេណឡ បស់ដដ ភវបេថក ី់្សកី  នវី្ីសួីែដនដឡ ចេនសុជុ៌ដឡជ�ឡ េន 
ីកពី្បេកសងូ� ន់ដ បនផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េាូនដេ់េុដនីនទែបប្បៃះណឡ  
នវី សមាវីេណនីម ជវកដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន អទះឡច្ប់ភូុវបេែបបេតវងពត�វ នវី 
ែបប្បៃះណឡ  នវីកកត់បនងាេម� ា ្ះុះទី បណ�ព ាបណ� េអទះឡកេដបចទបេីបឡត 
តទបន់េណនីម ជវកដឡជ�ឡ ស្មប់ដដបេដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន។ 

្បអប់ ៣.៥ ៖ 

កេជពឡកងជុងួ 
ស ប័នែបប្បៃះណឡ  
 
្បភះ ៖  WOLREC, 
2011; ULA, 2010; 
Adoko, 2011; 
Akin, no date. 

េនីកពី្បេកសមប ំង ឡ កសវីផ្សង្ជងុងួ ែដេេជពឡេេឡី េដងុា្ុណ� េ 
ជនធនច្ប់្ស�ឡ (WOLREC) ែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡ សុម័នននះដឡជ�ឡ 
អន�ជតវ (ILC) បនេជពឡកងជុួង្បធនសហេុនន េដឡុ្ឡេជពឡ� មនករ� ស់ប�ូ 
សី�ុ សទេិអនព នុ ត� ្ស�ឡេុមប ង  ចមនេកននះកកួេបនដឡជ�ឡ។ ្បធន 
សហេុននបនកកួេស� េ់ថ កផ�េ់ាទនូន ពហនះវពហនាូនដេ់នេឡនីបពស 
ផ�េ់�កសស្មប់្ស�ឡេុមប ងីកពីកចចអទះឡកកកួេបនដឡជ�ឡ។ ជជុា ្ស�ឡ 
េុមប ង្តតងបនដីហូត្កះ សុ្ត�វ ែដេនេេ្ចឡន េនេដងសែតកខ្ត់ដឡ នទ�  
្េ្សបស់សព ុឡែដេបនស� ប់បត់បី់ាឡង វត េជពឡក្បឆទី េទននីេទនវតែបប្បៃះណឡ  
ែដេ្ស�ឡកកួេបនីុសវកនវនះួុ គក  ចទេពាដឡជ�ឡបស់សព ុឡះួីេេ េ្កងេះេេដប 
 ពហនះវពហន។ េ្កងេះេែដេមនីវចាខវតខទះឡកសវីផេនា េុដនីនទសហេុនន 
ុួងចទនួន បនចប់េផ�ឡុេជពឡក្ចនេចេនូងកដីហូតីុសវកនវនះដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ 
េុមប ង េនាុីវចា្បាពទសធណន ះវជឡបពណ សះ នវីកាួបាពទគក ដៃកេកដត េន 
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ីកពីភូុវ។ គប ីណ ពុវិ ជដទបូី កសវីផ្តតងាទនាេទេេឡនះមនី្ុវតុួងចទននួ 
ែដេរប់ប�ាូ េះទី នះសួី់េសួឡេនេះេដទបូី បស់េុដនីនទសហេុនន កភ័ង 
ន� ចចទេពា ជ ជី្ុវតខមស់ជី នវី ីីពាចទេណាដនីអទះឡច្ប់ភូុវបេែដេ 
មនេីណនែបបេតវងពត�វ។ 

 

✎ប�ជ ឡេផួបីរួត់ ៣.២ ៖ 

កេជពឡកងជុងួ 

ស ប័នែបប្បៃះណឡ  

នវី ស ប័នុូេដដ ន 

 
្បភះ ៖ Judy 
Adoko’s paper 
on “Constructive 
ways of working 
with customary 
institutions in 

support of women’s 
land rights” at the 
May 2011 technical 
workshop; Flintan, 
2010a; 2010b. 

✓ ្សង្ជងអទះឡកអនពងត�នន នវីស ប័នកន់កប់ែបប្បៃះណឡ  នវីេេឡីីុមស់ 
កងេ់ដនីអទះឡកអនពងត�នន នវីស ប័នកន់កប់ែបប្បៃះណឡ  េនីកពីចទេណុ 

អកី បេីបឡតេគេនេគបង នវីអកី បេីបឡតច្ប់េនី្ុវតថក ី់ជតវ។ ែសពី ងេ់ 

អទះឡេបដបេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�េទេេឡអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ នវី 

ែ្បក� ង� េទជសីុនះ នវីេកនផេកង។ 

✓ ីទណត់ីកអនពងត�នន ដទេណឡ ក នវីស ប័នែបបៃ្បះណឡ  ែដេគទ្ កដេ់ 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ នវី ែសពីី 

េជពឡកេពបបទបត់កអនពងត�នន ដទេណឡ ក នវីស ប័នះទី ំងណែដេេ ឡស 

េអឡី ឬ ុវនរប់ប�ាូ េ្ស�ឡ។ 

✓ ផ្ះពផផងដេ់េុដនីនទែបប្បៃះណឡ  នវីសមាវីស ប័នែដេះី់កីេទននី 
ដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន អទះឡសនសទនន់ៃនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីប 

េដងសុជុ៌េងនឌ័ នវីគទ្ កដេ់ះួី េេីកពីកស្ុបខ�ួនេទននីដទេណឡ ក 

អភវបេីវចាថឡ។ ុវន្តតងសនតថ េុដនីនទែបប្បៃះណឡ ះទី អស់ សពកនសនីែត 

្បឆទី េទននីករ� ស់ប�ូេេឡង។ 

✓ គទ្ កដេ់ដដបេដឡជ�ឡ ាុងនស ប័នែបប្បៃះណឡ  នវីេសកឡសពទ� ដដ ភវបេ 
េជពឡ� ស ប័នែបប្បៃះណឡ ះទី េនាមនេណេនង នះ ចទេពាសុជុ៌ 

េងនឌ័។ 

✓ ប�ាូ េស ប័ន នវីេងកវកែបប្បៃះណឡ ែដេមន្សប់បស់្ស�ឡ េទីកពីក 
េដបចទអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន។ 

ចូចីចទ! 

ជ និីកប់ ស ប័នែបប្បៃះណឡ ែដេមន្សប់ េនជកឡីែន�ីែដេ្បេសឡបទផពត 

ស្មប់ ចប់េផ�ឡុបន�អនពងត�អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងកកកួេ 

ខពស្តតង នវី មនសុជុ៌េងនឌ័េនថក ី់ុូេដដ ន។ 

ងិ មឌេដែេេេរុ 

្បះ័ននងពត�វជុ៌ែដេមនតព់ក នវីក វគេ័ងបស់ខ�ួន េនថក ី់ីណ� េ នវីថក ី់ុូេដដ នកូះទី ្បេកស 
ី៏មនតួនកឡគទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ផីែដ។ េច្ីុ ្ះារា 
 ជ  នងនេបេ នវីុ្ន�ឡដៃកេកដត ្តតងដនីអទះឡច្ប់ែដេបនែចីអទះឡសុនះេងនឌ័ចទេពាសវកនវកកួេ 
បនដឡជ�ឡ នវី ្កះ សុ្ត�វ នវី ឧបសេ�ែដេ្ីកុ្បជានេផ្ី្គក ាួប្បកា ីកពីកះនគុកពសវកនវ 
បស់ះួីេេ។ ដូចមនេូសប ជុ ី់េនីកពី បុូឌពេ២ កគទ្ ក� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពី្បះ័ននងពត�វជុ៌ 
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ាួងេជពឡ� េកននះបស់្ស�ឡីកពីកកកេួបនងពត�វជុ៌ កន់ែតមននះ្បេសឡេេឡី ។  

ផេវតី នវី អី�កីសវី   ចគទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័េន 
ថក ី់ុូេដដ ន។ ស ប័នះទី េនា ែុីែតីេដឡតួនកឡជអន�ក ឡ លីសហេុននុូេដដ ន នវី អី�នះបេីបឡត 
េគេនេគបងេនី្ុវតថក ី់ជតវ នវី សីេ នវី  ្ីសួីដដ ភវបេ ្ះុះទី ចូេួុ េនីកពីកតសហូុតវ 
ែដេមនសន្បេគាននះី់កីេទននី ប ុ ដឡជ�ឡ នវី សីុនះផ្ះពផផងះ័ត៌មនេនី្ុវតេផ្ី្គក ។ 
កគទ្ កចទេពានះជតទណីបស់្ស�ឡេនីកពីអី�កានបក ាួងស្ុបស្ុ្េ� មនសុជុ៌េងនឌ័េន 
ីកពីដទេណឡ ក្េប់្េី នវី ដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�បស់ស ប័នះទី េនា ី៏ដូចជេនីកពីដទេណឡ ក 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡែដេកន់ែតកូេទកូ់ង (FAO, 2011a: 11)។ 

សុនះេងនឌ័ នវី កចូេួុ បស់បពេ�េ្េប់ូប ះទី ្ស�ឡ នវីបពស េនីកពីដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� 
នវីស ប័ននន េនជសវកនវុ នពស្ុួង េហឡងភស�ពាីបន� ដនីថ កបីបេីណន� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ 
េនីកពីុូេដដ ន ្ះុជុងួននីបពស េនីកពី្េប់ស ប័នះទី អស់ែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ ី៏ ចេជពឡ� ្បេសឡ 
េេឡី ផីែដ នូងេកនផេសុជុ៌េងនឌ័ជួុ ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ ្បអប់ ៣.៤ ផ�េ់នូង 
ឧះហណន  អទះឡកអនពងត�ននេ�េនីកពីចទណព ចេនា។ 
 

ដលេ្រ្នឌេសមុងីស្រម ងិ មឌេេ្រមរករចចេរដលដេដមដីម់ី្ រកមេេដសមមមមេដេនឌល 

េេ្តតងក� មនង វធនកអភវងឌ្សុតនះជី់់ី់ េដឡុ ្ឡេដា្សងប ុ បស់្ស�ឡ ែដេះី់កីេទននី 
ីីពាេកននះកកេួបនកអប់ ទឧត�ុ សវីផ នវី ីីពាកេេឡី កនីចវត�� សវីផ ពុខង វជជ ង វកនស្ស� នវី 
បេចាីេកស ែដេររ ទី ្ស�ឡុវន� ចូេេទីកពីង វជជ ាឡងនបេចាី េកសុួងចទនួនីកពីង វស័ងដឡជ�ឡ។ េេី៏្តតងក� មន 
កអភវងឌ្ននសុតនះកូេទផីែដ េនីកពីស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡបេីបឡនចទេណាដនី  
នវីកងេ់ដនីអទះឡប ុ េងនឌ័។ ្បអប់ ៣.៦ ផ�េ់ឧះហណន អទះឡកអនពងត�ននេ� េនីកពីកអភវងឌ្នន 
សុតនះស ប័ន្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។  

 
េនីកពី្បេកសឥណ�  ចេន� ាះឡឆក ទ២០០១ នវីឆក ទ២០០៩ េេ្មីអភវងឌ្ៃផួី 
កនីេភ�បីកណាក ែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡជនគះវភះេ់ី មនបទណី 

េជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសក� នពះេែដេ្បីបេដងផេវតនះៃនៃផួីកនីេភ�បី េនីកពី 

្សកីចទនួន៧ ៃនដដកណាក ាុងនកចូេួុ ះឡះេដដី កពីុូេដដ ន េនីកពី 

ក្េប់្េីជនធនជុជតវសហេុនន រប់ប�ាូ េាុងនកបេីបឡន�កសស្មប់ 

្ស�ឡេដឡុ្ឡចូេួុ េនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�។ េេ្មីបនអភវងឌ្� មននះ 

ជៃដេូជុួងាទនិកបេចាីេកសបស់ដដ ភវបេ អី�កុវនែុនដដ ភវបេ 

សហេុនន  ជ ជុូេដដ ន នវីអី�ក្សង្ជង ្ះុះទី បនេដបចទបេីបឡត 

អី�កសហេុនន ដូចជ្ីកុ្ស�ឡ នវី្ីកុ្បជះេដដគ នដឡ ែដេ្តតងបននជ ប់កទនី់ 

្បអប់ ៣.៦ ៖ 

កីសីសុតនះ 

ស្មប់អភវបេីវចាេេឡក 

កន់កប់ដឡជ�ឡ្ បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

 

្បភះ ៖  World 
Bank/FAO/IFAD, 2009b: 457 
and 463–465; ADB, 2006; 
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កទនីជផ�ូងកជុួងីុង វជឡៃផួីកនីេភ�បី។ កបេីបឡត� មននូងេងកវកស្មប់ែត 

្ស�ឡែដេគទ្ កេដងបពស បនេេឡីកនីចវត�� មនកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ួុ គក  នវី 

ីុសវកនវនះេទេេឡ្កះ សុ្ត�វួុ គក ផីែដ។ ្បេគានន្តតងបនត�ពាប ាុ ទី � េាឡិ  

ាុងនកកកួេបនសពខនះ កអប់ ទ នវី បកដដ នៃនាឡងនះស់េនជួុ ្បេសឡ 

ជី ពុន ស្មប់្េ្សែដេបនចូេួុ ។ 

Khudayberdiyeva, 2009; 
Djusaeva, 2012. 

 

េនីកពី្បេកសាាឡេឡស ន ីុង វជឡែដេគទ្ កេដងអី�ក UN Women បនគទ្ ក 
ដេ់កអនពុ័តេ្បឡ្បស់ងន�កុងួ ស្មប់ផ�េ់� កឡនក ី់ងដឡជ�ឡនូងុតវេគបេ់ 

្តេប់បស់្បជះេដដអទះឡីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡែដេីទះពីែតបន�អនពងត�។ ងន�កេនា 

បនេ្បឡ្បស់កទនី់កទនីេកពកវស លីកឡនក ី់ងដឡជ�ឡថក ី់្សកី នវី្បជះេដដានបក 

េដងសីបត់ជថន់េេឡីវចាខវតខទសទេិេពបបទបត់នូងកម� ប់ងប្ជុ៌ នវីសី�ុែដេេនែត 

មននះ នី មទេនេេឡង ីកពីតទបន់ានបក។ កអនពងត�ននសីេ្ីនូងងន�កផ�េ់ 

ុតវេគបេ់្តេប់ ែដេ្តតងបន្តត្ះវនវត  ាុងនប័ណ្រងកណន បស់ 

្បជះេដដ បនបីិ� េាឡិ អទះឡេសចី�ឡ្តតងកគប ីន� ទី ក� � មនកបន�ះ្ីនី 

បែនុេទេេឡសុតនះដដ ភវបេុូេដដ ន ស្មប់កផ�េ់េសលែដេមនុូេដដ ន 

ែផ�ីេេឡសវកនវ នវីេរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័។ ជេកនផេ ុ្ន�ឡ នវី 

បពេ�េវីដដ ភវបេុូេដដ នជី ៦៥០នី់ ុីះឡកឡនក ី់ងដឡជ�ឡ េណនីម ជវក្ស�ឡ 

អី�កុវនែុនដដ ភវបេ នវី ្ីកុសហេុននានបកុវនផ�ូងក បនចូេួុ  

សវក ស់បណ�ព ាបណ� េអទះឡកវដដនះេងនឌ័ ៃនដទេណឡ កីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ។ 

សីុនះេនា បនេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងកចូេួុ បស់សវក កុេនីកពីដទេណឡ ក 

េដបចទចនសុម័ននដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  រប់ចប់ះឡកកកួេបនាទនិកន់ែត្បេសឡីកពីក 

េដា្សងប ុ ្ះង្បុ�បស់ីសវី ហូតដេ់កចូេួុ កន់ែតេ្ចឡនេនីកពី 

ងពកននកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី។ 

 

✓ បណ�ព ាបណ� េ្ស�ឡអទះឡបេចាីេកសីកពីកនវគងជសធណន នវី 
បេចាីេកសះវនីផែងីែិី េដឡុ្ឡបេីបឡនកទនពីចវត�បស់ះួីេេ។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៣.៣ ៖  

កីសីសុតនះ្ស�ឡ 

 
្បភះ ៖ Discussions 
of the working group 
on institutions at the 
May 2011 technical 
workshop; World Bank/ 
FAO/IFAD, 2009b:458. 

✓ បណ�ព ាបណ� េ្ស�ឡអទះឡេគេនេគបង នវីច្ប់ពី់ះ័នន េដឡុ្ឡ� ះួីេេ 
 ចួុ ចទែណី្បីបេដង្បសវកននះេនីកពីីវចា្ បាពទបស់ស ប័នះួី េេ។ 

✓ បណ�ព ាបណ� េ្ស�ឡ នវីបពស អទះ ឡនឡតវង វជឡ នវីដទេណឡ កបស់ស ប័ន 
ជះវេសស អទះឡបកប្�នត�វស្មប់គទ្ ក នវី េជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌ 

េងនឌ័ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 

✓ ធនថនឡតវង ឡជឡ្បតវបត�វកបស់ស ប័ន ះវចណេទេេឡេសចី�ឡ្តតងក 

កេប�ជ ចវត�ចទេពាេះេេង់ នះមនី្ុវតៃនកេជពឡចេន នវីនវគុ 

បកដដ នងប្ជុ៌បស់សមាវីជ្ស�ឡ េដឡុ្ឡបេីបឡនផេបបាពេ់ៃនកចូេួុ  

បស់្ស�ឡជអតវបម។ ចទណព ចេនា  ចរប់ប�ាូ េកបេីបឡតបក្�នត�វអទះ ឡ 

កែថះទី ពម ីកពីអទេពីេះេីវចា្បាពទ នវីសីុនះបស់ស ប័ន។  

ចូចីចទ! 
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សមាវីជ្ស�ឡបស់ស ប័នដឡជ�ឡ  ច្តតងកកបណ�ព ាបណ� េ នវីីវចាគទ្ កះវេសស 

េដឡុ្ឡអនពងត�តួនកឡបស់ះួីេេ� មន្បសវកននះ ជះវេសស ីកពីីណឡ ែដេះួីេេ 

មនបកះវេសជននតវចតួចៃនកចូេួុ ីកពីស ប័នែបបេនា។ 

 
✎ប�ជ ឡេផួបីរួត់ 

៣.៤ ៖ កអភវងឌ្នន 

សុតនះស ប័ន 

ស្មប់សុជុ៌ 

េងនឌ័ 

 

 
្បភះ ៖  Seeley,  

Batra and Sarin, 2000. 

✓ េ្ាឡសេ ឡស្ស�ឡ� បេ្ុឡកងេនីកពី ពុខតទែណីថក ី់ីទះូេ េនីកពីស ប័នដឡជ�ឡ 

េដឡុ្ឡផ�េឧ់ះហណន អទះឡកដនីនទស ប័នែដេមនសុជុ៌េងនឌ័ នវី ផ�េ់ 

ីវចាគទ្ កសុ្សបាូនដេ់ះួីេេ។ 

✓ ផ្ះពផផង នវីបណ�ព ាបណ� េបពេ�េវី នវី សមាវីបស់្េប់ស ប័នះទី អស់ 
ែដេពី់ះ័ននេនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ែដេួុ មនជ កអ 

ុ្ន�ឡនេបេ េច្ីុ នវី ជ ជែបប្បៃះណឡ  អទះឡប ុ េងនឌ័។ 

✓ េេឡីកនីចវត�អី�កង វស័ងឯីានេនីកពីង វស័ងដឡជ�ឡ � េដា្សងប ុ សុជុ៌ 

េងនឌ័េនីកពីកងបស់ះួីេេ ជុួងស ប័នដឡជ�ឡេន្េប់ី្ុវត។ ុវន្តតង 

ះនីែផ�ីេទេេឡដដ ភវបេ នវី ្ីកុហហពនជទ្ែដេមន្បតវបត�វកេនីកពី្បេកស 

េផ្ី្គក  � េជពឡកដនីនទី កពីករ� ស់ប�ូកអនពងត�នន្បចទៃថថ ាុស ប័នេន 

ថក ី់ុូេដដ នេេឡង។ 

✓ បណ�ព ាបណ� េបពេ�េវីាុុូេដដ នជ្ស�ឡបស់េេ្មីែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ 
នវីុ្ន�ឡដឡជ�ឡជ្ស�ឡ ីកពីកស្ុប្ុ្េ� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីស ប័ន 

អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡីកពីុូេដដ ន។ 

✓ បន�អនពងត�ដទេណឡ កែបបចូេួុ  នវី កៃចក្បឌវតថឡៃនកេដបចទែផនក នវី 
កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ថក ី់ុូេដដ ន េដឡុ្ឡី សីសុតនះះឡី្ុវតសហេុនន 

ុូេដដ នេេឡី េទ។ 

✓ ធនថសមាវីជ្ស�ឡ នវីបពស ៃនស ប័នដឡជ�ឡ ្តតងបនផ�េ់តួនកឡ នវីកកកួេ 
ខពស្តតងែដេមនសនសទនន់េសឡគក ។ 

✓ កកួេស� េ់ថ ្ស�ឡែដេមនសងាែផកីសី�ុេសដដ វីចា សសន ងណ្នេផ្ី្គក  
ធ  ចមនចទណប់ ុណន ខពស្គក ីកពីកចូេួុ  នវីកេជពឡេសចី�ឡ 

សេ្ុចចវត�េនីកពីស ប័នដឡជ�ឡ។ ចនសុម័នន នវីដទេណឡ កបស់ស ប័ន ្តតង 

ះវចណេទេេឡចទណព ចេនា េដឡុ្ឡធន� មនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌ ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស្េប់ូប។ 

ចូចីចទ! 

ស ប័នែុីែតីមនកង វងឌ្ននជនវចា ដូេចកា កីសីសុតនះស ប័ន េដឡុ្ឡេដា្សង 

ប ុ សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្តតងែតជដទេណឡ កុងួ 

ែដេបន�មនកង វងឌ្ននផីែដ។ 

 

ីន ាុ់ង្រកមេេដសមមមមេដេនឌលសេេកួង រ្ន� ជី្យមេចចកេេស 



ុបូឌពេ៣ ៖ ស បន័ 90 

 

ីន�ីុី ដដបេដឡជ�ឡេនជង វស័ងុួងែដេមនក្េបដណ� ប់ះឡបពស ជះវេសស េនីកពីង វជជ ាឡងនែដេកន់ែត 
មនេីណនបេចាីេកស ដូចជ កេជពឡអេីបត។ ចទណព ចេនា បននទ� មនកងេ់េាឡិ អទះឡសុជុ៌េងនឌ័ 
ថ ះុះ្តនុែតផ�េ់កងាូន្ស�ឡេនីកពីែផកី ណុងួ េនីកពីស ប័ន នវី េេ្មីដដបេដឡជ�ឡបបពេណ្ា 
ុវនចទេពាថះួី េេ្តតងបន្បេេ់តនួកឡអពឡេេឡង (World Bank, 2005: 18)។ 

្ស�ឡងង័េីីែដេមនបទណីចី់ចូេេទីកពីង វស័ងដឡជ�ឡ ជអកីង វជជ ាឡងនបេចាីេកស ែុីែតី្តតងាទនាេទេេឡ ៖ 

• ឧបសេ�ែផកីូបងន័� នវី ឧបសេ�រួេ់ខ�ួន ចទេពាកចទណងេះេេង់ងូអែីពី េនាុុូេដដ ន 
ែដេជ និីកប់ មន្តនុ ែតេ័ីខ័ណ� ាឡងនះស់េនី្ុវតុូេដដ ន ែដេេនា ជកត្ុតងេនីកពី 
ង វជជ ាឡងន ដូចជ កងអេីបតែបបេនា។ 

• កអប់ ទបេចាី េកសមនី្ុវតះបជីបពសងង័េីី  ្ស័ងេដង្េស្ែុីែតីផ�េ់�កស 
ាូនដេ់បពសេ្ចឡនជី ីកពីកបន�កអប់ ទឧត�ុ សវីផ ជះវេសស េនីកពី ពុខង វជជ ង វកនស្ស�។ 

• កេ ឡសេអឡីកងេដង្បេគេ  ្ស័ងេដងែបបែផនជតួគប ីបស់ ពីម ឡ នវី ្ស�ឡងង័េីី 
េនីកពីតួនកឡកងផាួ កងបន�ះូា នវីតួនកឡះបជបពស ្ះុះទី េដងសែតកអនពងត�នន 
ែបបេ ឡសេអឡីេងនឌ័េនីកពីដទេណឡ កេ្ាឡសេ ឡសបពេ�េវី ។ 

• កែដេុវនសូងមនេកននះដូចបពសងង័េីី ីកពីកកកួេបនបណ� ិះ័ត៌មន នវីងន�ក
ែសពី ីកង រប់ប�ាូេាុងនបណ� ិ នវី សមេុង វជជ ាឡងន។ 

ជកូេទ ្ស�ឡែុីែតីមនងត�មនកងេ្ចឡនជី េនីកពីកងក វគេ័ងដដបេដឡជ�ឡ។ ឧះហណន  
្ស�ឡ្តតងបនេេកកួេស� េ់ថ េដឡតួនកឡសទនន់ជនក ី់ងេសលអតវថវាន េនីកពីក វគេ័ងចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ។ 
ជ និីកប់ អតវថវានជ្ស�ឡែតីមននះងង្ស្េជីីកពីក្ប្ស័ងះី់កីជុងួ្ស�ឡដៃកេកដត ែដេ 
េជពឡកងេនក វគេ័ងាួ ពុខ ដូេចកា លមនសនសទនន់ែដេ្តតងធន� មនតពេ នះេងនឌ័ ចទេពា 
បពេ�េ វីក វគេ័ង។ 

 

េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន ្ស�ឡី៏ចូេួុ ផីែដ េនីកពីកផ្ះពផផងអទះឡេបដប 
ដទេណឡ កៃន្បះ័ននះ័ត៌មនដឡជ�ឡ រប់ប�ាូេាុងនកអភវងឌ្នន នវីកដី់ 
ះ្ងងឧបីណន េនីកពីង វស័ងឯីាន។ ជ និីកប់ ះួី េេី៏ជអកី េ្បឡ្បស់្បះ័នន 
នវីុូេដដ នកវនកន័ងះ័ត៌មនដឡជ�ឡផីែដ ឧះហណន  េនីកពីតួនកឡ ដូចជេសបន 
នវី អកីប�ាូេកវនកន័ង។  

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េេ្តតងក� មនសីុនះេរ� តងីចវត�កពីដី់ េដឡុ ្ឡេជពឡ�  
្បេសឡេេឡី នូងកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីកវដដនះែផកី 
បេចាី េកសៃនដដបេដឡជ�ឡ ជះវេសសីកពីកធន� មនតពេ នះេងនឌ័កន់ែត 

្បអប់ ៣.៧ ៖ 

កគទ្ ក� មន  

កអប់ ទង វកនស្ស� នវី  

បេចាី េកសស្មប់ ពីម ឡ 
 
្បភះ ៖  Rebecca Sittie’s 
presentation on “Gender 
issues in managing 
and implementing 
land registration in 
Ghana” at the May 2011 
technical workshop; 
Rebecca Sittie, personal 
communication. 
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្បេសឡ លីកងេនីកពីក វគេ័ង នវី 
កងាុុូេដដ ន។ ឧះហណន  េេ្តតង 
ក� មនង វធនកុួងចទនួន េដឡុ្ឡេេឡី 
ីុមស់កងេ់ដនី  នវី ផ�េ់ះ័ត៌មនអទះឡ 
កង េដងប ជុ ី់� បនច្ស់ថ ះួី េេ 
មននះេបឡី ចទហ ចទេពាេងនឌ័ះទី ះឡ 
េហឡងីវចាខវតខទ កីពីកះី់ះិ្ស�ឡងង័េីី 
� បនកន់ែតេ្ចឡន េទីកព ងី វជជ ាឡងន បេចាី -
េកស នវី  កងាុុូេដដ ន េួះន េ់ 
អទះឡេពណសុ្ត�វ នវី េពណង វបត�វ ្ះុះទី  
ស្ុបស្ុ្េបកះវេសជននជី់ ែស�ី ាុ 
ុូេដដ ន។ ីណឡ សវី ផះឡ្បេកស �ណ 
ែដេមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៣.៧ ផ�េ់ 
នូងឧះហណន អទះឡកអនពងត�ននេ�ុ ួង អទះឡ 
កគទ្ កដេ់កអប់ ទង វកនស្ស� នវី 
បេចាី េកសស្មប់្ស�ឡ នវី  ពីម ឡ។ ្បអប់ 
៣.៨ ះន េ់អទះឡស ននះុួង្ាកីេកដត 
េនតទបន់ រប ប់។ 

េដងមនកគទ្ កះឡ្ីសួីីវចាកន ឡ នវី ពីម ្ីសួីអប់ ទ 

បស់្បេកស�ណ បនដី់� ដទេណឡ កនូង “េ�ឡនវី” ុួងចទនួន 

ីកពីអទេពីេះេៃនង វស្ុកេងនេះេែងីបស់ស់េដន េនីកពី 

តទបន់ះទី ១០។ ្ស�ឡែដេបនសវីផ ពុខង វជជ ង វកនស្ស� នវី 

េណវ តង វកន បនចូេួុ េ�ឡនវីះទី េនា េដឡុ្ឡនវគងជុួង ពីម ឡ 

ែដេមន ងព ១៣ឆក ទ េទ១៦ឆក ទ េដងេេឡីកនីចវត�ះួីេេ� បន� 

សវីផ ពុខង វជជ ង វកនស្ស� នវី បេចាីេកសេនឯស់េដន នវី 

េ្កងេះេប�ា ប់កសវីផេនឯស់េដន។ ្ស�ឡេទូី ៏ែថ�ី ចទណប់ 

 ុណន េេឡីកនីចវត�េនឯស់បបុសវីផផីែដ េដឡុ្ឡា្ុកិ 

� ពីម ឡ េរ� តេគេេិ� បនខមស់។ ្សបេះេជុងួគក េនាែដ 

ក វគេ័ង្ស�ឡ ៃនស ប័នអកីអេីបតបស់�ណ បនេដបចទេជពឡ 

កស្ននីវចា ពីម ឡេនឯង វកនេ័ង េដឡុ្ឡែណនទអទះឡងេ�សវីផអទះឡក 

េជពឡអេីបតែដេមនេនី្ុវតសីេង វកនេ័ង។  

ជេកនផេៃនីវចាខវតខទះទី េនា នវី េគេនេគបងកូេទបស់ 

ដដ ភវបេ ស�ឡះឡកេេឡីីុមស់កអប់ ទី ពម ឡ ីកពីឆក ទ២០០៥ នវស្វត 

ប�ា ប់កសវីផថឡចទនួន៤០នី់ ីកពីចទេណុ១១០នី់ ះឡែផកី  

េសដដ វីចាដឡជ�ឡ ៃនសីេង វកនេ័ងង វកនស្ស� នវីបេចាីង វកន 

Kwame Nkrumah េនជ្ស�ឡ។ ងនេះេបបពន នឆក ទបន�បនួប់ុី 

េេបនីត់្ាេាឡិ សមម្ត ៃនកចពាេឈ ាចូេេដនបស់្ស�ឡ 

េនីកពីងេ�េសដដ វីចាដឡជ�ឡ ីកពីី្ុវត្បី់្បែហេគក ។  

 

េនីកពី្បេកសះទី ២២ ៃនះវភះ រប ប់ កេ ឡសេអឡីេងនឌ័ មនកវដដនះសពេស ិ 

ុួងចទនួនែដេះី់កីេទននីប ុ សសន ងប្ជុ៌ សី�ុ នេគបង នវីេសដដ វីចា។ 

បពស ែដេចូេួុ េនីកពីកវដដនះបេចាី េកសៃនង វស័ងដឡជ�ឡីកពី្បេកសះទី េនា ែុីែតីមន 

 ុណន ថ កេ ឡសេអឡីេងនឌ័ កព្ស�ឡ េដងសែតកងាុុូេដដ ន្តតងបនេេ 

ចត់កពីថ ះពទមននះសុ្សបស្មប់្ស�ឡ េហឡងឧបីណន សម� នមនកុថន់ជថន់ន� ទី េះី។ 

្សបេះេជុងួគក េនាែដ ្ស�ឡុងួចទននួ ជះវេសស្ស�ឡេនតទបន់ានបក មនកភ័ងន� ច 

ចទេពាកេជពឡដទេណឡ ហួសះឡតួនកឡេងនឌ័ែបប្បៃះណឡ បស់ះួីេេ ែដេជ និីកប់ 

ែុីែតីុវន្តតងបនរប់ប�ាូ េ  ្ស័ងេដងផេបបាពេ់ជសក� នពះេេទេេឡ 

េី � អេឈ ាបស់ះួីេេ។ ្ស�ឡុវនសូងមនេះេេង់ េដងសែតបនួពីកងជថន់ជថេន 

ីកពីផួា េហឡងជេរង្ នះចេ័តបស់ះួីេេ ែុីែតីមនី្ុវត ដូចជ ះួីេេ ច 

ុវន្តតងបនអនព នុ ត� េជពឡដទេណឡ   ឬ េចិេទេ្ែតមក ី់ឯី។ កអប់ ទមនកែបីែចី 

េងនឌ័គប ីជថន់ជថ េហឡង្ស�ឡែដេេជពឡកង ែុីែតីេ្ាឡសេ ឡសកងីកពីុូេដដ ន 

ែដេុវនបបាពេ់ដេ់បនួពីកងីកពីផួា នវី េី � អេឈ ាីកពីសី�ុបស់ះួីេេ។ េនីកពី 

្បអប់ ៣.៨ ៖ 

ប ុ ្បេុ 

ចទេពាសុជុ៌ 

េងនឌ័េនីកពី 

សីុនះ 

នវី បេចាី ង វកន 

ដដបេដឡជ�ឡ 

 

្បភះ៖  Dalal  
Alnaggar’s 
presentation on 
“Developing  
enderequitable 
land survey 
and technologies 
in the Arab region” at 
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ះវភះ រប ប់ះទី ុូេ មនែត្ស�ឡេដបកចួចទនួន ១៨% បបពេណ្ា េនជចទែណីុួងៃន 

ីម� ទី ះេីុែដេកកួេបន្បី់ីៃ្ បុ េហឡង្ស�ឡែដេសវតេនីកពី ពុខតទែណីី្ុវតខមស់ 

េនីកពីង វស័ងង វកនស្ស� មនចទនួន្តនុែត ២% បបពេណ្ា។  

 

េនីកពី្បេកសេអហ ព្ឡប ហ្ូដី់ េឡបណន់ បុូ បពីីូ នវី កពងនឡេហ្ប ្ស�ឡ ចេជពឡកង 

េនីកពីសហេុននបេចាីេកសៃនង វស័ងដឡជ�ឡបន បបពែន� ះពទែុនកងះទី អស់ សពកនសនីែត 

េបឡីចទហចទេពា្ស�ឡ នវីបពសេេឡង  ្ស័ងេដងកងុួងចទននួ ែដេះុះ� មន 

េីណនសុ្ត�វខមស់ ្តតងបនីផកពីស្មប់ែតបពសបបពេណ្ា។ េនីកពីះវភះ រប ប់ះទី ុូេ 

មនេម� តេងនឌ័ុួងដ៏ជទ េនី្ុវតេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� ីកពីង វស័ងង វកនស្ស� នវី 

បេចាីេកសបស់ដដ ភវបេ នវីង វស័ងឯីាន។ ឧះហណន  េនីកពី្បេកសេអហ ព្ឡប 

ីកពីកសងត្ នឆក ទ២០០០-២០១០ ្ស�ឡួុ មន្បមណុួងនេបឡ ៃននវស្វតសីេង វកនេ័ង 

ីកពីងេ�សវីផែផកីង វកនស្ស� បបពែន� ីកពីឆក ទ២០១១ មនែត្ស�ឡ ៥០នី់បបពេណ្ា ែដេមន 

ស នុ ប្តថក ី់អនពបណ�វ តេេឡែផកីអេីបត នវីមន្ស�ឡ ១៥នី់បបពេណ្ា ែដេមន 

ស នុ ប្តថក ី់បណ�វ ត។ ះពទមនអកីអេីបតជ្ស�ឡ ែដេមនស នុ ប្តថក ី់េ្កងឧត�ុ 

សវីផ េនីកពី្បេកស រប ប់ដៃកេកដតេេឡង។ 

the May 2011 technical 
workshop; Dalal 
Alnaggar personal 
communication. 

 

✎ប�ជ ឡេផួបីរួត់ ៣.៥ ៖ 

សីុនះស្មប់ 

្បេកសនន 

ែដេមនេម� ត 

េងនឌ័ជថន់ជថ 

 

 

 

✓ េនីកពីប វបកែដេមនេម� តេងនឌ័ជថន់ជថ ្តតងីទណត់ីប ុ ្បេុចុ្ី្ 

ចទេពាសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីកវដដនះបេចាីេកសៃនដដបេដឡជ�ឡ។ 

✓ បេីបឡត� មននូងជនគកវនកន័ងុួង អទះឡកងង វកនស្ស� នវី កង 
បេចាីេកស ្ះុះទី េេឡីកនីចវត�្ស�ឡ� ដី់ពី ។ 

✓ គទ្ ក្ស�ឡែដេមនឯីេកសែផកីះ័ត៌មនង វកន កលងតៃុ� នវី កេដបចទ 
ីទណត់បកដដ ន។ 

✓ គទ្ កចទេពាកអប់ ទង វកនស្ស� នវីបេចាីេកស ្ះុះទី ង វធនកីសី 
សុតនះស្មប់ ពីម ឡ នវី្ស�ឡងង័េីី ។ 

✓ បេីបឡតីូាអប្បម ស្មប់កចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពីតួនកឡបេចាីេកស 
ីកពីកឡនក ី់ង នវីែផកីដដបេដឡជ�ឡ។ 

✓ គទ្ កដេ់អកីអេីបតជ្ស�ឡ នវីអកីង វជជ ាឡងនបេចាីេកសដៃកេកដត ីកពីកេជពឡ 
កងជុួងកឡនក ី់ងអន�ជតវ ដដ ភវបេ នវីង វស័ងឯីាន ាុងនក 
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េ្បឡ្បស់បេចាីង វកន នវីះ័ត៌មនសុ្សប រប់ប�ាូ េបេចាីង វកនថឡ្ ែដេ 

កន់ែតមននះអះន្ីនត ចទេពាេងនឌ័។ 

✓ បេីបឡនបកដដ ន នវីក្េបដណ� ប់ៃនកអប់ ទង វកនស្ស� នវីបេចាីេកស 
េនតទបន់ានបក េដងងីចវត�កពីដី់ជះវេសសចទេពាកអប់ ទី ពម ឡ។ 

✓ េេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡសនសទនន់បស់្ស�ឡ េដងីទណត់អទះឡសវកនវ នវី 
កកកួេខពស្តតងរួេ់ខ�ួនបស់ះួីេេ។ េរ� តងីចវត�កពីដី់េទេេឡក 

េពបបទបត់ាទេនរថ កងេជពឡ� ធ� ី់តៃុ�្ស�ឡ នវីបបាពេ់ដេ់បនួពីកង 

ីកពីផួា ្ះុះទី េី � អេឈ ាីកពីសី�ុបស់ះួីេេ។ 

ចូចីចទ! 

េេ្តតងក� មនង វធនកីទណត់េគេេិ េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់កចូេួុ បស់្ស�ឡ េនីកពី 

ដដបេដឡជ�ឡ ីកពីបណ� ្បេកសែដេេម� តេងនឌ័ជថន់ជថ បនចី់ឬសគប ីេ្៉េនីកពី 

ាទេនរងប្ជុ៌ នវីសសន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៣.៦ ៖ 

កេជពឡ� ្បេសឡេេឡី  

នូងសុជុ៌េងនឌ័េនីកពី 

ដដបេដឡជ�ឡ 

េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងតពេ នះេងនឌ័ េនីកពីចទេណុអកី ង វជជ ាឡងនង វស័ងដឡជ�ឡ 
នវីគទ្ ក� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌ លី្ស�ឡ នវីបពស េនីកពី 
ដដបេដឡជ�ឡ េេ្តតងកអភវងឌ្បេចាីង វកន នវី ្បះ័ននកូះទី ះវភះេ់ី ែដេ្ីកុ  
្បជះេដដកន់ែតកូេទកូ់ង  ចងីុីេ្បឡ្បស់ នវីេដឡុ្ឡែីស្ុេ្ 
េេឡី ង វិ េទេេឡេីណនសុ្ត�វែដេេេ្តតងក ស្មប់កងបេចាី េកស 
ជី់់ី់ុួងចទនួន សទេិកត់បនងឧបសេ�ចទេពាកកកួេបន ជះវេសស 
ស្មប់្ស�ឡ។ បេចាីេកសអេីបត នវី លស់ែងី ី៏េួេជពឡ� មននះសុ�នផីែដ 
ីកពីីណឡ ែដេ ចេជពឡេទបន េដឡុ្ឡ� ាទនួងកអកី អេីបត ែដេមនេីណន 
សុ្ត�វះបជី  ច្េប់្េីេទេេឡបេចាីេកសះទី េនាបនផីែដ (FAO, 
2011a: 10)។ ីទេណឡ នៃនកេ្បឡ្បស់ង វជឡស្ស�ែដេមនកចូេួុ  នវី មន 
ៃថ�ចទណងះបៃនកអេីបត នវីកចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ីទះពីមនផេបបាពេ់ង វាជមនុងួ 
េួ� ីត់សម� េ់េទេេឡសុជុ៌េងនឌ័ចួេទេហឡង េនីកពីអភវបេីវចាេេឡក 
កន់កប់ដឡជ�ឡ។ 

✓ គទ្ កចទេពាេកននះបស់្ស�ឡ នវី បពស ីកពីកចូេេទីកពីែផកីបេចាីេកសៃនង វស័ងដឡជ�ឡ ្បីបេដង 
្បសវកននះ នវីនវន�នះ រប់ប�ាូ េាុងនសីុនះង វាជមន េនីកពីចេន� ាងនេះេខ�ឡ នវីងនេះេ 

ុជ ុ។ 

✓ ្បុូេ នវីផ្ះពផផងកវនកន័ងែដេមនកបទែបីះ័ត៌មនេទាុេងនឌ័ េនីកពី្េប់ស ប័ន នវីេេ្មី 
ដដបេដឡជ�ឡះទី អស់ រប់ប�ាូ េកវនកន័ងអទះឡបពេ�េវីផីែដ។ 
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✓ េដបចទ នវីអភវងឌ្សុតនះបេចាីេកសបស់្ស�ឡេនីកពីង វស័ងដឡជ�ឡ ាុងនកអប់ ទង វជជ ាឡងន កបណ�ព ា 
បណ� េ នវីបណ� ិង វជជ ាឡងន រប់ប�ាូ េសមេុអកីអេីបតជ្ស�ឡផីែដ។ 

✓ ីទណត់ីបពេ�េេតកឡុ នវីេេឡីីុមស់្េតបណ�ព ាបណ� េ នវីានេទូជ្ស�ឡ។ 

✓ អភវងឌ្កបណ�ព ាបណ� េបេណ�ឡ េជពឡកងបេណ�ឡ  េដឡុ្ឡី សីសុតនះស ប័នង វកនស្ស� នវី
បេចាីេកស សទេិគទ្ កដេ់កអភវងឌ្នន ាឡះបស់្ស�ឡ ឧះហណន ាុងនបកះវេសជននង វជជ ាឡងនជី់ែស�ី  
េនីកពីង វស័ង េ្កងប�ា ប់កសវីផសីេង វកនេ័ង។ 

✓ ស្ុបស្ុ្េដេ់នះចេ័តបស់្ស�ឡេនីកពីតួនកឡបេចាីេកសេផ្ី្គក ីកពីដដបេដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡ 
េេឡី នូងកងេ់ដនីបស់ះួី េេ អទះឡកវដដនះះទី ្សកីៃនកងបេចាីេកសបស់ដដបេដឡជ�ឡ ខណនេះេ 
ែដេះួីេេេបាាទនឈនេេឡី  េនីកពីង វជជ ាឡងនេនា។ 

✓ េដបចទកបណ�ព ាបណ� េអទះឡេងនឌ័ កីសីសុតនះ នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី ស្មប់ 
អកី ង វជជ ាឡងន ជ្ស�ឡ នវី បពស ីកពីង វស័ងដឡជ�ឡ។ 

✓ អភវងឌ្ងពកនស្ស�ស្មប់ប�ាូ េប ុ ីីពេ់ នវីបកះវេសជននបស់្ស�ឡ នវីបពស េទីកពីកេដបចទ 
កអនពងត�នន ក្ត្តះវនវត  នវីលងតៃុ�េទេេឡេេ្មីនន េនីកពី្េប់កវដដនះបេចាីេកសះទី អស់ៃន 
ដដបេដឡជ�ឡ។ 

✓ ផ�េ់ី វចាគទ្ ក នវីសម� ន� បន្េប់្គន់ស្មប់្ស�ឡ េដឡុ្ឡេជពឡកងេនុូេដដ ន។ 
ចូចីចទ! 
សុនះេងនឌ័េនីកពីដដបេដឡជ�ឡុវន ចសេ្ុចេទបនេេឡង េពា្ាណែត្ស�ឡ ចចូេួុ េនីកពីសីុនះ 
បេចាីេកស នវី្បះ័នន ីកពីេីណនេសឡនះគក េទននីបពស។ 
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ស ប័នដឡជ�ឡែដេមននះជតទណី នវីមនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ មននះ្បេសឡជី 

េនីកពីកងអភវបេីវចាដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ នវីបពស។ 

 េេ្តតងកេេឡីីុមស់កងេ់ដនីសធណនអទះឡសនសទនន់ៃនកចូេួុ ្បីបេដង្បសវកននះះឡ្ស�ឡ 

នវីបពស េនីកពីស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្េប់ី្ុវត ះឡថក ី់ជតវហូតដេ់ថក ី់្សកី។ 

ដទេណឡ កង វុ ា្កបេីបឡត� មននូង�កស នវី ប ុ ្បេុស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

ស ប័នុួងចទនួន ដូចជ ស ប័នុូេដដ នកកួេបនួពីកង្េប់្េីៃផួីកនីេភ�បី ធរស្ស� នវី 

តទបន់លេេវ  ី៏មនតួនកឡេនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកួេខពស្តតង នវី 

មនសុជុ៌េងនឌ័ផីែដ។ 

ស ប័នដដបេដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ   ចេដឡតួនកឡុួងដ៏សទនន់ីកពីកាាឥកនវះេ� មនករ� ស់ប�ូេឆម ា 

េទីកអនពងត�ននែបប្បៃះណឡ  ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័កន់ែត្បេសឡ។ 

េេ ច្តតងកង វធនកីសីសុតនះជី់់ី់ េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់សមាវីស ប័នដឡជ�ឡជ្ស�ឡេន្េប់ 

ី្ុវត។ សុតនះស ប័នេដឡុ្ឡេដា្សងប ុ សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ 

ដឡជ�ឡ េួែតបន�េជពឡក្ត្តះវនវត វេេឡី ង វិ  នវីអភវងឌ្។ 

េេ្តតងក� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីកវដដនះែផកីបេចាីេកសៃនអភវបេីវចា 

េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ដូចជ សីុនះ បេចាីង វកន នវី្បះ័ននដដបេដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡស្ុបេទាុ្បេគានន 

បស់្បជះេដដ្េប់ូប ះទី ្ស�ឡ នវីបពស។ 

 
 

ដលសេងងមេាីីិលសាខេ់ 

ស�ីីី ងិ មឌេ  
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• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស េនីកពីស ប័នដដបេ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡថក ី់ីណ� េ។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស េនីកពីស ប័នដដបេ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡថក ី់្សកី។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស េនីកពីស ប័នដដបេ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡថក ី់ុូេដដ ន។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស េនីកពីស ប័នដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ  នវីស ប័នីកពីុូេដដ នដៃកេកដត 
ែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួនុ្ន�ឡដឡជ�ឡែដេកកួេបនកផ្ះពផផង នវីកបណ�ព ាបណ� េអទះឡេងនឌ័។ 

• ចទនួនស ប័នដឡជ�ឡែបប្បៃះណឡ  នវីស ប័នីកពីុូេដដ នដៃកេកដតះី់កីននីដឡជ�ឡ ែដេបនកកួេក 
បណ�ព ាបណ� េ នវីកផ្ះពផផងអទះឡប ុ េងនឌ័ នវីដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួនកផ�ួចេផ�ឡុស្មប់េពបបទបត់ឧបសេ�ចទេពាកកកួេបនងពត�វជុ៌ដឡជ�ឡស្មប់្ស�ឡ។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស ែដេបនកកួេីវចាគទ្ កែផកីច្ប់េនីកពីីណឡ ដឡជ�ឡីកពី្បះ័ននងពត�វជុ៌ 
ផ�ូងក។ 

• ចទនួននេងៃនង វលក ះី់កីននីសវកនវកកួេបនដឡជ�ឡ នវី្កះ សុ្ត�វបស់្ស�ឡេនចទេពា ពុខតព់ក 
នវីងន�កេដា្សងង វលកេ្្បះ័ននតព់ក។ 
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111 
ូបនះ ៤.១ ៖ 
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ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៩ ៖ 
កគទ្ កចទេពាីទែណក្ុី់ 
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ម៉ូឌុា ៤ ៖ ប�� បេិចលេទស 
ដលេមីង្រេសលេងេត្ សមមមមេដេនឌលសេេកួងេ្រ្កម រ្មីិស�សេរងមេចចក រ្េទលដមរដីម់ ី

េសចក�ីេផ� ម
៧ 

ដដបេដឡជ�ឡត្ុតង� ះវចណេទេេឡប ុ េងនឌ័សទនន់្ចទននួ២ ៖ ១) េតឡកេដបចទសីុនះដដបេដឡជ�ឡ 
េដា្សងចទេពាេសចី�ឡ្តតងក ្បេគានន នវីប ុ ីីពេ់បស់្ស�ឡបន្េប់្គន់ដេ់ី្ុវតណ នវី ២) 
េតឡ្ស�ឡ ចចូេួុ េដងេសឡនះេនីកពីសីុនះដដបេដឡជ�ឡបនេដងេបដបណ។ 

េសចី�ឡ្តតងកីកពីកេដា្សងប ុ សុជុ៌េងនឌ័េនីកពីសីុនះ បេចាី ង វកន នវី្បះ័ននដដបេដឡជ�ឡ 
កកួេបនកគទ្ កេដងរួេ់េនីកពីេគេកណន ែណនទះទី ុូេ (សូុេុឡេឧះហណន េនីកពី្បអប់ 
៤.១)។ 

កធន នវី កង វនាននសវកនវដឡជ�ឡ 

៧.៤ ដដេប្ឡធនថ ្ស�ឡ នវីបពស កកួេបនសវកនវដូចគក  េនីកពីសវកនវកន់កប់

ែដេេកឡប្តតងបនកកួេស� េ់ នវី ធនថសវកនវះទី េនា្តតងបនត�ពាប ាុ ទី ីកពី

កចពាប�ជ ឡ។.... េប្ឡេ្បឡ្បស់អភវ្ីុសុ្សបីកពីុូេដដ ន េដឡុ្ឡបេីបឡនតម� នះ 

េនេះេែដេកចពាប�ជ ឡអទះឡសវកនវកន់កប់្តតងបនបេីបឡតេេឡី  ដទបូី ួុ ះទី

កីទណត់ែផនកឡសវកនវកន់កប់ផីែដ។ 

 
្បអប់ ៤.១ ៖ 
សុជុ៌េងនឌ័ 

ប ុ បេចាី េកស 

នវី េគេកណន ែណនទ 

្បភះ ៖ FAO, 2012b. 
១០.៣ េនេះេែដេ ដដផ�េ់កកកួេស� េ់្សបច្ប់ចទេពាកកន់កប់េ្

្បះ័នន កកកេួស� េ់េនាេប្ឡេជពឡាុងនីវចាដទេណឡ កេដងមនកចូេួុ  នវី

េវតេូដេ់េងនឌ័ េដងងីចវត�កពីដី់េដងែេីចទេពាអកីាេួ។  

១១.៦ ដដេប្ឡបេីបឡតង វធនកកពេដឡុ្ឡកពសវកនវកន់កប់្សបច្ប់បស់

សហះ័កន សមាវី្េ្ស នវីអកីដៃកេកដត ែដេុវន្តតងបនបង ិជស ពុឡានមន

សវកនវកន់កប់េនីកពី្បះ័ននចពាប�ជ ឡ ដូចជ ប�ជ ឡដឡជ�ឡជេដឡុ។ 

៧.១ េនេះេដដកកួេស� េ់ ឬ ែបីែចីសវកនវកន់កប់ដឡ ាេផេ នវី ៃ្ះេេឡ ដដ

េប្ឡបេីបឡត្សបាុច្ប់ជតវ នូងង វធនកកពេដឡុ្ឡេាដសលីក ទេ់ភ ឬ    

ក ទេត់សវកនវកន់កប់បស់អកីដៃក ួុ ះទី សវកនវកន់កប់្សបច្ប់ ែដេបចាពប្នក 

ុវន្តតងបនកពេដងច្ប់។ ជះវេសស ង វធនកកព េប្ឡកព្ស�ឡ នវី 

ានងងីេ្គាែដេមនសវកនវកន់កប់បនួប់បន្ទ ដូចជសវកនវងីផេជេដឡុ។ 
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កចពាប�ជ ឡសវកនវកន់កប់ 

១៧.៣ ដដេប្ឡខវតខទធន� បនថ្បជះេដដ្េប់ូប ចចពាប�ជ ឡសវកនវកន់កប់

បស់ខ�ួន នវី កកួេបនះ័ត៌មនេដងគ នកេ ឡសេអឡី េះាជែផ�ី េេឡុូេដដ នអពឡ
ី៏េដង។ 

 

កេជពឡនវងត័ីុែផនកេដបចទែដនដឡ  

២០.២ ាុងនកះវេ្គាេគបេ់ នវីកចូេួុ  ដដេប្ឡអភវងឌ្ នវី ផ្ះពផផង

េគេនេគបង នវីច្ប់ ស�ឡះឡកេជពឡនវងតីុែផនកេដបចទែដនដឡ េដងេវតេូ

ដេ់េងនឌ័។ 

 

២០.៣ ដដេប្ឡធនថ កេជពឡនវងត័ីុែផនកេដបចទែដនដឡ ្តតងបនេជពឡាុង វជឡុួង

ែដេកកួេស� េ់កទនី់កទនី្បះី់្ីំគក លី ដឡ ាេផេ នវី ៃ្ះេេឡ នវី ក

េ្បឡ្បស់ជនធនះទី េនា ួុ ះទី កវដដនះេងនឌ័ៃនកេ្បឡ្បស់។ 

បដវះនដឡជ�ឡ 

១៤.៤ ដដេប្ឡអភវងឌ្េគេនេគបង នវីច្ប់េវតេូដេ់េងនឌ័ ែដេែចីះឡ
នឡតវង វជឡច្ស់់ស់្បីបេដងតម� នះស្មប់បដវះន។ ះ័ត៌មនស�ឡះឡនឡតវង វជឡ
បដវះន េប្ឡផ្ះពផផង� បនកូ់ង ជនសសុ្សប។ អកីះុះេប្ឡ្ តតង

បនផ�េ់ាូននូងាទនងួ្េប់្គន់ ួុ មន ាុងនាទនងួែផកី ច្ប់ នវី ាទនួងក

េុធង ឡ េនីកពីីវចាដ ទេណឡ កះទី ុូេ។ 

 

ីទែណក្ុី់េេឡកែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  

១៥.៥ ីកពីីណឡ ែដេដដសេ្ុចអនពងត�ីទែណក្ុី់េេឡកែបីែចីដឡេេឡី ង វិ  ដដ

េប្ឡប ជុ ី់� បនច្ស់នូងេគេេិៃនីុង វជឡីទែណក្ុី់ នវី ចី�ពេបង ិដឡ
ែដេ្តតងបនេេឡីែេីះឡកែបីែចីេេឡី ង វិ េនា។ ពុខស នុ អកីកកួេផេ 

ដូចជ្េ្ស ួុ ះទី អកីែសពី ីសួនដទណទេនផាួ ្ស�ឡ អកី ាទី េទេនឋនេ្

្បះ័នន អកីចវ�ា នុសតព ្ីកុានាួបកេទបីជ្បងត�វស្ស� ្ីកុ ាន្តតងេេេុឡេ

 ទេី ានជតវេដឡុនេតវច អកីេដឡ្បុូេផេ នវី អកីផេវតេស្បីនក តតូច េប្ឡ
្តតងីទណត់� បនច្ស់់ស់។ 

 

ម�� េតេងទកេងេទងលដមរដីម់ីសេរងដល្្ម្្ងដីម់ី
៨ 

ឧបសេ�កូេទុងួចទនួនៃនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ មន្បភះេចិះឡ
តៃុ�បស់សី�ុែដេបនចី់ឬសគប ីេ្៉ (បកបង ិបស់ Renée Giovarelli េនឯសវក ស់
បេចាីេកស ែខឧសន ឆក ទ២០១១) ៖ 
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• េនីកពីកូះទី ះវភះេ់ី បពេ�េវី នវីអកី អនពងត�េេ្មីដដបេដឡជ�ឡនេេ្ចឡនជបពស។ ជេកនផេ 
្ស�ឡែុីែតីុវនចូេួុ  ឬ ុវនមនងត�មនេនីកពីសីុនះេេ្មីេនុូេដដ ន ដូចជកីទណត់ 
្ះទ្បកេ់ ឬ កអេីបតដឡជ�ឡ (សូុេុឡេ បុូឌពេ៣)។ 

• ជេរង្ ្ស�ឡែុីែតីុវន្តតងបនប�ាូ េេនីកពីកេដបចទេេ្មី ឬ ្បេគាននះឡសីុនះ 
េេ្មីដូចជ កកកួេបនេសលឥណះន ឬ េសលសហេុនន។  

• ជេរង្ ្ស�ឡែុីែតីមនចទេណាដនីតវចជីបពស អទះឡប ុ កន់កប់ដឡជ�ឡ នវី ប ុ អភវបេីវចា 
ែដេកកេួីផេបបាពេ់ះឡេេ្មីុួង ឬ អទះឡស នុ ណជសក� នពះេបស់េេ្មី ស្មប់ក 
អនពងត�នន្េប់្េី នវីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡែដេមន្សប់។ 

• បពេ�េវីដដបេដឡជ�ឡ នវី អកីអនពងត�េេ្មី េ្កុេេ្មីែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡមា ស់ាទនងួ 
 ចុវនដនីះទី ្សកីអទះឡកវដដនះែផកីសី�ុ នវីងប្ជុ៌ ៃនសវកនវដឡជ�ឡេនីកពីតទបន់ែដេះួីេេីទះពីេជពឡ 
កង។ 

លមនសនសទនន់ែដេ្តតងធនថ រេ់្េប់សីុនះដដបេដឡជ�ឡះទី អស់ ប្ ជុ បប ុ សុជុ៌េងនឌ័ 
ាុងនកះវចណេទេេឡី ្ុីប ុ េងនឌ័ះទី ុូេ ីកពីអទេពីេះេៃនកេដបចទ កអនពងត�នន 
ក្ត្តះវនវត  នវី លងតៃុ�េេ្មី (World Bank/FAO/IFAD, 2009a: 130-132)។ ប ុ ែដេ្តតង 
េដា្សង  ្ស័ងេទេេឡនីវចាជី់់ី់ នវី ប វបកបស់្បេកស បបពែន� មនឧះហណន ជេ្ចឡនៃន 
កអនពងត�ននេ� ែដេ្តតងដី្សី់ ែដេឧះហណន ុួងចទនួនមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៤.២។  

កកកេួបនប�ី ដ់ឡួុ គក  

្បអប់ ៤.២ ៖ 
កអនពងត�ននេ� 

ស្មប់សុជុ៌េងនឌ័ 
ីកពីេេ្មីដឡជ�ឡ 

 
្បភះ ៖  Elizabeth 

Stair’s presentation on 
“Land and gender: the 
Jamaican context” at 
the May 2011 technical 
workshop; Giovarelli and 
Lastarria-Cornhiel, 2006; 
World Bank/FAO/IFAD, 
2009a:139–140 and 145; 
Teklu, 2005; FAO, 2012a. 

 

េនីកពី ្បេកសឥណ�  ីុង វជឡកវិដឡេទេនដដ ន បនាួងដេ់្េ្សានបកែដេគ នដឡ 
� កកួេបនដឡុួងប�ី់តូច ស្មប់សីសី់េទេនដដ ន នវី ្បីប ាឡងីុនក តតូច 

េនាុផួា េដង្ស�ឡជអកី្េប់្េី។ កចូេួុ េះិេេិបស់អកីកកួេផេ 

េន្េប់ី្ុវតះទី អស់ៃនីុង វជឡះទី េនា រប់ចប់ះឡកីទណត់ីដឡសុ្សបហូតដេ់ 

កេដបចទែផនកអភវងឌ្ននដឡជ�ឡ បនួុ ចទែណីេជពឡ� កអនពងត�ននកកួេបនេជេា័ង។ 

ីុង វជឡជេ្ចឡនបនផ�េ់ប�ី់ដឡួុ គក ាូនដេ់សព ុឡ នវីភ វគ េដងាួនកេ េេបន 

ចពាេឈ ាភ វគជ ពុន េដងែេី ីុង វជឡដៃកេកដត ផ�េ់ប�ី់ដឡាូនដេ់្ស�ឡែតបបពេណ្ា។ 

េជេា័ង្តតងបនស្ុបស្ុ្េាុងនកងេ់ដនីអទះឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពី 

ចទេណុសហេុនន នវី ជ ជុូេដដ ន។ 

េនីកពីេេ្មីដដបេដឡជ�ឡបែនុបស់្បេកសីុមពជ ឆក ទ២០០២-២០០៧ ប�ី់ដឡថឡចទនួន 

៧៨% ្តតងបនេចិួុ គក េទ� សព ុឡ នវីភ វគ។ េេ្មីេនា មនេគេបទណីេជពឡ�  

្បេសឡេេឡី នូងូស ននះសី�ុេសដដ វីចាកូេទបស់្ស�ឡ។ េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់នវន�នះ 

ងនេះេែងី េេ្មីេនា ្តតងបននជ ប់េទននីេេ្មីអភវងឌ្ដៃកេកដត ដូចជ 

េេ្មីធនេកននះបស់្ស�ឡីកពីកកកេួបនេសលឥណះន នវី េសលផ្ះពផផង។ 
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កបប ន់្បមណសី�ុុងួ ែដេ្តតងបនេជពឡេេឡី ពុនេះេអនពងត�េេ្មី បនេ្បឡ្បស់ 

កស្ននង វស័ងេងនឌ័ុួងចទេពាសវកនវដឡជ�ឡ េហឡងក្ះ្ងបុ�ចទេពាប ុ េងនឌ័ 

្តតងបនប�ាូ េេទីកពីកេដបចទេេ្មី។ កចូេួុ បស់្ស�ឡ ី៏្តតងបនសីបត់ជថន់ 

ផីែដេនីកពីដទណី់កេេដបចទ នវី អនពងត�េេ្មី។ េេ្មីេនា បនេជពឡងពកននក 

ចពារួេ់ាុុូេដដ នជសធណន្េប់្ាកីេ្ជងុួង ែដេមនងេ�បណ�ព ាបណ� េ 

េេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡេងនឌ័ និីកប់ ែដេមនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវីបពស 

រប់ប�ាូ េះទី ុ្ន�ឡដដបេ នវី្េី់្េីដឡជ�ឡ្េប់ី្ុវត។ ្ស�ឡ្តតងបនីទណត់េគេេិ 

ជី់់ី់ េដងសែតះួីេេមនី្ុវតអនីនះខមស់ជីបពស  នវីជកូេទ ខពាក 

អប់ ទអទះឡសវកនវដឡជ�ឡ។ េេ្មីេនា ី៏បនាួេកឡ្បនីផែផកីេងនឌ័� េជពឡកងជុួង 

្ីកុអនពងត�។ 

េនីកពី្បេកសេអាូះឡ េ្កងេះេេចិេសចី�ឡ្បកសស�ឡះឡកេ្បឡ្បស់ នវីដដបេដឡជ�ឡ 
េនីកពីតទបន់ ទរប  ីកពីឆក ទ២០០០ ក វគេ័ងតទបន់កកួេបនួពីជនធនជុជតវ នវី 

កេ្បឡ្បស់ដឡ បនអភវងឌ្ងពកនស្ស�អនពងត�ុួង នវីេគេកណន ែណនទែដេីទណត់ 

អទះឡកកកេួខពស្តតង នវីេណេនង នះបស់តអួី�េផ្ី្គក េនីកពីកចពាប�ជ ឡសវកនវដឡជ�ឡ។ 

េគេកណន ែណនទះទី េនា បនែចីថ កចពាប�ជ ឡប�ី់ដឡួុ គក  ្តតងប�ាូ េេឈ ា នវី 

ូបថតបស់ភ វគ នវីសព ុឡេនេេឡេវខវតប ជុ ី់ េហឡងសហះ័កនះទី ះឡ្តតងចពាហតេេន 

េេឡេវខវតប ជុ ី់ប�ី ់ដឡ ពុនេះេេវខវតេនា ្តតងបនផ�េា់ូនេទ� ្េស្។ កីទណត់ែចី 

ះទី េនា ាួងធន� មនសុជុ៌េងនឌ័េនីកពីកចពាប�ជ ឡសវកនវដឡជ�ឡ គប ីណ ពុវិ 

្សកី ះុះ� មនីវចាគទ្ កបែនុ េកដត េនីកពីកប្ ជុ បប ុ េងនឌ័េទីកពី 

្បតវបត�វក នវីកេដបចទីុង វជឡបស់ះួីេេ េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ 

េនថក ី់ុូេដដ ន។ 

េនីកពី្បេកសហពីឌូរប ស់ េេ្មីអភវងឌ្ននីសវីុ្ ាេីភកទ� ងេអប ែដេកកេួបន 
ុូេនវជវគទ្ កះឡេណនីម ជវកស្មប់កអភវងឌ្ននង វស័ងីសវីុអន� េុ វី  បនេជពឡ 

កងជុួងកឡនក ី់ងផ�េប់�ី ់ដឡៃន្បេកសហពីឌូរប ស់ េដឡុ្ឡប�ាូ េេឈ ាបស់ភ វគ 

េនីកពីប�ី ់ដឡ េបឡេះាបឡជបកប្�នត�វពី់ះ័ននេនមនី្ុវត េហឡងកអនពងត�ននសកី ុតី 

នវីកអនពងត�ននចទេពាកកកួេបន្កះ សុ្ត�វេ្កងេះេេដប ពហនះវពហន ុវន 

បនរប់ប�ាូ េ្ស�ឡី៏េដង។ េេ្មីកកួេបនេជេា័ង  ្ស័ងេដងេេ្មីេនា 

បន្ត្តះវនវត េេឡី ង វិ េទេេឡនឡតវង វជឡផ�េ់ប�ី់ដឡ េដឡុ្ឡេជពឡ� នឡតវង វជឡះទី េនា បីបេីណន 

� ្ស�ឡកន់ែតមននះងង្ស្េីកពីកកកួេបនប�ី ់ដឡ នវីរប់ប�ាូ េ្ស�ឡ នវី 

េដងសែតេេ្មីេនា េដបចទកបណ�ព ាបណ� េអទះឡេងនឌ័ ស្មប់បពេ�េវីេេ្មី 

ុ្ន�ឡផ�េ់ប�ី់ដឡបស់ដដ ភវបេ នវីុ្ន�ឡសធណន ្ះុះទី  ជ ជុូេដដ ន។ 

កអប់ ទ នវី កេេឡី ីុមស់កងេ់ដនី សធណន 
 

 

េនីកពី្បេកសចៃ បុក កងបស់កឡនក ី់ងដឡជ�ឡជតវ (NLA) េនីកពីកអប់ ទ 
សធណន គទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

ឧះហណន  កឡនក ី់ងដឡជ�ឡជតវ េដបចទេជពឡកបង ិាុផ�ូងកូះទី ្បេកស ែដេជជុា 

សីុនះេនា េជពឡេេឡី េនីកពីៃថថែដេមនសីុនះកឡផផ េនេះេែដេ្ស�ឡុីះឡ 
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តទបន់ានបក កទនីននីមនងត�មនេនកឡ្បាពទាន។ េនីកពីកបង ិាុផ�ូងះទី េនា 

កឡនក ី់ងដឡជ�ឡជតវ ផ�េ់ះ័ត៌មន នវីេជពឡបកបង ិាូនដេ់្ស�ឡីកពីេីណនជ្ីកុ នវី 

េីណនបពេ�េ។ ្បធនបកួុ មន ្បេគាននៃនកេជពឡបណ� ទុ តី កចពាេឈ ា 

បស់ះួីេេេនីកពី្កះ សុ្ត�វបស់ៃដេូះួីេេ កេជពឡ� មននះ្ប្ីតឡនូងកកន់កប់ 

បស់ះួីេេែដេមន្សប់ ាុងនកចពាប�ជ ឡ នវី កេជពឡប�ី់ដឡេទេេឡដឡែដេះួីេេ 

កវិេ្កុសវកនវរួេ់ខ�ួនបស់ះួីេេ។ បពេ�េវីីុង វជឡដដបេ នវីក្េប់្េីដឡជ�ឡបស់ 

ចៃ បុក បនចូេួុ េនីកពីងេ�ះទី េនា។ កឡនក ី់ងដឡជ�ឡជតវ ផ�េ់ះ័ត៌មន ាុងន 

ខវត�ប័ណ្ សម� នេបាះពុមដៃកេកដត នវីអពវនជនែណត។ 

កីទណត់ែផនកឡេដងមនកចូេួុ  

 

 

េនីកពី្បេកស បុូហ្ទបហវី អភវ្ីុស�ឡះឡកអភវងឌ្ននកនីដឡ េដងមនកចូេួុ  នវី 
មនកចច (PNTD) បស់អី�ក FAO ្តតងបនេេងីុីេ្បឡ្បស់េនីកពី 

កីទណត់្ះទែដនដឡសហេុនន។ សមាវីសហេុនន រប់ប�ាូ េ្ីកុ្ស�ឡ នវីបពស 

េដងែេីះឡគក  ផេវតែផនកឡីកពីអទេពីេះេៃនដទេណឡ កះវេ្គាេគបេ់ុួងែដេមន 

កចូេួុ ។ េ្កងុី ក្ុី់ែផនកឡចពីេ្កងុួង្តតងបនេេឯីនះ នវីចពាប�ជ ឡ 

េនីកពីែផកីសព វេគដឡេ្កងេះេះវនីផជុងួសហេុននាវតនី។ នេះេថឡ្េនា 

អី�ក FAO បនេជពឡសមហណីុអភវ្ីុស�ឡះឡកអភវងឌ្ននកនីដឡ េដងមន 

កចូេួុ  នវី មនកចច នវីអភវ្ីុកង វនេសី�ុេសដដ វីចា នវីេងនឌ័ 

(SEAGA) េទីកពីេគេកណន ែណនទស�ឡះឡកេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ 

ីកពីប ុ ែដនដឡ េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់កេ្បឡ្បស់ង វជឡស្ស� នវី ឧបីណន ែបបចូេួុ  

ែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ កចច ែដេះី់កី 

េទននីកកកួេបន នវីកេ្បឡ្បស់ដឡ នវីជនធនជុជតវ។ 

 
 អភវងឌ្� មនកងេ់ដនីអទះឡ្បះ័ននកន់កប់ីកពីុូេដដ ន នវី 

បកប្�នត�វ ែដេ្បះ័ននេនាេជពឡេេឡី ស្មប់្ស�ឡ។ ្តតងដនីថ ះ័ត៌មនះទី េនា 

នេេ្ចឡន ននីុវន្តតងបនីត់្ាជ់ងេីណន អី្េេឡង។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.១ ៖  

កេេឡី ីុមស់សុជុ៌េងនឌ័ 

េនីកពីេេ្មីដដបេដឡជ�ឡ 

 
្បភះ ៖: Dalal Alnaggar’s 
presentation on 
“Developing genderequitable 
land survey 
and technologies in the 
Arab region”, and Kate 
Dalrymple’s presentation 
on “Gender and 
technology issues in land 
administration projects 
in Southeast Asia and the 
Pacific” at the May 2011 
technical workshop. 

 ះវនវត េទេេឡនះមនី្ុវតេនីកពីច្ប់ េគេនេគបង 

នវីនវងត័ីុ េផ្ី្គក  ែដេះី់កីេទននីសុនះេងនឌ័។ 

 េជពឡកបប ន់្បមណសី�ុ ពុនេះេអនពងត�េេ្មី រប់ប�ាូ េចនសុម័នន 

្េស្ផីែដ។ នះជតទណីបស់្ស�ឡេនីកពីកងីកពីុូេដដ ន 

អទណចីកពី កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� នវីតួនកឡេនីកពី្េ្ស នវីសី�ុ 

្ះុះទី េទូៃន កសកី ុតី កេដប ពហនះវពហន នវីកែេីេា។ 

 ីទណត់េគេេិេទេេឡ្ស�ឡថជអកី កកេួផេះឡេេ្មី នវី សួេទកន់ 

ះួីេេថេតឡះួីេេ្តតងកអពឡ នវី េតឡះួីេេេុឡេេាឡិ ថមនឧបសេ�រ ទី សួា 

អពឡខ�ាចទេពាដដបេដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 
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 អភវងឌ្េគេកណន ែណនទស្មប់កអនពងត�នន ជនសីកពីុូេដដ ន 

េដង មនតទណី នវីកចូេួុ សីុះឡ្ស�ឡ។ 

 តេុ�ឡី្បះ័នន្ត្តះវនវត ុួងែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ

េងនឌ័ ាទី ះឡដទបូី រប់ប�ាូ េសូចនីេងនឌ័ផីែដ។ 

 ាួេកឡ្បនីផ ឬ ានបេង� េេងនឌ័១ូប 

េដឡុ្ឡេជពឡកងជុួង្ីកុអនពងត�។ 

 នជ ប់កទនី់កទនីសីុនះដដបេដឡជ�ឡ េទននីេេ្មីដៃកេកដត ដូចជ 

សីុនះស្មប់ធនេកននះបស់្ស�ឡីកពីកកកួេបនេសលឥណះន 

នវីេសលផ្ះពផផង។ 

 េេឡីីុមស់កេ្បឡ្បស់ង វជឡស្ស� នវីឧបីណន ែបបចូេួុ  

ែដេេរ� តក ងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ េនីកពីកេជពឡនវងត័ីុ 

េទេេឡក កកួេបន នវីកេ្បឡ្បស់ដឡ នវីជនធនជុជតវ។ 

 េនេះេេដបចទែផនកបណ�ព ាបណ� េ ងពកននកកទនី់កទនី 

នវីកេេឡី ីុមស់កងេ់ដនី 

្តតងះវចណេទេេឡីា� ែដេមននះជី់់ី់េទាុ ប វបក ដូចជ នស 

នវី កទេនដុកម� ប់ីកពីុូេដដ ន ែដេ ចរ ទី សួាចទេពា 

េកននះីកពីកេជពឡសីុនះស្មប់្ីកុ្ស�ឡ នវីបពសេផ្ី្គក ។ 

 ផ�េក់បណ�ព ាបណ� េេេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡេងនឌ័ ស្មប់្ស�ឡ 

នវី បពសបពេ�េវីេេ្មី នវីុ្ន�ឡដដបេដឡជ�ឡ េដងផ�េ់ងេ�បណ�ព ាបណ� េ 

េដងែេី ស្មប់្ស�ឡីកពីីណឡ ចទបច់។ 

 េជពឡងពកននកចពារួេ់ាុុូេដដ នជសណន� បន្េប់្ាកី េ្ជង 

នវី កងអប់ ទែដេីទណត់េគេេិេទេេឡបពស នវី្ស�ឡេដងេសឡនះគក ។ 

 ះវចណេទេេឡឧបសេ�រ ទី សួាែផកីនស អនីនះ នវី ីីពាះ័ត៌មន 

្ះុះទី ុេជនបងេជពឡដទេណឡ  ជះវេសសស្មប់្ស�ឡ។ 

 ីកពីីណឡ ែដេឯីសអត�ស នុ ណជតវ ្តតងបនេ្បឡ្បស់ ្តតងប�ាូ េ 

សមសធតពុួង េដឡុ្ឡាួងដេ់្ស�ឡ នវីបពស ីកពីកកកួេបនឯីស 

ះទី េនា។ 

 ផ�េេ់សដងេបផកត់ះ័ត៌មន ែខ្ ត់ង ឡេដអូ កផ្ះពផផងាុង វក ព អតបក 

សះ័ត៌មន នវីងព វបសង ែដេេរ� តេទេេឡស ននះ្ស�ឡ នវីេ្បឡ្បស់ប វបក 

ែដេះួីេេស� េ់ នវីមននះពី់ះ័ននចទេពាះួីេេ ដូចជ ាុងនកេ្បឡ 

្បស់ូបនះ្ស�ឡេនីកពីកះន េ់។ 

 តេុ�ឡី្បះ័ននលងតៃុ� 

ែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ នវី 

្បុូេកវនកន័ងអទះឡកអនពងត�ននេ� ្ះុះទី កវនកន័ងែដេមនកបទែបី 

ះ័ត៌មនេទាុេងនឌ័ េដឡុ្ឡាុដនផេបបាពេ់ងនេះេែងីេេឡប ុ  
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សុនះេងនឌ័។ 

 

ដលចួនមប� ីសរេពរដេដម 

សនកវសពខេេឡកកន់កប់  ចធនសពងតវនះបនេ្កុក្ុី់េផ្ី្គក ែដេប ជុ ី់ច្ស់់ស់អទះឡសវកនវ 
បស់អកីេ្បឡ្បស់ដឡ នវី មា ស់ដឡ ៖ ប�ី់ដឡផ�ូងក ីវចាសននាួេច្ស់់ស់ងនេះេែងី ីវចា្ះុេ្ះដីាួេ 
ែដេេួ� េារជី់បន ឬ កកកេួស� េ់ជផ�ូងកអទះឡសវកនវុ វនផ�ូងកែបប្បៃះណឡ  នវីសវកនវ្សបច្ប់ 
ជុងួននីងន�កេដា្សងង វលក ែដេបីបេីណន� េេ ចកកួេបន នវី  មន្បសវកននះ។ 
ឧះហណន ជេ្ចឡនបង ិថ កេេឡីីុមស់សន�វសពខេេឡកកន់កប់ ផ�េ់នូង្បេគាននដេ់បពេ�េ ្េ្ស 
នវីសហេុនន ាុងន កេេឡីកនីចវត�� មនកង វនវេគេេនីកពីកែីេុ�ដឡ េេហដដ ន នវីប វស នាពទង វិ  
ែដេេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងាឡងនះ នវី បកដដ នស់េន (UN-HABITAT, 2008:8)។ ្បអប់ ៤.៣ 
េដបរប់អទះឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័ ែដេបនេីឡតេេឡី ីកពីអទេពីេះេៃនកចពាប�ជ ឡជផ�ូងកនូងសវកនវាុែបប 
្បៃះណឡ េន ្ហពវី នីត្ូី។ 

 

្បអប់ ៤.៣ ៖ 
កធន� មនសុជុ៌ 

េងនឌ័េនីកពីកេដបចទសវ
កនវ ាុែបប្បៃះណឡ � មន 

េីណនផ�ូងក 
 

្បភះ ៖  South Africa 
Department of Land 

Affairs, 1997: 65 and 68; 
World Bank/FAO/IFAD, 

2009: 456. 

 

អតបកុួង ីកពីឆក ទ១៩៩៧ ែដេនវគងអទះឡេគេនេគបងដឡជ�ឡបស់ ្ហពវី នីត្ូី 
បនសីបត់ជថន់េទេេឡេ្គាថក ី់ែដេេីឡតេេឡី ះឡសវកនវាុ្ះនត�ន័ង (ាុែបប្បៃះណឡ ) 
ែដេ្តតងបនេដបចទ� មនេីណនផ�ូងក េដងសវតេ្កុសវកនវេនា ជជុា មនែត 
បពេ�េមក ី់េត់ ែដេកកួេបនប�ី់ដឡ េបឡេះាបឡជីកពីីណឡ ែដេមនបពេ�េេេឡសះឡ 
ុួងនី់មនសវកនវាុ្ះនត�ន័ងគប ីដូេចកាី៏េដង។ “្បជះេដដែដេធ� ប់មនសវកនវ 
េសឡគក ីន�ីុី េនីកពីនះអសន�វសពខបស់ះួីេេ ឥេូងេនា ្តតងបនែបីែចីដច់ 
្សេា េនេះេែដេសន�វសពខ្តតងបន្បេេ់េទ� បពេ�េែតមក ី់ ែដេជកូេទ 
បពេ�េមក ី់េនា េនជបពសេុ្េ្ស។ បកះវេសជននបនបង ិ� ដនីថ ជេរង្្ស�ឡ 
នវីុនពស្ចស់ េនជអកីែដេបត់បី់សវកនវេនីកពីដទេណឡ កេនា” (នងីដដ នីវចាក 
ដឡជ�ឡ ្ហពវី នីត្ូី ១៩៩៧ ៖ ៦៥)។ “ឧះហណន  ជកូេទ េវខវតអនព នុ តកន់កប់ 
្តតងបនែបីែចីេទ� េុ្េ្សជបពស។ ីកពីីណឡ ែដេេវខវតអនព នុ តកន់កប់ 
ះទី េនា ្តតងរ� ស់ប�ូេទជីុសវកនវនះបស់មា ស់េវខវតអនព នុ ត េវខវតះទី េនា 
្តតងបនរ� ស់ប�ូេទ� េុ្េស្ជបពសេសួឡែត្េប់ីណឡ ះទី អស់។ ជេរង្ 
បពសជេុ្េ្សមក ី់េនា េនជអកីែដេបនចីេចិេទេជពឡកេនកឡ្ីកី នវី ច 
មន្េ្សកឡះឡេនកឡេនា។ ្បសវនេបឡគត់ក� ងេទជមា ស់ីុសវកនវែដេ ចេី់ ឬ 
េផួីុសវកនវនះបន លបេីបឡត� មននូងកេេឡីកនីចវត�� គត់េី់ដឡ នវី  ចេជពឡ�  
សមាវី្េ្សដៃកេកដតីេ្គាេទននីកបត់បី់ីុសវកនវ (នងីដដ នីវចាកដឡជ�ឡ 
 ្ហពវី នីត្ូី ១៩៩៧ ៖ ៦៨)។  

ាុងនកីសីបែនុេទេេឡបកះវេសជននះទី េនា អតបក ឆក ទ១៩៩៧ េនា 
ធនថ ្ស�ឡកកេួបនីវចាកពកូេទកូ់ង ាុងនកែណនទអទះឡក្ុី់្កះ សុ្ត�វ 
នវី នឡតវង វជឡថឡស្មប់ “ករ� ស់ប�ូ” (កេជពឡ� មនេីណនផ�ូងក) ចទេពាសវកនវ 
ាុ្ះនត�ន័ង។ “ី ទែណក្ុី់េេឡកកន់កប់ផ�េ�់កសសទនន់្េដឡុ្ឡី សីីវចាកព 
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សវកនវ្ស�ឡ េទីកពីក្ុី់ីុសវកនវនះថឡែដេីទះពី្តតងបនអភវងឌ្ ជះវេសស សវកនវែដេ 
មនុូេដដ នេេឡ្េ្ស នវី ្បះ័ននីុសវកនវនះជ្ីកុ” (នងីដដ នីវចាកដឡជ�ឡ 
 ្ហពវី នីត្ូី ១៩៩៧ ៖ ៦៨)។  
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ដលេេេងបុ  ដលផ�ររ់ង សេរងដលចួនមប� ីដីម់ី
៩ 

កអេីបត នវីកចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ េនជសីុនះដដបេដឡជ�ឡសទនន់្ស្មប់ចពាប�ជ ឡ 
សវកនវដឡជ�ឡេនីកពី្បេកសជេ្ចឡន។ បេចាីង វកនកទេនឡបែដេងង្ស្េេ្បឡ្បស់ 
ស្មប់េជពឡកអេីបត នវីចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ស្ុបស្ុេ្� មនកបណ�ព ាបណ� េ 
ាុុូេដដ នឆប់ហ័ស នវី  ្បីបេដងនះសី�វសវកនវ ស្មប់ះទី ្ស�ឡ 
នវីបពស េនីកពីដទេនឡកបេចាី េកស្បចទៃថថៃនដដបេដឡជ�ឡ នវីអភវបេីវចា 
េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ ជេរង្ បេចាីង វកនកទេនឡបែតីមននះងង្ស្េីកពី 
កអនពងត�នន នវីសន្ទសទៃចថង វក ែដេបេចាីង វកនែបបេនា គទ្ កដេ់សុជុ៌ 
េងនឌ័ ាុងនកេជពឡ� សីុនះបេចាី េកសកន់ែតងងីបន នវីមន 
េកននះេ្បឡ្បស់បនស្មប់្ីកុ្បជះេដដ ែដេកន់ែតកូេទកូ់ង 
ជីេនា។ ដូេចកា កេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីកវដដនះ 
ែផកីបេចាីេកសៃនដដបេដឡជ�ឡ េនជេគេេិុួងែដេ ចសេ្ុចបន។ 

ឧះហណន  បេចាី ង វកន្បះ័នន ទីណត់កឡាទី សីេ (GPS) ែដេមនេីណន 
សពេស ិ ែបជមននះសុ�ន កីពីកអនពងត�ននេនាុុូេដដ ន ាុងន 
ឧបីណន  GPS កន់េដងៃដ ែដេផ�េ់នូងសព្ីនត នះីកពីី្ុវតុងួសុ្សប។ 
េនីកពីេេ្មីេជពឡ� មននះ្ប្ីតឡេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ីកពី្បេកស�ណ 
កង្សង្ជងាុុូេដដ នេនីកពីភូ វុ នេេ្ចឡន្តតងបនអនពងត�េដង្ស�ឡ 
ែដេបនកកួេកបណ�ព ាបណ� េីកពីុូេដដ ន ែដេបនេជពឡដទេណឡ ះឡផួាុងួ 
េទផាួុងួេកដតេដឡុ ្ឡសម� សនន្បជាន នវីេជពឡកចពាប�ជ ឡអទះឡសវកនវដឡជ�ឡ នវី 
្ះទ្បកេ់បស់ះួី េេ េដងេ្បឡ្បស់ ពីទះ ូក័ងួៃដ នវីឧបីណន  GPS 
ែដេកន់េដងៃដ។ សីុនះេនា បនេជពឡ� ដទេណឡ កចពាប�ជ ឡកន់ែតមន 
នះសី�វសវកនវ  ្ស័ងេដងកវនកន័ង្តតងបនប�ាូ េេដងសព័ង្បងត�វះឡុូេដដ ន 
េដងរួេ់េទីកពី្បះ័ននះ័ត៌មនដឡជ�ឡ។ េេ្មីេនាបនីេាឡិ ថ ្ស�ឡមន 
នះងង្សេ្ជី ីកពីកនវគងអទះឡប ុ ដឡជ�ឡបស់ះួីេេ េទកន់អកីអនពងត� 
កងជ្ស�ឡជជីអកី អនពងត�កងជបពស (បកបង ិបស់ Rebecca 
Sittie and Nigel Edmead េនឯសវក ស់បេចាីេកស ែខឧសន 
ឆក ទ២០១១, Rebecca Sittie, personal communication)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្បអប់ ៤.៤ ៖ 
កីទណត់ែផនកឡសហេុនន 

េដងមនកចូេួុ

ាុងនកេ្បឡ្ បស់ 

បេចាី ង វកន GPS 

 
 ្បភះ ៖ Seema 
Gaikwad, personal 
communication. 

 

បេចាីង វកន GPS ី៏ជឧបីណន ុួងដ៏ 
សទនន់ីកពីកគទ្ កដេ់កងីទណត់ែផនកឡ 
េដងមនកចូេួុ  ស្មប់កេដបចទ 
ែផនកេ្បឡ្បស់ដឡ ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ ដូចែដេ្បអប់ ៤.៤ បនះន េ់ 

សហេុអភវងឌ្អន�ងប្ជុ៌បស់្បេកសហពឡេឡះឡន (PAFID) 

គទ្ កដេ់សហេុននានជតវេដឡុនេតវច ីកពីកបេីបឡតែផនកឡ 3-D 

ែដេមនកចូេួុ  នវីកេដបចទពី បណ�ន ីះុះដឡបពះពបពស 

នវីជនធនបស់ះួីេេង វិ ។ ដទេណឡ កេនា មនកចូេួុ ះឡ 

សហេុននះទី ុូេ - ះទី ្ស�ឡ នវីបពស កកេួបនកបណ�ព ា 

បណ� េអទះឡបេចាីង វកន GPS នវីចូេួុ េនីកពីកីទណត់ែផនកឡ 
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េដងេេឡ េីេឡី អទះឡី ណឡ ្បេកសហពឡេឡះឡន។  
 

កីទណត់ែផនកឡរីជ្បអប់ េដងែផ�ី  
េេឡូបថតះឡេេឡ កស ឬ ូបនះរប ង 
ណប មននះងង្សេ្ជី ស្មប់េជពឡ 
� សហេុននះទី ុូេងេ់  ្ស័ងេដង 
្បជះេដដុវនចទបច់្តតងក� មនក 
បណ�ព ាបណ� េះវេសស េដឡុ ្ឡ� ះួីេេ ច 
ីទណត់អត�ស នុ ណេដឡុេេឡ ឬ ដទណទ 
ីសវផេ ែដេីទណត់្ះទ្បកេ់ដឡបស់ 
ះួីេេេនេេឡូបថតះឡេេឡ កស ឬ ូបនះ 
រប ងណបេេឡង។ ដូេចកា ង វជឡស្ស�ៃន 
កីទណត់ែផនកឡរីជ្បអប់ែបបេនា  ច 
ជង វជឡុួងែដេផ�េន់ះអី់ ច បីបេីណន 
ងង្សេ្ នវី មនសុជុ៌េងនឌ័ 
ីកពីកចពាប�ជ ឡសវកនវដឡជ�ឡ។ ជជុា ក 
ីទណត់ែផនកឡរីជ្បអប់ មនុូេដដ ន 
ែផ�ី េេឡភស�ពាី នវី ចទេណាដនីីកពី 
ុូេដដ នអទះឡ្ះទ្បកេ់ដឡជ�ឡ ជះវេសស 
ភស�ពាី នវីចទេណាដនីែដេកកេួបនះឡ 
អកីាវតនី នវី សមាវី សហេុននដៃក 
េកដត ែដេេួមនងត�មន េនេះេែដេ 
តទបន់ុងួ ីទះពី្តតងបនេេេជពឡកីទណត់្ះទ 
្បកេ់។ 

ជនធន េហឡងែផនកឡែដេសេ្ុចបន េនះនីេទេេឡកួុ ប�ាូ េ 

គក នូងចទេណាដនីបស់ះួីេេអទះឡតទបន់ ែដេីទះពី្តតងបនបប ន់ 

្បមណ។ ្បជះេដដងង័េីី េនជអកីសវីផេដនសូ្តបន 

ឆប់ហ័ស  ្ស័ងេដងះួី េេមនកទនពីចវត�ន� ទី ជី ីកពីក 

ែសពីី នវីេ្បឡ្បស់ឧបីណន ថឡ។ សហេុអភវងឌ្អន�ងប្ជុ៌ 

បស់្បេកសហពឡេឡះឡន បនផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េានជតវេដឡុ 

នេតវច ជី១៤៨នី់ អទះឡកេ្បឡ្បស់បេចាី ង វកន GPS 

ស្មប់កេផួបីរួត់េនុូេដដ ន នវីកីទណត់អត�ស នុ ណ 

េទេេឡចទណព ច េគីបស់សហេុនន។ ជេកនផេ ្បជានាន 

ជតវមប ីគប ន ៃនេកាុឡនដូ បូ បនអភវងឌ្នវងុន័ងថឡុួង 

ស្មប់ឧបីណន  GPS ជនសីកពី្សកីបស់ះួីេេ េដង 

ីទណត់នវងុន័ងឧបីណន េនា ថ Gamit Pang-Sukat 

“ឧបីណន ស្មប់លស់ែងី”។ 

្ស�ឡែដេបនចូេួុ េនីកពីដទេណឡ កីទណត់ែផនកឡ 3-D បន 

ីទណត់ី េាឡិ ្បភះកនីកកេួះនែដេមនសពងតវនះ នវីកឡាទី  

េ�ឡនវី នវីស់េដន។ ីកពីអទេពីេះេៃនដទេណឡ កេនា ្ស�ឡមន 

ឋននេសឡគក េទននីបពស ីកពីកសេ្ុចចវត�បស់សហេុនន អទះឡ 

កវនកន័ងែដេ្តតងប�ាូ េេទីកពីែផនកឡ 3-D។ ្ស�ឡ នវីបពស ី៏មន 

�កសេសឡគក ផីែដីកពីកេ្បឡ្បស់ែផនកឡ។ ្ស�ឡចូេួុ ចប់ាទី  

ះឡកីសីេទេូនាដទបូី ហូតដេ់ដទណី់កេីទណត់ីូដ នវី 

បី្សងកវនកន័ង។  

ីកពីឆក ទ២០០៣ សហេុអភវងឌ្អន�ងប្ជុ៌បស់្បេកសហពឡេឡះឡន 

្តតងបនេសកឡសពទ� ែចី ទែេីអភវ្ីុេជពឡែផនកឡ 3-D បស់ខ�ួន 

ជុួង្បេកសដៃកេកដត នវីេដបចទផ�េ់ងេ�បណ�ព ាបណ� េេនីកពី 

្បេកសឥណ�  នវី ភូម។ 

ដលេមីងដលចនួមប� ដីីម់ីសេរងដលផ�ររ់ង ដីដេែុដេេររមេសេរងរេសមមមមេដេនឌល 

ស ប័នដដបេដឡជ�ឡេនីកពី្បេកសីទះពីអភវងឌ្ជេ្ចឡន ខពាក វគេ័ង នវីបពេ�េវី ែដេមនសុតនះ។ 
ស ប័នះទី េនា  ចសវតេនឆថ ងដច់្សគេះឡសហេុននានបក នវីមនថង វក នវីជនធនមនី្ុវត 
ស្មប់កេជពឡដទេណឡ េទុូេដដ ន។ េដងែេី េកននះបស់្បជះេដដានបក ីកពីកកទនី់កទនីជុួង 
ក វគេ័ងដដបេដឡជ�ឡមនករ ទី សួា េដងសីីពាុេជនបងេជពឡដទេណឡ  ផ�ូងថកេ់េ� នវីថង វក ជះវេសស 
ស្មប់្ស�ឡែដេេនីកពីសី�ុ ជេ្ចឡនមន�កសតវចជីបពស ីកពីកេជពឡដទេណឡ ។ ង វជឡ បុនីីកពីកេជពឡ�  
កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡកន់ែតមននះងង្សេ្ីកពីកកកេួបនស្មប់្ស�ឡ េនាុងនកេជពឡង វុ ា្កស ប័ន 
ដដបេដឡជ�ឡ ដូចែដេ្បអប់ ៤.៥ េដបរប់អទះឡីណឡ េន្បេកស�ណ។ 
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្បអប់ ៤.៥ ៖ 
កេជពឡ� កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ 

កន់ែតងង្ស្េកកេួប

ន ស្មប់្ស�ឡ 

 

្បភះ ៖  Rebecca 
Sittie’s presentation 
on “Gender issues 
in managing and 
implementing land 

registration in Ghana” 
at the May 2011 

technical workshop. 

 

 

េនីកពី្បេកស�ណ ចទនួនឯីសែដេ្ស�ឡបនចពាប�ជ ឡ េ្កុេឈ ារួេ់ខ�ួនបស់ 

ះួីេេ េនីកពី្បះ័ននចពាប�ជ ឡេវខវតកន់កប់ បនមនកេីឡនេេឡី េួ� ីត់សម� េ់ 

េនចេន� ាឆក ទ២០០៥ េនេះេែដេមន ែីន�ី ចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡចទននួះឡបបពេណ្ាេនីកពី្បេកស 

ះទី ុូេ នវី ឆក ទ២០០៦ េនេះេែដេដដបេដឡជ�ឡ្តតងបនេជពឡង វុ ា្ក នវី 

មនីែន�ីចពាប�ជ ឡជេ្ចឡនបែនុេកដត ្តតងបនេដបចទ� មនដទេណឡ កេនេ្ដដ 

រាធនឡ (សូុេុឡេូបនះនីេ្កុ)។ ង វុ ា្កមនកបទេះិបែនុះឡងពកននក 

េេឡីីុមស់កងេ់ដនីជសធណនុងួ ែដេផ�េ់ះ័ត៌មនដេ់្ស�ឡ នវីបពស 

អទះ ឡកេបឡី� មនដទេណឡ កនូងក វគេ័ងចពាប�ជ ឡេវខវតកន់កប់ថឡ ែដេះួី េេ ច 

ចពាប�ជ ឡឯីសបស់ះួីេេបន។ 
 

ចទននួឯីសែដេចពាប�ជ ឡេដង្ស�ឡ ចេន� ាះឡឆក ទ២០០៥-២០១០ 

 

 

 

 

 

 

ៃថ�េសល នវី េសហហពងស្មប់េសលចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ី៏មនផេបបាពេ់េទេេឡេកននះេ្បឡ្បស់េសលបស់្ស�ឡ 
ផីែដ ដូចែដេមនបង ិេនីកពីឧះហណន ីកពី្បអប់ ៤.៦។ 

 

្បអប់ ៤.៦ ៖ 
កេជពឡសីុនះេទេេឡី
ៃ្ុ េសលចពាប�ជ ឡេដឡុ ្ឡគទ្ ក 

ដេ់សុជុ៌េងនឌ័ 

េនីកពីដដបេដឡជ�ឡ 

 
្បភះ ៖  Seema Gaikwad’s 
presentation on “Asian 

experiences of civil society 

engagement with land policy 
processes”, and Rebecca Sittie’s 

presentation on “Gender issues 
in managing and implementing 

land registration in Ghana” 
at the May 2011 technical 
workshop; Undeland, 2012. 

 

េនីកព ្ីបេកសេនបប េ់ ដដ ភវបេបនអនពុ័តេទេេឡសរចណន ែណនទុ ួង ែដេុវនង  ី

ៃថ�េសលចពាប�ជ ឡុួងែផកី េនេះេែដេដឡ្តតងបនចពាប�ជ ឡេ្កុេឈ ាបស់្ស�ឡ។ 

កេេឡីែេីចទេពាកងីៃថ�េសលចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡេនា បនចប់េផ�ឡុីកពីី្ុវត ១០% 

ីកពីឆក ទ២០០៦ នវី េីឡនេេឡី  ២០% ីកពីឆក ទ២០០៧ នវី ២៥% ីកពីឆក ទ២០០៩ 

(បចាបាពន្ក េេីទះពីេជពឡកះុះ� មនកេេឡីែេីហូតដេ់ ៥០%)។ ជេកនផេ 

ចទនួនដឡ ែដេបនចពាប�ជ ឡេ្កុេឈ ាបស់្ស�ឡ មនកេីឡនេេឡី ជី ៣ដី។ 

គប ីណ ពុវិ លមនកេទបីីកពីកដនីថ េតឡកេីឡនេេឡី េនា បននទ� សវកនវដឡជ�ឡ 

បស់្ស�ឡកន់ែតមនសន�វសពខសពងតវនះ្បេសឡជី ពុន េនីកពីកអនពងត�ននជី់ែស�ី 

ែដឬេក។ 

េនីកពីេេ្មីចទនួនះឡ ីកពី្បេកស�ណ ៃថ�ចពាប�ជ ឡ្តតងបនកត់បនងីកពីី្ុវត 

េួ� ីត់សម� េ់ េដឡុ្ឡេេឡីកនីចវត�្បជះេដដ� ចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ េេ្មី 

ដដបេដឡជ�ឡបស់ដដ ភវបេ ែដេកកេួបនុូេនវជវគទ្ កះឡជនគះវភះេ់ី បនកត់ 

បនងៃថ�ចពាប�ជ ឡប�ី់ដឡេនតទបន់កឡ្ីកី ុី្តនុ្បមណុួងនេបួនៃនតៃុ�ជុា។ 

េនីកពីេេ្មីផ�េ់ប�ី់ដឡីកពីេីណនជ្បះ័ននេនតទបន់ានបក (មនេដបរប់េនីកពី 

្បអប់ ៥.២) ដដ ភវបេបនផ�េ់កេេឡីែេីេទេេឡះនន្ បថប់្ា េហឡងេណនឡ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
78 1104 930 1641 1683 1675 

 

1800 
1400 
1200 
1000 

800 
600 
400 
200 

0 

ចទនួ
នែ
ដេ
ប
នច
ពាប
�
ជ ឡ 

ចទនួនឯីសចពាប�ជ ឡេដង្ស�ឡ 
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 Millennium Challenge Account បន្េបដណ� ប់េទេេឡៃថ�ចទណងសពបៃនកេដបចទ 

ឯីស កអេីបត នវីកេជពឡែផនកឡ ៃថ�ចពាប�ជ ឡ នវី ៃថ�េសលែផកីច្ប់។ េបឡេះាបឡជ 

មនសទនួែដេបនេេឡីេេឡី  ះី់កីេទននីនវន�នះៃនីវចាគទ្ ក្បេភកេនាី៏េដង 

បបពែន� លកទនីជឧបីណន ុួងដ៏សទនន់ីកពីកា្ុកិ � មនសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីក 

ចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ នវីដដបេដឡជ�ឡ  ្ស័ងេដងកផ�េ់ប�ី់ដឡីកពីេីណនជ្បះ័នន 

្តតងបនះ្ីឡីេទកន់តទបន់ានបកីកពី្បេកស�ណ។   

េនីកពី្បេកសេឡហ�ឡស ន ៃថ�ចទណងចពាប�ជ ឡ្កះ សុ្ត�វ នវីដឡជ�ឡ ្តតងបនីទណត់ថ 

ជឧបសេ�រ ទី សួាុួងដ៏ចុ្ីចទេពា្ស�ឡ េបឡេះាបឡជ្បះ័ននបស់្បេកសមន 

េីណនជេទូ ីកពីកចពាប�ជ ឡសហីុសវកនវនះ្េប់ូបី៏េដង។  

 

 ពុនេះេចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ្តតងេជពឡកបប ន់្បមណុួងអទះឡសវកនវែដេមន្សប់ 

េដងេរ� តងីចវត� កពីដី់េទេេឡសវកនវ្ស�ឡ (បនចពាប�ជ ឡ នវីុវនបនចពាប�ជ ឡ) 

នវីេទ ូៃនកសកី ុតី កេដប ពហនះវពហន នវីកែេីេា។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.២ ៖  

កេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូង 

សុជុ៌េងនឌ័េនីកពីកង 

អេីបត នវី កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ 

 
្បភះ ៖  Dalal Alnaggar’s 
presentation on “Developing 
gender-equitable land survey 
and technologies in the Arab 
region” at the May 2011 
technical workshop. 

 អភវងឌ្េគេកណន ែណនទស្មប់កអនពងត�នន នវី 

េសដងេបស្មប់បពេ�េវី ាុុូេដដ ន 

្ះុះទី ធន� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡ។ 

 េដបចទតេុ�ឡី្បះ័នន្ត្តះវនវត ុួង 

ែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ  េងនឌ័ 

រប់ប�ាូ េសូចនីេងនឌ័ផីែដ។ 

 ីទណត់េគេេិេទេេឡ្េ្សែដេមន្ស�ឡជេុ្េ្ស 

ស្មប់កចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ នវីសួះួីេេ ថេតឡះួីេេ្តតងកអពឡខ�ា នវី 

េតឡះួីេេេុឡេេាឡិ ឧបសេ�្តី់ 

ចទណព ចណខ�ាេនីកពីកផ�េ់ប�ី់ដឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

 េេឡីីុមស់� មនកចូេួុ ះឡ្បតវបត�វីជ្ស�ឡេនីកពីដទេណឡ កចពាប�ជ ឡ
។ 

 េេឡីីុមស់� មនកផ�េ់ប�ី់ដឡួុ គក  នវី 

កចពាប�ជ ឡ្ស�ឡជមា ស់ីុសវកនវដឡជ�ឡ បស់ះួីេេែតមក ី់េត់។ 

 េដបចទ្បះ័ននះ័ត៌មនដឡជ�ឡ នវីុូេដដ នកវនកន័ង 

េដឡុ្ឡប�ាូ េាទនុួងចទនួន ែដេធនថ ច្ប់ នវីនវងត័ីុនន 

ះី់កីេទននីសុជុ៌េងនឌ័្តតងបនអនពងត�។ 

 គទ្ កដេ់កេជពឡែផនកឡរីជ្បអប់ ែដេមនុូេដដ នែផ�ីេេឡភស�ពាី 

នវី ចទេណាដនីីកពីុូេដដ ន អទះឡ្ះទែដនដឡ 

េដងធន� មននូងងត�មនបស់្ស�ឡ 
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(រប់ប�ាូ េ្េ្សែដេមនបពសជេុ្េស្) អកីាវតនី នវីសមាវី 

សហេុននដៃកេកដត េនីកពីដទេណឡ កីទណត់្ះទ្បកេ់។ 

 េជពឡង វុ ា្កីែន�ីចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ 

េដឡុ្ឡេជពឡ� សហេុននានបកកន់ែតមននះ 

ងង្ស្េីកពីកកកេួបនេសល។ 

 

 ្ចបច់ប�ាូ េសីុនះផ�េ់ប�ី់ដឡជុួងេេ្មីអភវងឌ្េសដដីវចា ដូចជ 

េេ្មីផ្ះពផផងីសវីុ េេ្មីអភវងឌ្ ាឡងីុនក តតូច ឬុឡ្ីតឥណះន។ 

 ីផៃថ�េសល� មនី្ុវតះប េដឡុ្ឡស្ុបស្ុ្េ� ្ស�ឡ 

នវី្ីកុងងី េ្គាដៃកេកដត មនេកននះកកួេបនេសល។ 

 អនពងត�ងពកននកេេឡីីុមស់កងេ់ដនីសធណន 

ែដេីទណត់េគេេិេទ េេឡ្ស�ឡ 

េដងផ�េ់ះ័ត៌មនាូនដេ់ះួីេេអទះឡសនសទនន់ៃនសវកនវដឡជ�ឡ នវីក 

ចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡ ីកពីីណឡ ែដេះួីេេ ចចពាប�ជ ឡេទេេឡសវកនវបស់ះួីេេបន នវី 

េ្កុេ័ីខ័ណ�ណខ�ា ែដេអនព នុ ត� ះួីេេ ចេជពឡគប ីដូេចកាបន - 

ៃថ�េសល េសចី�ឡ្តតងក� មនភស�ពាី...ធ 

 ះវចណេទេេឡអនីនះ នវី ីីពាះ័ត៌មន 

្ះុះទី ុេជនបងេជពឡដទេណឡ ។ 

 ផ�េ់េសដងេបផកត់ះ័ត៌មន ែខ្ ត់ង ឡេដអូ កផ្ះពផផងាុង វក ព 

សះ័ត៌មន នវីងព វបសងាូនដេ់្ស�ឡ 

ែដេ ច្តតងក� មនកេដបចទេដងែេីះឡបពស។ 

 ះវនវត េផួបីរួត់ថ ប�ី់ដឡមនេីណន្តនុ្តតង េហឡងមា ស់ីុសវកនវ្កះ 

សុ្ត�វ្េប់ូប ្តតងបនផ�េ់ប�ី់ដឡេដង្សបច្ប់។ 

 ធនថ ប�ី ់ដឡ្តតងបនផ�េ់្សបេះេជុងួគក  ចទេពា្ស�ឡ នវី 

បពសែដេជ មា ស់សវកនវេេឡ្កះ សុ្ត�វ។ 

 ស្ុបស្ុ្េ� មនដទេណឡ កប�នីាទះស់ស្មប់្ស�ឡ 

ាុងនកបេីបឡត�  មនកទនី់កទនីជុួងេុធង ឡ នវី ាទនួងកែផកីច្ប់ 

ែដេ ចផ�េ់ាទនងួ ជី់់ី់។ 

 េដបចទតេុ�ឡី្បះ័ននលងតៃុ�ែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េង

នឌ័ នវី្បុូេកអនពងត�ននេ� 

្ះុះទី កវនកន័ងែដេបទែបីះ័ត៌មនេទាុេងនឌ័ 

េដឡុ្ឡះវនវត ាុដនេទេេឡផេបបាពេ់ងនេះេែងីៃនសុនះេងនឌ័។ 
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ជេ្មសេេដែកែេដលផ�ររ់ង ដី 

កបបពនបបីេដបចទ� មនេីណនផ�ូងកេទេេឡសវកនវែបបុវនផ�ូងក នវី កកន់កប់ែបប្បៃះណឡ  ែុីែតី 
េរ� តេទេេឡកផ�េ�់ បពេ�េនូងប�ី ់កន់កប់គ នេះេីទណត់។ កផ�េ់ប�ី ់ដឡ បននវី ីទះពីមន្បជ្បវងនះ 
េនីកពីកឡនក ី់ងអន�ជតវ នវីអកីកកួេផេជេ្ចឡន។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េេ្តតងេរ� តកងីចវត�កពីដី់ 
េដឡុ្ឡធនថ កេជពឡ� មនេីណនផ�ូងក ុវនបណ� េ� ្ស�ឡបត់បី់សវកនវបនួប់បន្ទបស់ះួី េេ ដូចជ 
សវកនវីកពីកកកេួបន េ្បឡ្បស់ ្បុូេ ឬ ដទដពា ែដេះួី េេមនេ្កុច្ប់្បៃះណឡ េេឡង (្បអប់ ៤.៣)។ 
ាុងនកេជពឡ� ធ� ី់ចពានូងសវកនវដឡជ�ឡ ែដេ្ស�ឡធ� ប់មនីន�ីុី កផ�េ់ប�ី ់ដឡ ចបេីបឡននះអសន�វសពខ 
ចទេពា្ស�ឡ។ 

 

ះពទមនក្ុី់ៃនកកន់កប់ណែតុងួ ែដេ ច្សបេទាុេសចី�ឡ្តតងកេផ្ី្គក បស់្េប់្ីកុ សី�ុ  
ះទី អស់បនេេឡង។ េនេះេែដេី្ុីៃនាេ្ុឡសកន់កប់ដឡជ�ឡុួងចទនួន្តតងបនកកេួស� េ់ ្ស�ឡ នវីបពស 
ះឡ្េប់្ីកុសី�ុ ះទី អស់ កន់ែត ចមនេកននះកកេួបននូងេសចី�ឡ្តតងកបស់ះួីេេ ែដេែុីែតី 
មនកែ្ប្បេ្េទាុសុ័ងកេ។ កកកេួស� េ់ាុផ�ូងច្ប់ េទេេឡក្ុី់ៃនកកន់កប់េផ្ី្គក  
ី៏ ចេេឡី ីុមស់� មនកអភវងឌ្ននកឡផផដឡជ�ឡគប ីសីុផីែដ (UN-HABITAT, 2008a: 10)។ 
េនីកពី្បេកសនេេ្ចឡន សវកនវដឡជ�ឡ នវី ្បេភកៃនកកន់កប់េផ្ី្គក ែដេមន បេីបឡត� មននូងដទេណឡ ក 
បន�ុួង (ូបនះ ៤.១)។ ្ាកីុួងៃនដទេណឡ កបន�េនា េនជក្ុី់ៃនកកន់កប់ួុ គក ែបបុវនផ�ូងក ឬ 
ខពសច្ប់ ដូចជ កកកេួស� េ់ាុ្ះនត�ន័ង េទេេឡកាទី កឡេទេនែបបុវនផ�ូងក ឬ ខពសច្ប់ ឬ 
ីវចាកពះឡែផកីនេគបង ្បឆទី េទននី កបេណ� ិេចិេដងបីទ។ េន្ាកី ីណ� េ េនជសវកនវកន់កប់ 
សវកនវេ្បឡ្បស់ួុ  ីុសវកនវអង វាជមនសុូហនះ សុ្ះនះវេសស នវី  កកន់កប់សុូហនះាុែបប្បៃះណឡ  
ែដេ ចមនេីណនុវនផ�ូងក ឬ ផ�ូងក។ ្ាកីុងួេកដតៃនដទេណឡ កបន�េនា េនជសហីុសវកនវនះ នវី  
កាេួេដងមនកចពាប�ជ ឡ ែដេជជុា េេសទេិេេថ ្បេភកៃនកកន់កប់ “ែបបផ�ូងក” (UN-
HABITAT, 2007b: 24)។ 

 

 

 

 

 

 

កងេ់េាឡិ 
ចទេពាអភវ្ីុ 
កនក់ប់ 

កកន់កប ់
ីុសវកនវនះ 
ែបបអង វាជមន កាួេ 

កចពាប�ជ ឡ 
កនក់បគ់ ន 

េះេីទណត ់

កកន់កប ់ជ្ីកុ  ្បឆទី ក 

បេណ� ិេចិ 
ែបប្បៃះណឡ  

ូបនះ ៤.១ ៖ 
កបន�កកេួ 
បនសវកនវដឡជ�ឡ 

 

សវកនវដឡជ�ឡ 
ែបបុវនផ�ូងក 

 

សវកនវដឡជ�ឡ 

ែបបផ�ូងក 
 

្បភះ ៖ 
UN-HABITAT, 
2008a: 8. 
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ាេ្ុឡសេដងែេី េ្ះឡកផ�េ់ប�ី ់ដឡ (្បអប់ ៤.៧)  ចផ�េ់សន�វសពខេេឡកកន់កប់បន បបពែន� ្តតង 
េ្ាឡសេ ឡសេទាុប វបក ដូចជ កាទី កឡេទេន េនតទបន់ានបក តទបន់្បាពទាន តទបន់កឡ្ីកី កាទី កឡេទេន 
ុវនេដបងធ ី្ុវតសុជុ៌េងនឌ័ៃនក្ុី់កន់កប់ះទី េនា មននះខពសគក គប ីន� ទី  េហឡងសន�វសពខ 
េេឡកកន់កប់ែដេនជ ប់េទននីក្ុី់ៃនកកន់កប់នឡុងួ្ ី៏មននះខពសគក ផីែដ ែដេ ្ស័ងេទេេឡ 
ីា� ជេ្ចឡន។ ឧះហណន  េបឡេ្បដបេជដបេទននីកកន់កប់គ នេះេីទណត់ កាេួ ជះវេសស ីវចាសនន 
ភតវីុ មនតៃុ�ះបជី  ចផ�េ់ាូនបនឆប់ហ័សជី មននះបត់ែបនជី  ចេជពឡេទបនេបឡេះាបឡជ 
ីុសវកនវនះដឡជ�ឡសវតេ្កុង វលកី៏េដង  ចែីេុ�េទាុេសចី�ឡ្តតងក នវី ះុះ� មន្បះ័នន 
បេចាីង វកនែដេមនតៃុ�េថី នវីសុ�ន។ ង វធនក ដូចជ កចពាប�ជ ឡួុ គក េទេេឡេវខវតាួេ ឬ 
កចពាប�ជ ឡេដងដី់េឈ ាសហះ័កនះទី ះឡ  ចមននះចទបច់ េដឡុ ្ឡេាដសលីកុវនប�ាូ េ្ស�ឡ 
(Augustinus and Benschop, 2003: 4)។ 

្បេភកៃនកកន់កប់ វុនផ�ូងកុងួចទននួ ដូចជ កកកេួស� េ់េទេេឡកកន់កប់ាុ្ះនត�ន័ង ាុងន 
កគទ្ កែផកីនេគបង ភស�ពាីែដេប ជុ ី់អទះឡកបី់ង វី បងប្តកនីេភ�ឡី  ភស�ពាីរួេ់មត់ សវកនវ្បៃះណឡ  
ែដេ្តតងបនកកេួស� េ់ កីពីេីណនុវនផ�ូងក កងេ់េាឡិ ចទេពាកកន់កប់ែដេមនសន�វសពខេ� េនជ 
្បេភកៃនកកន់កប់ែបបុវនផ�ូងកកូេទបទផពតេនីកពីតទបន់អណជវបេតង  នវីកាទី កឡេទេនុវនេដបង។ 
សន�វសពខៃនកកន់កប់ែដេេេផ�េា់ូន  ្ស័ងេទេេឡស ននះីកពីុូេដដ ន នវី ថេតឡលមនកបទេះិបែនុ  
ះឡក្ុី់ដៃកេកដតៃនីវចាកព្បឆទី េទននី កបេណ� ិេចិេដងបីទ ែដឬេក (Augustinus and 
Benschop, 2003: 4)។ េេ ចផ�េ់ុូេដដ នស្មប់អភវ្ីុែីេុ�កកន់កប់ជបេណ�ឡ ្ ែដេសវកនវ 
កន់កប់្តតងបនេដបចទ� មនេីណនផ�ូងក ឬ ែីេុ�បន�វចុ�ី ្ជបន�បនួប់។ អភវ្ីុែីេុ�ជបេណ�ឡ ្ 
 ចបេីបឡនសន�វសពខះឡងនេះេខ�ឡេទងនេះេុជ ុ ខណនេះេែដេ ជ ជអភវងឌ្ាេ្ុឡសេដងែេី 
ងនេះេែងី ែដេកន់ែតមនេីណន្េប់្ាកីេ្ជង នវីេរ� តកងីចវត�កពីដី់េនីកពីុូេដដ ន (UN-
HABITAT, 2008a: 10-11 and 20)។ 

សន�វសពខ នវី េសលីុេនីកពី្បេកសីូេទបហឡ 

្បះ័ននកន់កប់ែបបផ�ូងក ែុីែតី្តតងបនចត់កពីថមនសនសទនន់ីកពីកធន 

ដេ់េកននះីកពីកកកួេបនេសលសធណន។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េនីកពី្បេកស 

ីូេទបហឡ ច្ប់អនព នុ ត� ្បជះេដដ្ េប់ូបកកេួបនេសលីុ ដូចជ កនី អនុ័ង 

អេ�វសនឡ ្បះ័ននបីូកនី ក្បុូេសទរុ កូស័ះួ នវីឧស័ន ដរបណះួីេេ ច 

ប ជុ ី់ថះួីេេស់េនីកពីផួាបស់ះួីេេ នវី  ចបី់ៃថ�េសលែដេផ�េ់ាូនបន។ 

ី្ុីៃន្បះ័ននកន់កប់ី្ុវតុជ ុ ុួងចទនួនដូចជ ក្បកសអទះឡីុសវកនវនះ 

កកវិ នវីកេី់សវកនវស្មប់េ្បឡ្បស់េនេះេអនេត នវីភតវីុសុូហនះ 

ផ�េនូ់ងកេបាាទនេឆម ាេទីកះ្ីនីសវកនវ នវីីវចាកពះឡកបេណ� ិេចិ 

ែដេបីបេីណន� ្េ្ស្ីឡ្ីកកួេបនសន�វសពខចទេពាេទេនដដ ន ែដេះួីេេ 

្បអប់ ៤.៧ ៖ 
ាេ្ុឡសេដងែេី 

េ្ះឡកផ�េ់ប�ី ់ដឡ 

 
្បភះ ៖ 
Aristazabal 
and Gomez, 
2004; Yahya, 
2002; Farfan, 2002. 
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 ចមនេកននះីបន េដងុវន្បកន់អទះឡឋននៃនកកន់កប់បស់ះួីេេ។ 

េវខវតអនពុ ន តកន់កប់បេណ� ា សនកី កពី្បេកសេីនគប  

្ីកុ្បនីផ្ីកី ៃណ បបូហឡ បនែណនទេវខវតអនព នុ តកន់កប់បេណ� ា សនក 
(TOLs) េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់កេ្បឡ្បស់ដឡសធណនែដេេនកទេន 
ីកពីតទបន់កឡាទី ងពកនស្ស� � មន្បសវកននះខមស់ ដូចជ ីែន�ី្បាពទផ�ូង 
ដឡប្ុកីថកេ់ េនីកពីីែន�ីែដេមន ដី់សពឡេតខមស់ នវី ដឡចទហេនតទបន់ 
ជង្ីកី។ សវតេ្កុេវខវតអនព នុ តកន់កប់បេណ� ា សនក  ជ ជ 
ុូេដដ នែបីែចីដឡជ�ឡ ស្មប់កេ្បឡ្បស់ីកពីេគេបទណីផេវតីុ 
េហឡង្សបេះេជុងួគក េនា ី៏ីផ� បនផីែដនូងក្េប់្េី 
ងនេះេែងី។ េវខវតអនព នុ តេនា  ចេជពឡថឡេេឡី ង វិ ុួងឆក ទុ �ី េហឡងអកី  
កន់កប់ ្តតងបនអនព នុ ត� សីសី់សទណី់ពី់ីណ� េអចវៃ្ន�ងន។ 
អកីកន់កប់្តតងបី់ៃថ�ាេួដឡុ ួងឆក ទុ �ី ែដេចូេេទីកពីចទណូេបស់ 
្ីកី។ េបឡេះាបឡជេវខវតអនព នុ ត កន់កប់បេណ� ា សនកេនា មនបទណី 
បេីបឡត្បី់ចទណូេដឡជ�ឡែបបពណវ ាជី ុី៏េដង បបពែន�ានួកេ ល្តតងបន 
េ្បឡ្បស់ស្មប់េគេបទណីេទេនដដ នផីែដ េហឡងេេ ចចុ�ីេទូេនា 
េទអនពងត�េនីែន�ីដៃកេកដត។ 

 

កាេួដឡបេណ� ា សនកេនីកពី្បេកសៃថ 

សហេុននែដេមន្បី់ចទណូេះបេនីកពីកឡ្ីកី បីីី បនេជពឡកង វងឌ្ននេទេេឡ 

កេដបចទជី់ែស�ីុួងជុួងមា ស់ដឡ ែដេបីបេីណន� ះួីេេស់េនីកពីតទបន់ 

ែដេបីបេីណន� ះួីេេកកួេបន�កស្បីបបចវ�ា នុាឡង វត។ ្បជាន្ីឡ្ី 

ែសពី ីមា ស់ដឡែដេីទះពីី់ចទ� ដឡបស់ះួី េេេេឡី ៃថ� ពុនេះេអភវងឌ្ដឡេនា នវី 

ាួេដឡ� ះួីេេីកពីងនេះេខ�ឡេទងនេះេុជ ុ េដងបី់ៃថ�ាួេេទាុេកននះ 

បស់ះួី េេ។ មា ស់ដឡចូេចវត�កាេួេបដបេនា  ្ស័ងេដងលេនជីវចាកព 

ចទេពាកក្នួនដឡជ�ឡបស់ះួីេេះឡនេឡកឡ៣។ េនីកពីងនេះេបបពន នឆក ទថឡ្េនា 

សហេុនន នវី ជ ជ បននវីីទះពីែសពីីង វជឡះ្ីឡីេសលុូេដដ នេទកន់ីែន�ី 

ដៃកេកដត េហឡង្បជាន្ីឡ្ី  ចចច� មនកេដបចទ្សេដដីគក ជុួង 

មា ស់ដឡេនីកពីតទបន់ថឡ្ះទី េនា។ 

 

ម�� េដេនឌលកងួដលេលរមចាសេរងមេងបុ្រីឌេពសេរងមតរេ េេរេេឌដីឌុ មរេដីម់ ី១០ 

េបឡេះាបឡជប ុ េងនឌ័ ជជុាុវន្តតងបនីសីេទីកពី្បះ័នន នវីុូេដដ នកវនកន័ងះ័ត៌មនដឡជ�ឡី៏េដង  
កេដបចទ្បះ័ននះ័ត៌មនដឡជ�ឡ ្តតង្សបេទាុ្ីបខ័ណ� េគេនេគបង នវី ្ីបខ័ណ� ច្ប់ពី់ះ័នន 
រប់ប�ាូ េះទី ្ីបខ័ណ� ស្មប់ប ុ េងនឌ័ផីែដ។ ឧះហណន  ្បសវនេបឡកផ�េ់ប�ី ់ដឡួុ គក ្តតងបន 
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ីទណត់េដងច្ប់ ្បះ័ននេួ្តតងបនេដបចទេេឡី ីកពីេីណនុួងេដឡុ ្ឡគទ្ កដេ់ចទណព ចេនា។ កេដបចទ 
្បះ័ននះ័ត៌មនដឡជ�ឡេនេេឡ្ីដស� ក� ងេទជ្បះ័ននែដេ្េប់្េីេដង ពីទះ ូក័ ផ�េ់នូង�កសស្មប់ 
ប�ាូ េប ុ េងនឌ័ ដូចជ ាុងនកែណនទ្ បះ័ននស្មប់ចពាប�ជ ឡេងនឌ័បស់មា ស់ដឡ សទេិអនព នុ ត 
� មនកបទែបីះ័ត៌មនអទះឡេងនឌ័ នវី  កង វនេេទេេឡកវនកន័ង។ ក្ុី់្បុូេកវនកន័ង នវីឯីស 
ចពាប�ជ ឡ េួប�ាូ េ� មនចេន� ា ្េប់្គន់ស្មប់សេសេឈ ាបស់មា ស់ដឡ្េប់ូប នវី អកីែដេមន 
្បេគាននេនីកពីដឡេនា។ 

ុូេដដ នកវនកន័ង នវី្បះ័ននែដេ្េប់្េីេដង ពីទះ ូក័  ច្តតងបនេដបចទេេឡី គប ីងង្សេ្ េដឡុ្ឡចពាប�ជ ឡ 
សវកនវសហះ័កន ីុសវកនវនះដឡជ�ឡួុ គក  នវី្បេគាននបស់សមាវី្េ្សេនីកពីដឡេនា ្ះុះទី ះុះ�  
មនកផ�េ់េវខវតប ជុ ី់្សបច្ប់ ឯីស ឬ ះ័ត៌មនដៃកេកដត (ឧ. េវខវត ពហនះវពហន) ពុនេះេបន� 
េទាទនបនួប់ េនីកពីដទេណឡ កប�ាូ េកវនកន័ង។ ឧះហណន  េនីកពី្បេកសងូ� ន់ដ កេផួដឡ ត្ុតង�  
ផ�េ់ក្ុី់ដឡជ�ឡ េេខ ៤១ “ក្ុី់ងេ់្ះុះឡសហះ័កនចទេពា្បតវបត�វកដឡជ�ឡ” ដូេចកា ្បះ័ននះ័ត៌មនដឡជ�ឡ 
្តតងបនេដបចទេេឡី  េដឡុ ្ឡធនថក្ុី់េនា ្តតងបនេសបន ពុនេះេែដេេេ ចអនពងត�ាទនបនួប់ 
ីកពីកេផួប�ី ់ដឡជផ�ូងក។ 

េដឡុ្ឡេជពឡ� ដដបេដឡជ�ឡកន់ែតមនសុជុ៌េងនឌ័ អកី អនពងត�កងជ្ស�ឡ េួចូេួុ េនីកពីកេដបចទ នវី  
កេ្បឡ្បស់ឧបីណន  នវីបេចាីង វកន េហឡងកបណ�ព ាបណ� េអទះឡដដបេ នវី ្បតវបត�វកៃន្បះ័នន នវី 
ុូេដដ នកវនកន័ងះ័ត៌មនដឡជ�ឡ េួ្តតងបនេដបចទេេឡី � ្សបេទាុេសចី�ឡ្តតងកអប់ ទបស់្ស�ឡ នវីបពស។ 
ឧបីណន ះទី េនា េួ្តតងបនលងតៃុ�ះឡកស្ននង វស័ងេងនឌ័។ េីណនង វនវច�័ងស្មប់លងតៃុ�េងនឌ័ 
បស់បណ� ឧបីណន ដឡជ�ឡសីេ (GLTN) ែដេ្តតងបនអភវងឌ្េេឡី ាុងនងន�កអភវងឌ្ឧបីណន ដឡជ�ឡ 
្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនជឧះហណន ុងួែដេ្បេសឡបទផពត អទះឡកអនពងត�ននេ�ី កពីចទណព ចេនា (UN-
HABITAT, 2007a; 2009; 2011)។ 

 

✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៣ ៖ 

កធន� មន 

្បះ័ននះ័តម៌ន 

ដឡជ�ឡ្ បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

 
្បភះ៖  FAO, 
2009c: 115. 

✓ េ្បឡ្បស់បេចាីង វកនមនតៃុ�ះប ែដេ្ីកុ្បជះេដដកូេទកូ់ង 
 ចមន េកននះេ្បឡ្បស់បន។ 

✓ ធន� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីកអភវងឌ្ននី្ុីសទនួ 
នវីកអេីបត។ 

✓ ្បុូេកវនកន័ងែដេមនកបទែបីះ័ត៌មនេទាុេងនឌ័។ 

✓ េនេះេ្បុូេកវនកន័ង ្តតងសម� សនន្ស�ឡដច់េដងែេីះឡបពស េដឡុ្ឡកកេួ 
បនដទេណឡ េរីះវតបស់ះួីេេ។ 

✓ េ្បឡ្បស់កីទណត់ែផនកឡសហេុននេដងមនកចូេួុ  
ស្មប់កេជពឡែផនក េ្បឡ្បស់ដឡ នវីកបប ន់្បមណជនធន 
េដងា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវីងពងានេដងែេីះឡគក ះឡបពស នវី 
ុនពស្ែដេមនងង័ចទណស់ជី 
្ះុះទី ធន� មនងត�មនបស់្ស�ឡេនីកពី្េប់្ីកុកងះទី អស់។ 

✓ ះន េ់� បនច្ស់់ស់អទះឡបេចាីង វកន នវី ផ�េ់កងាូនដេ់អកីអនពងត� 
កងជ្ស�ឡ� បនកន់ែតេ្ចឡនេនីកពីកងាុុូេដដ ន េដឡុ្ឡាួងបង ិថ 
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សីុនះដដបេដឡជ�ឡមនសុជុ៌េងនឌ័។ 

✓ ធនថក្ុី់្បុូេកវនកន័ង នវីឯីសចពាប�ជ ឡ ផ�េ់នូងចេន� ា្េប់្គន់ 
ស្មប់បទេះិេឈ ាមា ស់ដឡ្េប់ូប នវីអកីែដេមន្បេគាននេនីកពីដឡេនា 
្ះុះទី  មនចេន� ាស្មប់ីត់្ាអទះឡេងនឌ័។ 

✓ លងតៃុ�េទេេឡឧបីណន ាុងនកស្ននង វស័ងេងនឌ័ (ឧ. 
ាុងនេីណន ង វនវច�័ងលងតៃុ�េងនឌ័បស់បណ� ិឧបីណន ដឡជ�ឡសីេ)។ 

ចូចីចទ! 
េបឡេះាបឡជបេចាី ង វកនមននះអះន្ីនត េេឡប ុ េងនឌ័ី៏េដង បបពែន� កេ្បឡ្បស់ 
បេចាីង វកន  ចះពទមននះអះន្ីនត េេឡប ុ េងនឌ័េេឡង។ 

ដលរដុែម់១១ 

 ្ស័ងេដង្ស�ឡជេ្ចឡនមនជនធនហវ�នងតពតវចជីបពស ដូេចកា លមនសនសទនន់ជះវេសស ែដេ 
្កះ សុ្ត�វបស់្ស�ឡ្តតងលងតៃុ�្បីបេដងនះងពត�វជុ៌។ កលងតៃុ�្បីបេដងនះងពត�វជុ៌ ្តតង 
ះវចណេទេេឡេគេបទណីៃនកលងតៃុ�្កះ សុ្ត�វចទនួន២ ែដេមនេីណនផួពងគក  ៖ ១) ស្មប់ 
េណនេទេេឡះនន្កះ សុ្ត�វ នវី  ២) ស្មប់េណនសទណីចទេពាមា ស់ីុសវកនវ ីកពីីណឡ  
អសផុវីណន ។ 

 
 
✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៤ ៖ 

កគទ្ កចទេពា 

កលងតៃុ� 

្បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

 
្បភះ៖  Nigel Edmead’s 
presentation on “Gender 

issues in designing 
and setting up land 

information systems and 
databases: experiences 
from Ghana, Zambia and 
Uganda” at the May 2011 

technical workshop.   
 

✓ ធនថ្បះ័ននលងតៃុ�ះវចណេទេេឡតៃុ�ុវនែុនកឡផផុួងចទនួនដូចជ 

តៃុ� សី�ុ ងប្ជុ៌ សសន ស តឡ នវីប វស ន។ 

✓ បប ន់្បមណេទេេឡឥកនវះេៃនីា� សី�ុ ដូចជកទនី់កទនីសី�ុ 

ីវតននពនះ នតនះ េទេេឡកចច េដឡុ្ឡី ទណត់តៃុ�្កះ សុ្ត�វ 

ជះវេសស ស្មប់ ្ីកុ ងងីេ្គា ដូចជ ្ស�ឡេុមប ង 
នវី្ស�ឡេុ្េស្ែដេមនអទណច កន់េខផងីកពីកចចែផកី នេគបង។ 

✓ ីផតៃុ�េសល� សវតេនី្ុវតអប្បម។ 

✓ ះន េ់េទកន់មា ស់ដឡអទះឡេបដបសេ្ុចេទេេឡកលងតៃុ� ជះវេសស 

្ស�ឡែដេ ែុីែតីមនី្ុវតអីនះះបជីបពស នវីខពាះ័ត៌មន។ 

✓ កប់សប ត់អទេះឡះពីេួង ាុងនកបីបេីណន� មនះ័ត៌មនលងតៃុ� 

នវី កង វនេាូនដេ់សធណាន។ 

 

ដលកាណុីេព១២ 

េគេនេគបងះននដ មនផេបបាពេ់េទេេឡនះ្ីឡ្ី កែបីែចី្បី់ចទណូេ នវីសុជុ៌េងនឌ។ 
េេ្តតងងីចវត�កពីដី់េដឡុ្ឡធនថ េគេនេគបងះននដ ះពទបីប� មនកេ ឡសេអឡីេទេេឡបពស ឬ ្ស�ឡ 
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កន់ែតមននះជថន់ជថ ជះវេសស ្ីកុ ងងីេ្គា ដូចជ្េស្ែដេមន្ស�ឡជេុ្េស្។ កីទណត់ 
ងីះននជថន់ជថេទេេឡ (សហ) ីុសវកនវនះ្កះ សុ្ត�វ  ចេេឡីកនី ចវត�� ្បជះេដដេេចះឡកចពាប�ជ ឡ 
ផ�ូងក នវី បន�សវតេ្កុក្ុី់ៃនកកន់កប់ែដេុវនសូងមនសន�វសពខេ�្ បេសឡ។ ីកពីេីណនជង វធន 
កូេទ ះននដឡជ�ឡ្បចទឆក ទ ុវនេួមនតៃុ�េេឡសះឡ ១% ៃនតៃុ�្កះ សុ្ត�វេេឡង េហឡងះននស្មប់កកកួេ 
បនដឡ ុវនេួមនតៃុ�េេឡសះឡ ៣% េេឡង។  

 
 ធនថ ្ស�ឡ នវីបពស កកួេបនក្ប្ះនត�េសឡនះគក េនីកពី្ីុ នវី 

នវងត័ីុ ស�ឡះឡះននដ។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៥ ៖  

កគទ្ កចទេពាកីទណត់ 

ងីះននែដេមនសុជុ៌ 

េងនឌ័ 

 
្បភះ ៖  FAO et al., 2007. 

 េដា្សងផេបបាពេ់ខពស្គក ែដេះននដឡជ�ឡ  ចមនេទេេឡ្ស�ឡ 

នវីបពស ដូចជ ចទែណីបស់ះួីេេេនីកពីីុសវកនវនះ កេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡ 

នវីាឡងនះ ស់េន នវីកអនពងត�ននេផួដឡជ�ឡ។ 

 ធនថកះវនីផែងីែិីនេគបង 

ះី់កីេទននីេគេនេគបងដឡជ�ឡ កកួេបនះ័ត៌មនេះិេេិ 

អទះឡផេបបាពេ់សី�ុ ៃនាេ្ុឡសេគេ នេគបងស�ឡះឡះននដ ជះវេសស 

េទេេឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័។ 

 ីទណត់ីុូេដដ នះននដុួង ែដេងងងីុីអនពងត� នវីបប ន់្បមណ 

បបពែន�ី៏្តតងធន� មននះងពត�វជុ៌ នវីសុ្សបផីែដ។ 

 ធនថ ះននមនុូេដដ នែផ�ីេេឡតៃុ�សុ្សប។ 

 ះវចណផ�េ់កេេឡីែេីះនន នវីកស្មេះនន ស្មប់្ីកុងងី 

េ្គា ដូចជ្ស�ឡ្ីឡ្ី។ 

 បប ន់្បមណ ថេតឡអកីបី់ះនន ចកកួេងីកបី់ះននដេ់ី្ុវតណ 

នវី ះន េ់េទកន់ះួីេេអទះឡេសចី�ឡ្តតងក 

នវីកេ្បឡ្បស់ះននែដេបន្បុូេ។ 

អកីបី់ះនន ចចូេួុ េនីកពីកីទណត់អ្ាះនន នវី សេ្ុចចវត�អទះឡេបដប 

ែដេេេេួេ្បឡ្បស់ចទណូេះឡះនន។ 

 បប ន់្បមណ នវី្បុូេះននី កពីេីណនែដេុវនេ ឡសេអឡីេទេេឡ្ស�ឡ 

នវីបពស េដងះវចណេទេេឡប ុ ុួងចទនួន ដូចជ អនីនះ 

នវីីីពាះ័ត៌មន ឬ 

ុេជនបងេជពឡដទេណឡ ែដេ ច្ចបច់ប�ាូ េគក ជុួងសីុនះដៃកេកដត 

ដូចជីវចា្បាពទសហេុនន កឡផផ ឬ ងេ�បណ�ព ាបណ� េ។ 

 ធនថចទណូេះឡះនន្ តតងបនេ្បឡ្បស់ីកពីេីណនែដេផ�េ់្បេគាននដ

េ់្ស�ឡ នវីបពស ាុងនកា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡេងនឌ័ះទី ះឡ 

េនីកពី កង វនេេសចី�ឡ្តតងក ដូចជ ាុងនកេជពឡែផនកថង វក 

េដងមន កចូេួុ េនី្ុវតថក ី់្ីកី។ 

 េជពឡកបណ�ព ាបណ� េអទះឡកបទេះិក្ុី់ះននដ 

នវីចទនួនកនី្បី់ែដេ្តតង បី់េនីកពីស ននះេផ្ី្គក  ដូចជ 
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្បតវបត�វក្កះ សុ្ត�វ កកកួេបន អចេន្កះ  

រប់ប�ាូ េាុងនកសកី ុតី ឬ កផ�េ់ជអទេណងធ 

 ធន� មនតម� នះ 

ា ុងនកផ្ះពផផងអទះឡកបប ន់្បមណជសធណន។ 

 េដបចទនឡតវង វជឡែដេផ�េ់�កសដេ់្ស�ឡ នវីបពស េជពឡកប�នីតលប� មនក 

ះវនវត េេឡី ង វិ េទេេឡកបប ន់្បមណះននបស់ះួីេេ។ 

 

ដលេមីែផេដលេ្រ្ ្សដី១៣ 

កេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡ នទ� មនផេបបាពេ់េទេេឡេបដបែដេ្បជះេដដ ចេ្បឡ្បស់ដឡ ែដេសវត 
េ្កុសវកនវបស់ះួី េេ។ េនីកពី្បេកសជេ្ចឡន ្ស�ឡ នវី បពស េ្បឡ្បស់ដឡី កពីេីណនេផ្ី្គក  ដូេចកា 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ះុះ� មនកេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡែដេ 
េរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័។ 

កេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡេដងមនកចូេួុ េនថក ី់ុូេដដ ន េនជង វជឡុងួដ៏េ�ី កពីកសេ្ុច� បននូង 
េគេបទណីេនា ដូចឧះហណន ៃនកីទណត់ែផនកឡសហេុននះឡ្បេកសហពឡេឡះឡន ែដេមនេដបរប់េនីកពី 
្បអប់ ៤.៤ បនប ជុ ី់។ ្បអប់ ៤.៨ ះន េ់អទះឡកអនពងត�ននេ�ដៃកេកដត ះឡ្បេកសេអាូះឡ នវី្បេកសមប េឡ។ 
អភវ្ីុ៧ាទន ែដេមនេដបរប់េនីកពីីណឡ ្បេកសេអាូះឡ  ចចុ�ី ងីេទអនពងត�េនីកពីប វបក នវី 
្បេកសដៃកេកដត។ 
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្បអប់ ៤.៨ ៖ 
កេជពឡែផនកេ្បឡ្ បស់ដឡ 

េដងមនកចូេួុ ្បីប 

េដងសុជុ៌េងនឌ័ 

 
្បភះ ៖ 

Wehrman, 
2011: 156–157.  

េនីកពី ្បេកសេអាូះឡ េេ្មីស�ឡះឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡ នវីក្េប់្េីជនធន 
ជុជតវបស់កឡនក ី់ង េ�ន បុី់ស្មប់ីវចាសហ្បតវបត�វកអន�ជតវ (GIZ) េនីកពី 

តទបន់អ បូេុដ បនប�ាូ េកប្ ជុ បេងនឌ័េទីកពីកេដបចទេេ្មីបស់ខ�ួន។ នឡតវង វជឡ 

េ្ាឡសេ ឡសបពេ�េវី បនេេឡីីុមស់តពេ នះេងនឌ័ លីបពេ�េវីជ្ស�ឡ នវីបពស - 

ីកពីីណឡ ែដេសីុនះេនាុវន ចេជពឡេទបន កឡ្បនីផ នវីអកីត់កងជ្ស�ឡ 

្តតងបនាួេ� េជពឡកងាទនួសង វិ ។ បពេ�េវីេេ្មី នវីបពេ�េវីសុនេឡ ្តតងបន 

បណ�ព ាបណ� េអទះឡកេជពឡសមហណីុប ុ េងនឌ័ េទីកពី្េប់សីុនះះទី អស់។ 

កេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡែបបចូេួុ  នវី សីុនះលងតៃុ�េនតទបន់ានបក 

ែបបចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវីបពស មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវីបពស ែដេជ្ីកុ ្បជានេគេេិ 

េហឡងេះេេង់ នវីតទបន់កឡាទី បស់ះួីេេ ្តតងបនេដបចទែផនក េដឡុ្ឡេាដសលី 

កបត់បី់្បេគាននស្មប់្ស�ឡ ឬ បពស។ ឧបីណន ង វនេេងនឌ័ ្តតងបនេ្បឡ្បស់ 

េដឡុ្ឡ្ បុូេះ័ត៌មនអទះឡកកកួេបន នវីក្េប់្េីេទេេឡជនធន សីុនះ នវី 

កុថន់កងបស់្េប់សមាវី្េ្សះទី អស់ នវី កចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីកេជពឡ 

េសចី�ឡសេ្ុចចវត�េនី្ុវតេផ្ី្គក ។ កអេីបតបស់េេ្មីបនបេីបឡត� មននូង 

កវនកន័ងែដេបទែបីះ័ត៌មនេទាុេងនឌ័ ែដេ្តតងបនងីុីេ្បឡ្បស់ េដឡុ្ឡង វនេ 

េទេេឡកេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡែដេមន្សប់ េនីកពី្សកី នវី សហេុននេគេេិបស់ 

េេ្មី។  

ឥេូងេនា ្ស�ឡចូេួុ េះិេេិេនីកពីកេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡែបបចូេួុ  េនីកពី 

តទបន់អ បូេុដ ្ះុះទី ចូេួុ េនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�សធណន នវីកេជពឡ 

េសចី�ឡសេ្ុចចវត�េនីកពី្េ្ស។ សីុនះេសដដ វីចា ែដេេេ្មីបនផ�ួចេផ�ឡុេេឡី  

បនបន�ាុងន្ីកុ្ស�ឡែដេមនេីណន្បៃះណឡ  េដងមនចទនួន្ស�ឡចូេួុ កន់ែត 

េ្ចឡនេេឡី ។ 

េទនូសែផនកឡកងេដងែេី ែដេេជពឡេេឡី េដង្ស�ឡ នវីបពស េនីកពី្បេកសមប េឡ 

បនបង ិ� ដនីថ ្ស�ឡផ�េ់ង វនេះនដ៏មនតៃុ�ចទេពាកេដបចទែផនក នវី 

ក្េប់្េីដឡជ�ឡ ្ះុះទី ជនធនជុជតវដៃកេកដត េនេះេែដេះួីេេចូេួុ េនីកពី 

កេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡែបបចូេួុ ។ េទនូសែផនកឡកងបស់្ស�ឡ េរ� តេេឡប ុ  

េ្បឡ្បស់ដឡ ែដេះី់កីេទននីសួនបែន�បស់្ស�ឡ លេែ្ស នវីកកកួេបនកនី។ 

ល្េបដណ� ប់េទេេឡតទបន់ុួង ែដេតូចជីេទនូសែផនកឡកងបស់បពស បបពែន� លផ�េ់ 

នូងះ័ត៌មនេុ�វតន� ទី ជីអទះឡតទបន់ុួងែផកីៃនភូុវេនា ែដេនេេ្ចឡន្ស�ឡជអកីេ្បឡ 

្បស់។ េទនូសែផនកឡកងបស់បពស េរ� តេេឡតទបន់ដច់្សគេែដេមននះ 

ពី់ះ័ននេ្ចឡនជី េទននីកងបស់ះួីេេ។ ដូេចកា េទនូសែផនកឡះទី ះឡេនា បទេះិ 

បែនុ� គក េទង វិ េទុី េហឡងលួុ ចទែណីេសឡនះគក ចទេពាូបនះួុ  ៃនស ននះ 

ជនធនីកពីុូេដដ ន។ 
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 ា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡីកពីកប ជុ ី់អទះឡេសចី�ឡ្តតងក នវី/ឬ ក 

ះុះ� មនកេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡ (រប់ប�ាូ េកេជពឡបចាពប្នកនះេទ 

េេឡែផនកែដេមន្សប់)  ្ស័ងេដង្ស�ឡ ចេុឡេអទះឡកះុះ 

នវីេសចី�ឡ្តតងក ែដេបពស ចេុឡេុវនេាឡិ ។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៦ ៖  

កគទ្ កចទេពាកេជពឡែផនក 

េ្បឡ្ បស់ដឡ្ បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

 
 

 ង វនេេទេេឡស ននះីកពីុូេដដ ន ៖ សវកនវដឡជ�ឡែដេមន្សប់ ែដេបន 

ចពាប�ជ ឡ នវីុវនបនចពាប�ជ ឡ ជះវេសស សវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ កេ្បឡ្បស់ នវី 

កកកួេបន្បេគាននខពស្គក ះឡដឡ។េ។ 

 េនេះេីទណត់អត�ស នុ ណអកីពី់ះ័នន 

េដឡុ្ឡចូេួុ េនីកពីសវក ស់េជពឡ ែផនកេ្បឡ្បស់ដឡ 

្តតងធន� មនកចូេួុ ះឡាទនិកជ្ស�ឡ សមាវី ៃនសមេុ្ស�ឡ 

នវី្ស�ឡែដេតទណី� ្ីកុសី�ុេផ្ី្គក ។ 

 េជពឡកងជុងួ្ស�ឡះទី េនាេដងរួេ់ េនេះេផ្ះពផផង ឬ ាូនដទណន ី 

ដេ់អកីពី់ះ័នន។ 

 ធនថ្ស�ឡ្តតងបនះី់កីេនេះេមនីវចាសននួជុងួអកី ចូេួុ     

(អកី េ្បឡ្បស់ដឡ)។ 

 ធន� មននះជតទណីេសឡនះគក េនីកពីីវចាសម� សនន្បុូេកវនកន័ង 

្ីកុះវនីផ នវីសវក ស់។ េះេេង់ នវីកឡីែន�ីៃនីវចា្បាពទ ្តតងស្ុប 

េទាុកេង វនេ នវីេកននះចូេួុ បស់្ស�ឡ។ 

 ះី់កី្ស�ឡេដងែេីះឡគក ះឡបពស េដឡុ្ឡធនថះួី េេេេឡីេេឡី នូងប ុ  

កងបពស កង្ស�ឡ 
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ែដេមនសនសទនន់ចទេពាះួីេេ។ 

 ា្ុកិ � មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡេនីកពីក្បុូេកវនកន័ង ដូចជកង វនេ 

ស ននះ េសចី�ឡ្តតងក សក� នពះេធ  ្ស័ងេដងះួីេេែុីែតី 

មនះ័ត៌មនសទនន់្ែដេបពសុវនមន ឬ បពសុវនផ�េ់តៃុ�។ 

 បេីបឡត� មនកងេ់ដនីអទះឡប ុ េងនឌ័ ីកពីកេជពឡែផនកេ្បឡ្បស់ដឡ។ 

 ីទណត់ីង វធនកែដេ ចអនពងត�បន 

េដឡុ្ឡកត់បនងង វសុនះេងនឌ័។ 

 េនេះេែដេែផនកីទះពី្តតងបនេដបចទបេីបឡតេេឡី  (ជ និីកប់ 

េដង អកី ាទនិក) 

្តតងចត់កពីថធតពចូេបស់្ស�ឡមនសនសទនន់ដូចគក

េទននីធតពចូេបស់បពសែដ។ 

 ជុួងននីអកីាទនិកែផកីផ្ះពផផងអទះឡេងនឌ័ ចូះវនីផអទះឡផេបបា 

ពេ់ៃនង វធនកែដេ ចមនេទេេឡ្ស�ឡ នវីបពស។ 

 ា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡេនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�។ 

 ធនថែផនកេត�ឡងតបេទននីេសចី�ឡ្តតងក នវី ក ទះនីកពីបស់្ស�ឡ 

ដូចគក េទននីក ទះនីកពីបស់បពសផីែដ។ 

 ធនថសីុនះ កវនះែដេ្តតងបនអនពងត�ដទបូីេេ ផ�េ់្បេគាននេសឡ
នះគក ចទេពា្ស�ឡ នវី បពស។ 

 ក្តត្ះវនវត េទេេឡកអនពងត�ននែផនកេ្បឡ្បស់ដឡ ្តតងែផ�ី េេឡកវនកន័ង 

ែដេបទែបីះ័ត៌មនេទាុេងនឌ័។ 

ដល្ចមចមបចតរ ី  េរងដលែកស្មតរដីេង រ្វ១៤ 

ក្ចបច់ី�ា ប់ដឡជ�ឡប�ាូ េគក  ុវនចទេពាថជដឡេទេនដដ ន ឬ ដឡី សវីុ នវីកែបីែចីសវកនវេេឡី ង វិ េនីកពី 
្ះទ្បកេ់ថឡ  ចមនផេបបាពេ់ចុ្ី្េទេេឡី ុសវកនវនះដឡជ�ឡែដេមន្សប់ នវី សវកនវេ្បឡ្បស់បស់្ស�ឡ 
នវីបពស។ ដូេចកា លមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ែដេ្តតងះវចណេទេេឡសវកនវែដេមន្សប់ះទី េនា នវី 
េសចី�ឡ្តតងកេ្បឡ្បស់ដឡបស់្ស�ឡ នវី បពសែដេកកួេីផេបបាពេ់។ អភវ្ីុែបបចូេួុ ីកពីកេដបចទ 
ងពកនស្ស� នវីេេ្មី្ចបច់ដឡប�ាូេគក  ផ�េ់នូងាទនួងជះវេសស។ 

 

 ង វនេេទេេឡ្ះទ្ បកេ់ែដេមន្សប់ នវី ស ននះ្សបច្ប់ៃនី�ា ប់ដឡជ�ឡ 

េដងេរ� តេទេេឡសវកនវ្ស�ឡ (បនចពាប�ជ ឡ នវីុវនបនចពាប�ជ ឡ)។ 

 
ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៧ ៖  

កគទ្ កចទេពាក្ចបច់ដឡជ�ឡ 

ប�ាូ េគក ្បីបេដងសុជុ៌ 

េងនឌ័ 

 

 ីទណត់ីអពឡែដេសហេុនន្តតងក នវីចី់បន 

េដងះវេ្គាេគបេ់ជុួង្ស�ឡ នវីងពងានេដងែេីះឡគក ះឡបពស នវី 

ុនពស្ែដេមនងង័ចទណស់ជី។ 

 ធនថេគេនេគបងជតវ ែដេះី់កីេទននីក្ចបច់ដឡប�ាូ េគក  
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ធន ដេ់សវកនវបស់្ស�ឡ នវីបពស ្ះុះទី គទ្ កដេ់សវកនវសកីុតីបស់្ស�ឡ 

នវី ពីម ឡ។ 

 

 ផ�េក់បណ�ព ាបណ� េែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ 

ស្មប់ ុ្ន�ឡែដេេជពឡកងេេឡប ុ ្ចបច់ដឡប�ាូ េគក ។ 

 ែចី ទែេីេសចី�ឡ្ពីែផនកេគេេទនវត ែដេែចីអទះឡេគេបទណី ង វស័ង 

ង វសេនះ នវី កង វនេៃនក្ចបច់ប�ាូ េគក  ជុួង្ស�ឡ នវីបពសៃន 

សហេុននែដេកកេួីផេបបាពេ់ នវី ធនថ្បជះេដដ្ េប់ូបែដេ

ពី់ះ័នន មនេកននះកកួេបនះ័ត៌មនេនា (ាុងនសះ័ត៌មន ង វក ព 

អពវនជនែណត)។ 

 ្បុូេកវនកន័ងអទះឡ្កះ សុ្ត�វ កេ្បឡ្បស់ នវី្េប់្េីដឡ នវីសូចនី

សី�ុ េសដដីវចាដៃកេកដត (អីនះ ី្ុវតៃនកអប់ ទ ្បភះៃន្បី់

ចទណូ េធ) េនីកពីសហេុនន េដងបទែបីះ័ត៌មនេទាុេងនឌ័។ 

 ប�ាូ េ្ស�ឡ នវី បពស េនីកពីសហេុននេទីកពី្ីកុ្បនីផភវបេ្ចបច់ដឡជ�ឡ 

ប�ាូ េគក ។ ស្ុបស្ុ្េ� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីីវចា្បាពទ នវីេដបចទ 

� មនកីវចា្ បាពទស្មប់ែត្ស�ឡបបពេណ្ា។ 

 ធន� មនតម� នះ ះី់កីេទននីកលងតៃុ�ី�ា ប់ដឡជ�ឡ។ 

 ប�ាូ េ្េប់្ស�ឡ នវីបពស ែដេី�ា ប់ដឡជ�ឡបស់ះួីេេកកួេីផេបបាពេ់េទ

ីកពីកេដបចទែផនក នវីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� េដងុវន្បកន់ថមា ស់

ីុសវកនវផ�ូងកជនណេេឡង។ 

 ែចី ទែេីអទះឡែផនក្ចបច់ដឡប�ាូ េគក េុ�វតុួង ែដេបង ិអទះឡក្ុី់

ី�ា ប់ ដឡជ�ឡថឡ កឡាទី ផ�ូងថឡ នវី ុូេដដ នេសលសណនដៃកេកដត ជុួង្ស�ឡ 

នវីបពស នវី ីទណត់ីផ�ូង នវីុូេដដ នេសលសធណនែដេននី្តតងពាេ ឡេចិ។ 

 ប�ាូ េុតវេគបេ់េទីកពីែផនក នវីផ�េ់�កសាូនដេ់្ស�ឡ នវីបពស 

ីកពីក េេឡីេេឡី នូងកាទះស់ ះី់កីេទននី្ះទ្បកេ់ ីុសវកនវនះ 

កលងតៃុ� ធ 

 េដបចទ� មនក្តត្ះវនវត េេឡី ង វិ ែបបចូេួុ ុងួ េទេេឡាេ្ុឡស្ចបច់ដឡ 

ប�ាូ េគក ។ 

 ាូនដទណន ីដេ់សហេុននអទះឡកអនពុ័ត 

កអេីបតេទេេឡ្ះទ្ បកេ់ថឡេនុូេដដ ន 

បចាពប្នកនះចពីេ្កងៃនែផនកឡសព វេគដឡ នវី កផ�េ់ ្ះុះទី កចពាប�ជ ឡ 

ប�ី់ដឡថឡ។ 

 បេីបឡត� មនេេ្មីសទណីែដេមននះងពត�វជុ៌ នវីមនតម� នះ 

ែដេុវន េ ឡសេអឡី្ស�ឡ នវី 

ែដេពី់ះ័ននេទននីកកូះត់សទណីាូនសហះ័កនះទី ះឡ នវី មា ស់ដឡ្េប់ូប។ 
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 េេឡីីុមស់ាទនួងែផកីច្ប់ ស្មប់្ស�ឡែដេេជពឡកតសហូុតវេដឡុ្ឡសវកនវ្ស�ឡ។ 
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ដលែមងែចកដីេង រ្វសេរងមដរទេ១៥ 

 

្បអប់ ៤.៩ ៖ 
ផេបបាពេ់ៃន 

កែបីែចីដឡជ�ឡ 

េេឡី ង វិ េទេេឡ្ ស�ឡ 

េនអន បពបនេនីេីឡត 

 
្បភះ ៖  World Bank, 2005: 8; 
Giovarelli and Duncan, 1999. 

េនីកពីដទេណឡ កឯីាននឡងីុ េ្កងេះេដេួេទបបីទុពងនឡស�េនអន បពប 

នីេីឡត បដវះនដឡជ�ឡ្តតងបនអនពងត�គប ីកូេទកូ់ង េដឡុ្ឡ្ បេេ់ដឡេទ� មា ស់ដឡ 

េដឡុង វិ  ែដេសវកនវជមា ស់បស់មា ស់ដឡះទី េនា ្តតងបនដីហូតេ្កុច្ប់ 

ែដេបេីបឡតេេឡី េដងអតឡតដដ ភវបេីទុពងនឡស� (Osskó, 2002) (តវច ឬ 

េ្ចឡន ដដ ភវបេះទី េនា បនអនពងត�ាុកដនី នទបស់សហនះសូេងដត ែដេ 

េជពឡ� ដឡជ�ឡះទី អស់ក� ងជ្កះ សុ្ត�វបស់ដដ)។ 

េនីកពី្បេកស េ់បេនដ ដឡជ�ឡ្តតងបនែចីែចីេេឡី ង វិ  ាូន 
ដេ់្េ្សីសវី នវីអតឡតសមាវីសហី នវី ីសវដដ ន 

បស់ដដ េដងេគីេទាុចទនួនុនពស្េនីកពី្េ្ស។ 

េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ ដឡ្តតងបនផ�េ់ប�ី ់ នវីចពាប�ជ ឡេ្កុេឈ ា 

េុ្េ្សបបពេណ្ា។ 

េបឡេះាបឡជផេបបាពេ់េផ្ី្គក េទេេឡេងនឌ័ 

ៃនដទេណឡ កបដវះនេនា ុវន្តតងបនសវី ផកូេទ 

កូ់ងី៏េដង បបពែន� មនស នុ ណុងួចទននួ 

ៃនក្ប្ះនត�ុ វនេសឡនះគក េទេេឡ្ស�ឡ នវីបពស 

្ះុះទី មនភស�ពាី ែដេប ជុ ី់អទះឡកង វេ 

្តេប់ុីង វិ  ៃននវគុបកដដ ន នវីកអនពងត�នន 

ែបបបវតពនវងុ េនី្ុវតុូេដដ ន ះី់កីេទ 

ននីសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ (្បអប់ ៤.៩) េបឡេះាបឡ 

ជេនីែន�ី ែដេង វធនឯីាននឡងីុផ�ូងក 

ុវនេ ឡសេអឡី ្ស�ឡី៏េដង។ 

េនីកពី្បេកស ែហ្ៃបចន ច្ប់ីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ ឆក ទ១៩៩៦ 
ត្ុតង� ដឡែដេកន់កប់េ្កុីុសវកនវសុូហនះះឡ ពុន ្តតង 

ែបីែចី នវី ែចីចងេទ� ្បជះេដដេនតទបន់ានបក។ 

សវតេ្កុេេ្មីឯីាននឡងីុីសវដដ ន បស់ជនគ 

ះវភះេ់ី សមាវី្េ្សែដេមន ងពគប ីេចណស់ 

១៦ឆក ទ ឬ ១៨ឆក ទ បនកកួេចទែណីុួងចទនួន េហឡងេឈ ាបស់ 

ះួីេេ្តតងបនប�ាូ េេទីកពីេវខវតប ជុ ី់ដឡជ�ឡ េបឡេះាបឡជមន 

ែតេឈ ាេុ្េស្ែដេ្តតងបនប�ាូ េេទីកពីប�ជ ឡដឡជ�ឡី៏េដង។ 

ដឡែដេ្តតងបនែបីែចីេេឡី ង វិ េនា ្តតងបនកន់កប់េ្កុ 

ីុសវកនវនះួុ ។ ្បេកស ែហ្ៃបចន បនីផ្បៃះណឡ ដ៏ 

ែសនចស់ ែដេុវនេេឡីកនីចវត�� មនកែបីែចី្បេភកេនា 

េេឡង។ េ្កុច្ប់្បៃះណឡ បស់្បេកស ែដេះី់កីេទននី 

្កះ សុ្ត�វេ្កងេះេេដប ពហនះវពហន នវីកសកី ុតី 

្ស�ឡុវនកកេួបនដឡេេឡង េបឡេះាបឡជសវតេ្កុច្ប់ឆក ទ១៩៩៦ 

្ស�ឡមនសវកនវកកេួបនដឡីសវីុី ៏េដង។ ជេកនផេ េនីកពី 

ៃផួដឡីសវីុជេ្ចឡនែដេ្តតងបនែបីែចីេេឡី ង វិ  ្ស�ឡបន 

កកួេដឡតូចជីបពស។ 

សុជុ៌េងនឌ័មនសនសទនន់ជះវេសស េនីកពីសីុនះបដវះនដឡជ�ឡ េ្កងេះេេ្គាុហន�រងែដេ 
បីបេេឡី េដងុនពស្ ាេម� ា នវី េ្គាុហន�រងជុជតវ (UNHCS, 1999)។ ្ស�ឡែុីែតីាួប្បកា 
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ឧបសេ�ចុ្ី្ីកពីកកកេួបនដឡជ�ឡេ្កងេះេមនាេម� ា នវី េ្គាុហន�រង នវីេនេះេែដេអភវបេីវចា 
េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡជកូេទមនកេទបីជថន់ជថ ប ុ សុជុ៌េងនឌ័ ចះពទែុនជ កវនះបនួន់េេឡង។ 
គប ីណ ពុវិ  េនីកពី្បេកសីូេទបហឡ ច្ប់ស�ឡះឡានីេ្គា នវីបដវះនដឡជ�ឡ ឆក ទ២០១១ មនេគេបទណី 
កត់បនងកនតបី់បស់ានីេ្គាៃនាេម� ា្បដប់ ងពជៃផួីកពីរព ទៃ ប។ ច្ប់ថឡេនា ្បកន់ងីអភវ្ីុ 
ុងួែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ នវីះវចណេទេេឡច វី េីណនះវេសស េដងែផ�ី  
េេឡ ងព ែបបែផនាឡង វតផ�ូងេភក នវីះវកនះ។ នវងត័ីុស្មប់្ស�ឡេនីកពីដទេណឡ កបដវះន ផ�េ់ កវនះ 
ដេ់្ស�ឡេនីកពីនឡតវង វជឡបដវះនដឡជ�ឡ នវីកផ�េ់ប�ី់ដឡជផ�ូងកចទេពាីុសវកនវនះែដេ្តតងបនេជពឡបដវះនាូន។ 
ឯីសកន់កប់ដឡជ�ឡ្តតងបនផ�េ់ាូន នវីចពាប�ជ ឡួុ គក ជុួងសហះ័កន ឬ ៃដេូអចវៃ្ន�ងន េបឡេះាបឡជសហះ័កន 
ឬ ៃដេូះពទមនងត�មនេនីកពីអទេពីេះេៃននឡតវង វជឡដដបេី៏េដង (Meertens, 2012)។ 

កប្ ជុ បប ុ ្ះ្ងបុ�អទះឡេងនឌ័ េទីកពីសីុនះេ្តដុកត់បនងេ្គាុហន�រង ី៏បេីបឡនេកននះ 
ែដេ្ស�ឡ នវី បពស  ចអភវងឌ្សុតនះះនីណន  នវី បនផព ទេទននីឥកនវះេៃនេ្គាុហន�រងជុជតវ 
ផីែដ  (World Bank/FOA/IFAD, 2009b: 451)។ 

េគេកណន ះឡនេហ ប ូ ផ�េ់នូងកែណនទអទះឡប ុ បដវះនេទេនដដ ន នវី្កះ សុ្ត�វស្មប់ានេភដសខ�ួន នវី 
បពេ�េែដេ្តតងបនាេុ�បសីកពី្សកី នវីមននះពី់ះ័ននេទននីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដង 
សុជុ៌េងនឌ័  ្ស័ងេដងេគេកណន ះទី េនាេេឡីីុមស់េពណតៃុ�សកូេៃនកុវនេ ឡសេអឡី  នវីក 
េរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័។ ជះវេសស េគេកណន កឡ១៤ អទពងនង� មនកះវេ្គាេគបេ់ 
នវីកចូេួុ � បន្េប់្គន់េនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� រប់ប�ាូ េ នះជតទណី នវី កប�ាូេ្ស�ឡ 
េទីកពីដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�អទះឡបដវះន ្ះុះទី ធនថ្ស�ឡមនុេជនបង នវីះ័ត៌មនចទបច់ 
េដឡុ្ឡចូេួុ ្បីបេដង្បសវកននះ (FAO et al., 2007)។ េគេកណន ះទី េនា មននះពី់ះ័ននេទននី 
សីុនះបដវះនដឡជ�ឡេនីកពីរេ់ប វបកេ្កងេ្គាុហន�រងះទី អស់។ 

 

 ្តត្ះវនវត េទេេឡសវកនវែដេមន្សប់ េដងះវចណអទះឡសវកនវដឡជ�ឡែដេះពទមន 

ភស�ពាីប ជុ ី់ច្ស់់ស់។ 

 
ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៨ ៖  

កគទ្ កចទេពាបដវះនដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 

 
 

 ធនថេគេនេគបងជតវែដេះី់កីេទននីបដវះនដឡជ�ឡ េទេនដដ ន នវី 

្កះ សុ្ត�វ ធនដេ់សវកនវបស់្ស�ឡ នវីបពស នវីគទ្ កដេ់សវកនវសកីុតបស់ 

្ស�ឡ នវី ពីម ឡ។ 

 ីទណត់េគេនេគបងុួងស្មប់បដវះន រប់ប�ាូ េ 

េតឡសវកនវកកួេបន្កះ  សុ្ត�វណខ�ា ែដេននី្តតងះ្ីនីេេឡី ង វិ  

នវី្តតងផ�េ់ាូនដេ់អកីះុះ ណខ�ា 

្ះុះទី ក្ុី់ៃនបដវះនែដេ្តតងបនងីុីេ្បឡ្បស់ ដូចជ កកកួេបន 

ុីង វិ នូង្កះ សុ្ត�វ ឬ កផ�េ់សទណី។ 

 ផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េអទះឡកេរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ 
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ស្មប់ុ្ន�ឡែដេេជពឡកងេេឡប ុ បដវះន។ 

 ផ�េះ័់ត៌មន� បនះន់េះេេង់អទះឡង វជឡ នវីេះេណែដេ្តតងេជពឡកះុះ 

បដវះន ាុងនសះ័ត៌មន ង វក ព អពវនជនែណត នវីីវចា្បាពទសធណន។ 

 េដបចទីុង វជឡេដឡុ្ឡាួងដេ់្ស�ឡ នវី ពីម ឡ ីកពីកះុះបដវះន ឧះហណន  

ាុងនកផ�េក់្ុី់ះុះែដេមននះសុ�ន នវី កផ�េ់ាទនងួ 

ែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ ីកពីកបទេះិក្ុី់ះទី េនា។ 

 ផ�េ់ជនធនះវេសសាូនដេ់្េ្សែដេមន្ស�ឡែតមក ី់ឯីជេុ្េ្ស 

េដឡុ្ឡ�  ះួីេេ ចកកួេបនសវកនវស្មប់ខ�ួនឯី ីកពីីណឡ េ្គា សនក។ 

 ប្ ជុ បអទះឡកេរ� តងីចវត�កពីដី់ខមសេ់េឡប ុ េងនឌ័ េនីកពីីុង វជឡ 

នវីនឡតវង វជឡ នន េដឡុ្ឡ� ្ស�ឡ 

នវីបពសកកួេបនក្ប្ះនត�េសឡនះគក េនីកពីដទេណឡ ក បដវះន 

ហូតដេ់កផ�េ់ាូនួុ គក នូងសវកនវេទេនដដ ន សវកនវដឡជ�ឡ ឬ សវកនវកកួេបន 

្កះ សុ្ត�វ ែដេមនកប ជុ ី់ច្ស់់ស់។ 

 ្ត្តះវនវត េទេេឡសវកនវបដវះនេទេនដដ ន នវី្កះ សុ្ត�វបស់្ស�ឡ 

េដឡុ្ឡធនថ ានេភដសខ�ួនជ្ស�ឡ អនពងត�សវកនវបស់ះួីេេេដងស័្េចវត� 

នវីុវន្តតងបនបីទ�  ង វេ្តេប់េទផួាបស់ះួីេេង វិ  ឬ 

ររ ទី ុវន� េជពឡគប ីដូេចកា េដងសពងតវនះ នវីនះៃថ�ថកូ។ 

អនពងត�កបបាបបូងូេដងងីចវត�កពីដី់ នវីឆប់ហ័ស។ ធនថ 

មនាទនួងែផកី ច្ប់ស្មប់្ស�ឡ នវីបពសេនថក ី់ុូេដដ ន នវីះវចណបេីបឡត 

្ីកុកងែផកីច្ប់ចេ័ត។ 

 គទ្ ក� មនង វធនកកត់បនងេ្គាុហន�រងជី់់ី់ េដឡុ្ឡកត់បនង 

នះងងីេ្គាបស់្េ្ស្ីឡ្ី ែដេ្តតងបនាេុ�បស នវី មន្ស�ឡជ 

េុ្េ្ស។ 

ចូចីចទ! 

្ស�ឡ នវីបពស ចេរ� តេទេេឡកវដដនះេផ្ី្គក ៃនដទេណឡ កបដវះន ដូេចកា េេេួខវតខទ 

េដឡុ្ឡី ទណត់េទេេឡកស្ននខពសគក បស់ះួី េេ នវី េបដបែដេកស្ននះទី េនា 

 ច្តតង បនងីុីះវចណ នវីស្ុបស្ុ្េេនីកពីដទេណឡ កបដវះនះទី ុូេ។ 

 

កាែណេ្មង េរដលែមងែចកដីេង រ្វ១៦ 

ខណនេះេែដេក្ចបច់ប�ាូ េគក  នវី កែីស្ុ្េដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  ្តតងបនអនពងត�េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី  
នូង្កី់្ះង នវីចនសុម័នន ៃនី�ា ប់ដឡជ�ឡ ីុង វជឡីទែណក្ុី់េេឡកែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  មនេីណន 
កន់ែតកូេទកូ់ងជីេនា នវីពី់ះ័ននេទននីកដីហូតសវកនវដឡជ�ឡះឡមា ស់ដឡ នវី អកីេ្បឡ្បស់ដឡុួងចទនួន 



រិ៉ ឌុល៤ �ហ�� ហរច�ិរទេ 127 

 

នវី កែបីែចីសវកនវដឡជ�ឡះទី េនាេទ� អកីកកួេផេថឡកូះទី ្បេកស។ េនីកពី្បេកសីទះពីអភវងឌ្ជេ្ចឡន 
ីទែណក្ុី់េេឡកែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  េនជែផកី ុួងដ៏សទនន់ៃនេគេនេគបងស្មប់បេីបឡនេកននះ 
ីកពីកកកេួបនដឡ នវីជ និីកប់ ីទណត់េគេេិេទេេឡអកីកកួេផេែដេគ នដឡ ្ីឡ្ី នវី្តតងបនេេ 
េុឡេ ទេី រប់ប�ាូេ ្ស�ឡ នវី ្េ្សែដេមន្ស�ឡជេុ្េ្ស។ 
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ប ុ កទនី់កទនីមនសនសទនន់ជះវេសស ីកពីកធន� មនកែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ ដូចមនះវនីផះី់កីេទននីីុង វជឡែបីែចីដឡជ�ឡបស់ដដ ភវបេេខត� Sindh េនីកពី្បេកស 
បប េឡស ន ីកពី្បអប់ ៥.៣។ 

 
 

✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៤.៩ ៖ 

កគទ្ កចទេពាីទែណក្ុី់ 

េេឡកែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 

 

 

✓ រប់ប�ាូ េ្ស�ឡ នវីបពសេនីកពីកះវនីផែងីែិីថក ី់ជតវ 

អទះឡេគេបទណី ៃនកែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ ។ 

✓ ស្ុបស្ុ្េ� មនកចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពី្ីកុកងបេចាីេកស 

នវី េណនីុកែដេពី់ះ័ននេនីកពីកែសពីីកះវត នវី 

កេដបចទេសចី�ឡ ្ពីអនពសសនន 

ស្មប់អភវងឌ្េគេនេគបងែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ ។ 

✓ េេឡីកនីចវត�� មនីវចាសហ្បតវបត�វកះឡ្ីសួីពី់ះ័ននែដេអនពងត�ដទេណឡ 

ក ីទែណក្ុី់ដឡជ�ឡ ីកពីកផ�េ់ វីចាគទ្ កួុ គក ាូនដេ់អកីកកួេផេ 

ជះវេសស ្េ្សែដេមន្ស�ឡជេុ្េ្ស។ 

✓ ដី់ី្ុវតេទេេឡចទននួង វនេះនែដេត្ុតង� អកី កកេួផេផ�េា់ូនីកពីក្ុ

ី់ ជសច់្បី់ សម� ន ឬ ាុងនីុាឡ នវី អនព នុ ត� អកីកកួេផេ 

េជពឡកដី់ពី ជ្ីកុ  េដឡុ្ឡធន� មនកប�ាូ េ្ីកុ ្បជះេដដ្ីឡ្ី 

នវីងងីេ្គា ្ះុះទី េេឡីីុមស់កកត់បនងនះ្ីឡ្ី។ 

✓ េេឡីីុមស់សុនះេងនឌ័េនីកពីច្ប់ នវី នវងត័ីុនន ស្មប់ក 

ែបីែចីដឡជ�ឡ។ 

✓ េជពឡកបប ន់្បមណអទះឡត្ុតងកដឡស្មប់កងីសវីុ កចវ�ា នុាឡង វត 

ធ នវីែបីែចីី�ា ប់ដឡជ�ឡេទាុនះជី់ែស�ី េដងែផ�ីេទេេឡាឡជតវ 

កទហទ នវីកឡាទី ដឡ។ 

✓ ាងួដេ់្ីកុ ងងីេ្គា ដូចជអកីែដេគ នដឡ នវី្ស�ឡ 

ីកពីកីទណត់ី លងតៃុ� នវីចចេទេេឡកកវិដឡ 

នវីចូេួុ ីកពីកេដបចទែផនកអភវងឌ្ ែ្សចមប ។ 

✓ ធន� មនតម� នះ េដឡុ្ឡបងប អកីែដេមនឥកនវះេះឡកចី�ពេកវសេទ 

េេឡកេ្ាឡសេ ឡសអកីកកួេផេ។ 

✓ ីទណត់� បនច្ស់់ស់អទះឡសវកនវកកួេបន្កះ សុ្ត�វ 

ែដេ្តតងបនែប ែីចី ាូន្បជះេដដាទី កឡេទេនេេឡី ង វិ ។ 

េេ្តតងងេ់� បនច្ស់អទះឡសវកនវ នវី កកកួេខពស្តតង 

េហឡងអកីែដេ្តតងអនពងត�ាុ ្តតងែតកកួេងីសវកនវ នវី 
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កកកួេខពស្តតងះទី េនា ែដេដដ្តតងះ្ីនី� បន នី មទ េហឡង្តតង� េេ 

ងេ់េាឡិ ថមនសន�វសពខសពងតវនះេ�។ 

✓ បេីបឡតងន�កស្មប់កប់សប ត់ នវី 

េដា្សងង វលកះី់កីេទននី្ះទែដន 

ឬកេ្បឡ្បស់ជនធនជុជតវែដេកកួេបនះឡកែបីែចីដឡជ�ឡេេឡី ង វិ  ឬ 

ស្ុបស្ុ្េ� មនកេជពឡសមហណីុ្បជះេដដ ែដេាទី កឡេទេន 

េេឡី ង វិ េដងេូន េទីកពីសហេុននាពទង វិ  ងន�កស្ុកាស្ុេ្ តព់ក 

ដឡជ�ឡធ 

✓ េ្ាឡសេ ឡសអកីកកួេផេែដេមនបកះវេសជននជភតវីន ឬ ះេី នវី 

គទ្ កអកីែដេគ នបកះវេសជននែបបេនា ាុងនកផ�េ់កបណ�ព ា 

បណ� េាទនិីសវីុ អទះឡកេ្បឡ្បស់ដឡេដងសុ្សប នវី ្បីប 

េដងនវន�នះ។  

✓ ស្ុបស្ុ្េ� មនកកកួេបនកឡផផសម� ន នវី ផេវតផេីសវីុ 

េសលឥណះន នវីេសល្បនីផេគបេ់ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស។ 

✓ មន្បះ័នន្ត្តះវនវត ុួងដ៏េ�ស្មប់ីទណត់ីកែ្ប្ប្េេនីកពីេកនផ

េ កែីេុ�ីុង វជឡ នវី កេដបចទែផនកង វធនកកត់បនង ស្មប់ 

្ះនត�វកណន  នវីផេបបាពេ់អង វាជមននន។ 

 

សាណង១៧ 

ជកូេទ សទណី្តតងផ�េ់ីកពីីណឡ អសផុវីណន  ែដេ្តតងបនេជពឡេេឡី េដឡុ្ឡ្ បេគាននសធណន នវី ានួកេ 
េនស្មប់អកីែដេបត់បី់សវកនវកន់កប់ីកពីអទេពីេះេៃនដទេណឡ កបដវះន ្ចបច់ប�ាូ េគក  នវី ែបីែចី 
ដឡជ�ឡេេឡី ង វិ ។ សទនួែដេសួថ េតឡនណកកួេបនសទណីស្មប់ដឡែដេសវតេ្កុីុសវកនវនះួុ គក  
 ចមននះសពេស ិន� ទី  េនេះេែដេីុសវកនវនះដឡជ�ឡសវតេ្កុង វលក។ ដូេចកា ច្ប់ែដេះី់កីេទននី 
សទណី េួះុះ� មនកេសពឡបអេីបត ថេតឡនណននី ីេ្គាះឡកនតបី់ែដេបណ� េុីះឡកងីដឡ 
េដងបីទ ឬ អសផុវីណន  េដងងីចវត�កពីដី់ជះវេសស ចទេពាសវកនវេ្បឡ្បស់ដឡបស់្ស�ឡ នវី ពីម 
ែដេ ច ះពទែុនជមា ស់ដឡផ�ូងក ្ះុះទី សវកនវបស់ភតវី ន។ ងន�កផ�េ់សទណី េួ្តតងបនេដបចទេេឡី  
េដឡុ្ឡធន� មនកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ួុ គក េនីកពី្េស្ អទះឡកេ្បឡ្បស់ថវង វកសទណី (FAO, 2008a: 
33-34)។ 
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✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់៤.១០ ៖ 

កគទ្ កចទេពា 

កផ�េ់សទណី 

្បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

 

✓ ះវនវត វថេតឡនណជមា ស់ដ ឡ ឬ មនសវកនវេទេេឡដឡេនា េដងធនថមា ស់ដឡ 

្េប់ូបកកួេបនកាូនដទណន ីសុ្សប ុវនចទេពាថះួីេេស់េនេេឡដឡ ឬ 

ុវនស់េនេេឡដឡ ែដេីទះពី្តតងបនេជពឡអសផុវីណន េេឡង។ 

✓ ះវនវត ថមា ស់ប�ី់ដឡែដេសវតេ្កុីុសវកនវួុ គក  

កកួេបនចទែណីៃនសទណី ្បីបេដងសុជុ៌។ 

✓ ធនថសទណី្បីបេដងនះងពត�វជុ៌ ្តតងបនផ�េ់ាូនដេ់មា ស់ដឡ។ 

ីកពីីណឡ  ែដេ ចេជពឡេទបន ្តតងះវចណផ�េ់ដឡុួងីែន�ីេកដតជសទណី 

ស្មប់្ីកុ  ងងីេ្គាែដេះពទមន្បី់ចទណូេដៃកេកដត។ 

✓ ងន�កផ�េ់សទណី 

េួធន� មនកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ួុ គក េនីកពី្េ្ស 

អទះឡកេ្បឡ្បស់ថង វកសទណី។ 

ចូចីចទ! 

េដឡុ្ឡធនថ្ស�ឡកកេួបន្បេគាននះឡសទណី លមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ែដេ 

សវកនវកន់កប់បស់ះួីេេ្តតងបនកកួេស� េ់ នវីចពាប�ជ ឡ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ីទណត់សម� េ់ 
7 Dalal Alnaggar, Marianna Bicchieri, Kate Dalrymple, Nigel Edmead, Neil Pullar and Rebecca Sittie បនផ�េធ់តពចូេសទនន់្េនីកពី 
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13 Wehrman, 2011. 
14 FAO, 2003b: 22. 
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ពុនេះេចប់េផ�ឡុសីុនះដដបេដឡជ�ឡណុួង េេេួង វនេេទេេឡស ននះេនុូេដដ ន រប់ប�ាូ េ 

ចនសុម័នន្េ្ស អទណចីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�បស់្ស�ឡ េទូៃនកសកីុតី កេដប ពហន 

ះវពហន នវីកែេីេា នះជតទណីបស់្ស�ឡេនីកពីីវចាកុូេដដ ន កេ្បឡ្បស់ នវីកកកួេបន 

្បេគាននេផ្ី្គក ះឡដឡ ្ះុះទី ្ះទ្បកេ់ នវី សវកនវដឡជ�ឡែដេមន្សប់ (បនចពាប�ជ ឡ នវីុវនបន 

ចពាប�ជ ឡ) ជះវេសស សវកនវ្ស�ឡ។ 

 ងន�កេួបីបេីណន� មនកចពាប�ជ ឡសវកនវដឡជ�ឡជី់់ី់បស់្ស�ឡ ដូចជ សវកនវេ្បឡ្បស់ សវកនវបនួប់បន្ទ 

ឬ សវកនវីកពីកមនីុសវកនវនះួុ គក ។ ្ស�ឡេួ ចមនេកននះេ្បឡ្បស់សវកនវីកពីកមនីុសវកនវនះ 

រ� ច់ ពុខេទេេឡ្កះ សុ្ត�វ ជេីណនបពេ�េ ឬ ជ្ីកុ ។ 

ង វជឡស្ស� នវីឧបីណន ែបបចូេួុ  ែដេបីបេីណន� ្ស�ឡចូេួុ  េួ្តតងបនេេឡីីុមស់។ េួេដបចទ�  

មនីវចា្ បាពទដច់េដងែេីស្មប់្ស�ឡ េដឡុ្ឡធនថ្ស�ឡេេឡីេេឡី នូងប ុ ែដេមនសនសទនន់ចទេពា 

ះួីេេ ែដេះួីេេ ចុវនេជពឡដូេចកាេនេះេែដេមនងត�មនបពស េដងសែតុូេេហតពះី់កីននី 

ងប្ជុ៌។ 

្ស�ឡែដេតទណី� ្ីកុសី�ុេផ្ី្គក  េួ្តតងបនីទណត់ថជអកីពី់ះ័ននសទនន់ នវីេួស្ុបស្ុ្េ 

� មនកចូេួុ សីុបស់ះួីេេេនីកពីដទេណឡ កេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�។ េួះវចណេទេេឡប ុ  

អនីនះ ីីពាះ័ត៌មន នវីុេជនបងេជពឡដទេណឡ  េហឡងកឡាទី  នវីេះេេង់ៃនីវចា្បាពទ េួស្ុប 

េទាុកេង វនេ នវីេកននះីកពីកេជពឡដទេណឡ បស់្ស�ឡ។ 

េួងីចវត�កពីដី់ចទេពាប ុ សុជុ៌េងនឌ័ ីកពីកេដបចទ្បះ័នន នវីុូេដដ នកវនកន័ងថឡ្អទះឡះ័ត៌មន 

ដឡជ�ឡ។ 

េេ ច្តតងក� មនីទែណក្ុី់ច្ប់ នវីនឡតវង វជឡ េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់កេ្បឡ្បស់បេចាីង វកន នវី្បះ័នន 

ែដេស្ុបស្ុ្េ� មននះ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ ីកពីដដបេដឡជ�ឡ។ 

ឧបីណន ដឡជ�ឡេួលងតៃុ�ាុងនកស្ននង វស័ងេងនឌ័។ 

ប ុ សុជុ៌េងនឌ័ េួប្ ជុ បេទីកពីកេដបចទ កអនពងត�នន នវីក្ត្តះវនវត វេេ្មី នវី 

សីុនះដដបេដឡជ�ឡះទី អស់។ េេ្តតងក� មនកចូេួុ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពី 

កវដដនះែផកីបេចាីេកសៃនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ដូចជសីុនះ បេចាីង វកន នវី្បះ័នន 

ដដបេដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡប�ាូ េ្បេគាននបស់្បជះេដដ្េប់ូប ះទី ្ស�ឡ នវីបពស។ 

បពេ�េវី ុ្ន�ឡដដ ភវបេ នវីសហេុនន េួកកួេបនកបណ�ព ាបណ� េអទះឡកេរ� តងីចវត�កពីដី់េេឡ 

ប ុ េងនឌ័ េហឡងងពកននកចពារួេ់ាុុូេដដ នជសធណនេួ្តតងបនេជពឡេេឡី  េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់ 

កងេ់ដនីអទះឡសីុនះដដបេដឡជ�ឡែដេមនសុជុ៌េងនឌ័។ 

នឡតវង វជឡ នវីេកនផេៃនសីុនះដដបេដឡជ�ឡ ្តតងមននះងងងេ់ ផ�េ់ាូនស្មប់សធណាន នវី 

មនតៃុ�ះប េដឡុ្ឡេាដសលីអទេះឡះពីេួង នវីកុវនរប់ប�ាូ េ។ 

ផេបបាពេ់េផ្ី្គក ៃនង វធនកេទេេឡ្ស�ឡ នវីបពស េួ្តតងបនងីុីះវចណ េដឡុ្ឡធនថ 

សីុនះដដបេដឡជ�ឡផ�េ់្បេគាននេសឡនះគក ចទេពា្ស�ឡ នវី បពស។  

សេងងមេាីីិលសាខេ់ស

ស�ីីីម�� មេចចកេេស 
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• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវី បពសែដេេជពឡកងេនីកពីង វជជ ាឡងនបេចាីេកសៃនដដបេដឡជ�ឡ (កអេីបត 

កលងតៃុ� ង វនេែផនដឡ GPS ធ)។ 

• ចទនួន្ស�ឡែដេបនចពាេឈ ា នវី ប�ា ប់កសវីផងេ�បេចាីេកសី្ុវតឧត�ុសវីផ នវី ពុខង វជជ  

ង វកនស្ស� េនឯុជ ុសវីផ។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវី បពស ែដេកកួេបនកបណ�ព ាបណ� េអទះឡកតសហូុតវ នវី អីីុ 
ែផកី ច្ប់ ែដេេរ� តេេឡប ុ ដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួនបេចាីង វកនែដេេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ ែដេ្តតងបនងីុីេ្បឡ្បស់ 

េនីកពីសីុនះដដបេដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវី បពស ែដេចូេួុ ងេ�បណ�ព ាបណ� េអទះឡកេ្បឡ្បស់បេចាីង វកនថឡ 

ែដេះី់កីេទននីដឡជ�ឡ។ 

  

 
 
 

សតចនកល្ុតុីរេរុងនេេួិ សេស

ស្រមម�� មេចចកេេស 
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ម៉ូឌុា ៥ ៖ ិរបប�ូនសរ 
ដួេពិស� េរង រ្មីិស�េានកេាេងសេរងេរកកមកសដលដរដទង 

ស្រមេ្រមរករចចេរដលដេដមដីម់ីស្រកមេេដសមមមមេដេនឌល 

េសចក�ីេផ� ម
១៨ 

កទនី់កទនី នវីកេេឡី ីុមស់កងេ់ដនី មនសនសទនន់ន� ទី ណស់ីកពីករ� ស់ប�ូេពណតៃុ� 
នវីឥ វគបថ រប់ប�ាូេ េពណតៃុ� នវីឥ វគបថអទះឡេងនឌ័ នវីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 
កទនី់កទនី  ចេេដីេ ្បជះេដដ� ចូេួុ ីកពីសីុនះអភវងឌ្ ដូចជ កះុះសវកនវដឡជ�ឡបស់ះួីេេ 
េហឡង្សបេះេជុងួគក  េនាែដ ី៏ាងួីសី� មនកឯីនះជួុ េទេេឡប ុ  នវី 
ដទេណា្សងែដេ ចេជពឡេទបន ាុងន កចូេួុ បស់្េប់នេឡពី់ះ័ននះទី អស់ (FAO/GTZ, 
2006)។  

េគេកណន ុួងីកពីចទេណុេគេកណន សកូេះទី ១០ ៃនកអនពងត�ននេគេកណន ែណនទ ែដេេនាេនជ 
េគេកណន ស�ឡះឡតម� នះ ីទណត់អទះឡេបដបែដេកទនី់កទនី នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី  ចគទ្ កដេ់ 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ េគេកណន ែណនទ 
ី៏បនសីបត់ជថន់ផីែដ អទះឡេសចី�ឡ្តតងក� មនសែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ នវី  
ីទណត់េគេេិេទេេឡេងនឌ័ (្បអប់ ៥.១)។ 

 

៣.ខ.៨ តម� នះ៖ កីទណត់នវងុន័ងច្ស់់ស់ នវី កផ្ះពផផងកូេទ

កូ់ង អទះឡ េគេនេគបង ច្ប់ នវី នឡតវង វជឡនន ជនសសុ្សប នវី 

កផ្ះពផផងកូេទ កូ់ងអទះឡេសចី�ឡសេ្ុចនន ជនសសុ្សប នវី ីកពី

ក្ុី់ែដេ ចេ្បឡ្បស់ បន្េប់គក ។ 

្បអប់ ៥.១ ៖ 
កប�ជូ នស នវី  

េគេកណន ែណនទ 

 

្បភះ ៖  FAO, 2012b. ៨.៩ ដដេប្ឡែបីែចីសវកនវកន់កប់ នវី េជពឡ្បតវភូីុអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ 

្បីបេដងតម� នះ នវីមនកចូេួុ   េដងេ្បឡ្បស់នឡតវង វជឡសុ�នែដេមន

េីណនច្ស់់ស់  ចីេ្បឡ្បស់បន នវី ងងងេ់ស្មប់ុនពស្្េប់ូប 

ជះវេសសានជតវេដឡុនេតវច នវី សហេុននេផ្ីេកដតែដេមន្បះ័ននកន់កប់ 

ែបប្បៃះណឡ ។ ះ័ត៌មនជនសសុ្សប េប្ឡផ�េ់ាូន្េប់ ពុខស នុ ចូេួុ  

រប់ប�ាូ េាុងនសែដេេវតេូដេ់េងនឌ័។ 

១៥.៩ ដដេប្ឡអនពងត�ីទែណក្ុី់េេឡកែបីែចីដឡេេឡី ង វិ  ាុងនអភវ្ីុ នវី

នឡតវង វជឡមនតម� នះ មនកចូេួុ  នវី មនេណេនង នះ។ .... នេឡី

ផេបបាពេ់ះទី អស់ ួុ ះទី ្ីកុ ានាួបកេទបី េប្ឡកកួេបនះ័ត៌មន

េះិេេិ នវី ច្ស់់ស់អទះ ឡីទែណក្ុី់ ួុ ះទី ាុងនសែដេេរ� ត 

េគេេិេេឡេងនឌ័។ 
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ដលេរកកមកសដលដរដទងសដលមប� មេដេនឌលសេរងដលុសសតមុរ 

្បជះេដដ្តតងដនីអទះឡប ុ  នវីសវកនវ េដឡុ ្ឡ� ះួី េេ ចអនពងត�េ្បឡ្បស់ះទី សេុ�ី នវីាេ្ុឡសបស់ះួីេេ 
្បីបេដង្បសវកននះ (FAO, 2011a: 20)។ ដូេចកា ះ័ត៌មន្តតងមនជនសីកពីុូេដដ ន (ះ័ត៌មន 
់ងេីណន អី្ នវី កផ�េ់ះ័ត៌មនរួេ់មត់) ្ះុះទី ផ�េ់ាូនដេ់្បជះេដដ្េប់ី្ុវតះទី អស់ 
ចប់ះឡអកី បេីបឡតេគេនេគបងេនី្ុវតថក ី់ជតវ ហូតដេ់សហេុននុូេដដ ន ែដេ ចមនេទនវត 
កស្ននង វស័ង បកះវេសជនន នវីេ្បឡ្បស់នសខពសគក ។ 

កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី េដឡតួនកឡុួងដ៏សទនន់ីកពីកាួងេពបបទបត់ឧបសេ�ែដេរ ទី សួាចទេពាេកននះ 
បស់្ស�ឡីកពីកកកួេបនះ័ត៌មនដឡជ�ឡ េនីកពីេេ្មី នវីីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡ ្ះុះទី េនីកពី្េប់ 
ដទេណឡ ក នវីស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 

កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី មន្បសវកននះបទផពត េនេះេែដេអកីពី់ះ័ននេផ្ី្គក ជេ្ចឡន រប់ប�ាូ េះទី  
អកី ពី់ះ័ននះឡនីនេឡដដ ភវបេ នវីសី�ុ សពឡង វេ សហកគក  នវ េីនេះេែដេសហេុននះទី ុូេចូេួុ េនីកព  ី
សីុនះេេឡីីុមស់កងេ់ដនី។ សីុនះេនា ះុះ� មនងពកនស្ស�ែដេ្តតងបនេវតេូេដង 
្បកី្បងត័ក ស្មប់្ប្ស័ងះី់កីជុួង្ស�ឡ នវីបពស នវីេជពឡកងជុួងអកី ពី់ះ័ននេផ្ី្គក េន 
ី្ុវតខពស្គក ។ 

កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី អទះឡប ុ ដឡជ�ឡ នវី េងនឌ័ មនសនសទនន់ជះវេសសេនីកពីកអនពងត�ននេេ្មី នវ  ី
ីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡ។ ឧះហណន ៃនកអនពងត�ននេ� មនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៥.២។ ីា� សទនន់្េដឡុ ្ឡ 
កកេួបនេជេា័ង ួុ មនកេ្បឡ្បស់អន�រេុននីទណត់េគេេិេដង្បកី ្បងត័ក េដងសហកជុងួ 
អី�កសី�ុសពឡង វេ ែដេស្ុបស្ុ្េ� មនកដនីនទច្ស់់ស់បស់្ស�ឡ េនីកពីីវចា្បាពទេេឡីីុមស់ 
កងេ់ដនី នវីអនពុ័តេទេេឡអភវ្ីុែបបចូេួុ ុងួែដេ ចអនពងត�េទបនជុងួសហេុននអកី កកេួផេ 
ីកពីុូេដដ ន។ 
 

្បអប់ ៥.២ ៖ 
កអនពងត�ននេ�ី កពី 

កេេឡី ីុមស់ 

កងេ់ដនី  

 
 
 
 
 
 
 

េនីកពី្បេកសឥណ�  េេ្មីេេឡីីុមសក់ងេ់ដនីុងួបស់អី�កុវនែុនដដ ភវបេ 
ីកពីុូេដដ នែដេមនេឈ ាថ សព ឌឡណ ីកពី្សកីុឡដណផ នេនីេវច ៃនេខត� 

ែងសែបហីហ�េ បនេ្បឡ្បស់សីុនះេេឡីីុមស់កងេ់ដនីុួងចទនួន េដឡុ្ឡា្ុកិ 

� មនកចូេួុ ះឡសមាវីសហេុនន្េប់ី្ុវត ជុងួននី្ះនត�វកណន ីទណត់េគេេិ 

េដឡុ្ឡបេីបឡនី្ុវតចទេណាដនី កទនពីចវត� នវីអីនះបស់្ស�ឡ។ េេ្មីមនេគេបទណី 

បេីបឡនកងេ់ដនីអទះឡសវកនវដឡជ�ឡ នវីេេឡីីុមស់សុជុ៌េងនឌ័ ីកពីចទេណុ្េ្ស 

ពីេសុម័នន នវី្េ្សានបកែដេ្តតងបនេេេុឡេ ទេី។ សីុនះួុ មនជ កអ ៖ 

 ីវចា្ បាពទងនេះេ១ៃថថ ចទនួន ១០ដី េនីកពីសហេុននចទននួ១០ 

ីវចា្ បាពទថក ី់្សកី នវីថក ី់ប�ពីស្មប់្ស�ឡ នវីបពស 

្ះុះទី កសែុ�ីេ ់ នាុផ�ូងចទនួន១៦ដី េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់កងេ់ដនី។ 
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្បភះ ៖ 
Renée Giovarelli’s 
presentation on 
“Gender-equitable 
awareness raising” 
and Rebecca Sittie’s 

presentation on 
“Gender issues 
in managing 

and implementing 
land registration 
in Ghana" at the 

May 2011 technical 
workshop; ILC, 2010e. 

 

 កផេវតសម� នកទនី់កទនីស្មប់េ្បឡ្បស់ីកពីុូេដដ ន នវី 

កូះទី ្បេកស រប់ប�ាូ េែខ្នះងន�ខ�ឡជនសីកពីុូេដដ ន 

អទះឡកផ�េ់នះអី់ ចដេ់្ស�ឡ នវី សវកនវដឡជ�ឡ រួទី បដ 

នវីីូនេសដងេបេទនូាឡងចេ។ 

 កបណ�ព ាបណ� េអទះឡកដនីនទសី�ុ  នវីកដនីនទាុផ�ូងច្ប់ ស្មប់្ស�ឡ 

នវី បពស េនីកពីសហេុននះទី ១០ នវីាទព ទហតេេនចទនួន១៤ ែដេ្ស�ឡអនីីុ 

ចទនួន៣៥៤នី់ បនេដនសូ្តអទះឡេបដបចពាហតេេនេេឡេឈ ាបស់ះួីេេ។ 

 ះវជឡបពណ ែផនដឡេនីកពីសហេុននចទនួន២ 

ែដេ្បាអទះឡង វនេះនួុ ចទែណីបស់ ្ស�ឡចទេពាង វស័ងីសវីុីកពីុូេដដ ន 

នវីមនកចូេួុ  ្ះុះទី កេេដីេះឡ សហេុននះទី ុូេ។ 

េនីកពីសធណដដ្បជមនវត្បជជវបេតង ំង េបឡេះាបឡជេគេកណន សុជុ៌ 
េងនឌ័ ្តតងបនីទណត់េនីកពីច្ប់ស�ឡះឡ្េ្ស ច្ប់ស�ឡះឡកសកីុតី នវី ្កះ សុ្ត�វ 

េហឡងសី�ុនេេ្ចឡនមនេីណនមាជវបេតង ជ្បៃះណឡ  េដងះពទមនក វតបន�នី 

េទេេឡ្ស�ឡកន់កប់ដឡជ�ឡី៏េដង បបពែន� េេ្មីុងួែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡជនគ 

ះវភះេ់ី ស្មប់កចពាប�ជ ឡប�ី់ដឡេនតទបន់កឡ្ីកី អនពងត�កងុវនបនេ� 

្បេសឡេេឡងេេឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័េនីកពីងនេះេ២ឆក ទដទបូី ៖ េនេះេែដេ្ស�ឡ 

សកីុតីដឡជ�ឡ សព ុឡបស់ះួីេេេនជអកីចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡេនា។ មន្ស�ឡតវចតួចណស់ែដេ 

បនចូេួុ េនីកពីីវចា្បាពទបស់េេ្មី នវីសីុនះដៃកេកដត េហឡងក្ុី់ែដេ 

េេបនេ្បឡ្បស់ ះពទមនផ�េ់កេដបចទ� មនសហីុសវកនវនះួុ គក េេឡង នវី្គន់ែត 

េសកឡសពទ� បទេះិេឈ ាេុ្េ្ស ែដេជកូេទេនជបពសែដេមនងង័ចទណស់ជីេេ 

េនីកពី្េស្ េដងែេី ឯីសែដេេេ្តតងកេដឡុ្ឡគទ្ កដេ់កះុះ ីុសវកនវនះ 

ជកូេទ្តតងបនចពាប�ជ ឡេ្កុេឈ ាបស់េុ្េស្។ 

េដឡុ្ឡេដា្សងប ុ េនា សហនះ្ស�ឡំងបនេដបចទងេ�ផ�េ់ះ័ត៌មនអទះឡេងនឌ័ 

ចទនួន២េនីកពីសហេុននេេ្មីនឡុួង្ - ងេ�ផ�េ់ះ័ត៌មនុួង េនស្មប់បពស នវី្ស�ឡ 

នវីុងួងួេ�េកដត េនស្មប់ែត្ស�ឡបបពេណ្ា។ កបណ�ព ាបណ� េសហេុនន េរ� តេទេេឡ 

សវកនវេ្កុច្ប់ នវី ្បេគាននៃនកចូេួុ េនីកពីកផ�េ់ប�់ី់ដឡ េហឡងសមាវី 

សហនះ្ស�ឡំង បនចប់េផ�ឡុចូេួុ េនីកពីសីុនះផ�េប់�់ី់ដឡបស់េេ្មី េនថក ី់ 

ុូេដដ ន។ ីណឡ េនា បង ិ� េាឡិ អទះឡសនសទនន់ៃនក្ត្តះវនវត េេ្មី េដឡុ្ឡ 

ីទណត់ីប ុ  នវីក្បេុនន ីកពីកសេ្ុច� បននូងសុជុ៌េងនឌ័ នវី 

អភវ្ីុែដេមននះបត់ែបនស្មប់េដា្សងប ុ ះទី េនា។ 

េនីកពី្បេកស�ណ េេ្មីផ�េ់ប�ី់ដឡានបកជ្បះ័នន បស់ ជ ជអភវងឌ្នន 

សហសងត្ ន ែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡសាឡងីុ ស�ឡះឡក្បេុសហសងត្ ន 

ួុ មនសមសនះសទនន់្ស�ឡះឡកេេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡេងនឌ័ នវីដឡជ�ឡ ែដេ 

ាួងបេីបឡនផេបបាពេ់បស់ល ៖ 
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 កចូេួុ ះឡអកីពី់ះ័នន នវីកអប់ ទសធណនេនីកពីសហេុនន 

បនធន� មន េកននះ នវី�កសេសឡនះគក ស្មប់្ស�ឡ នវី បពស។ 

េឈ ាបស់សហមា ស់ ីុសវកនវះទី អស់្តតងបនចពាប�ជ ឡេេឡេវខវតប ជុ ី់ដឡជ�ឡ។ 

 េេ្មីបនអនពុ័តេ្ាឡសេ ឡសងីង វជឡស្ស�ែបបចូេួុ ុួង ៖ 

 េដឡុ្ឡ្ ជបេទដេ់សហេុននុូេដដ ន អី�កុវនែុនដដ ភវបេ នវីអី�ក 

សហេុននែដេេេ្មីបនេ្បឡ្បស់ បនែណនទអទះឡសីុនះអេីបត នវី 

សីុនះសេះឡភ័ណ� ាូនដេ់សហេុនន។ 

 សវកនវកន់កប់ដឡជ�ឡ្តតងបនចី្ីី នវី ះន េ់ាូនដេ់សហេុននបនគប ី 

្បេសឡ។ 

 សហេុននបនចូេួុ េនីកពីេទត់ីទណត់ែផនកឡាុុូេដដ ន។ 

 សមាវីសហេុននែដេ្តតងបនេ្ាឡសេ ឡស កកួេបនកបណ�ព ាបណ� េអទះឡ 

បេចាីេកសេដា្សងង វលកេ្្បះ័ននតព់ក េដឡុ្ឡេដា្សងង វលកដឡជ�ឡ 

បស់ះួីេេ។ 

 ងេ�បន�្ត្តះវនវត វេទេេឡកផ�េ់ះ័ត៌មនជសធណន បនប ជុ ី់� បន 

ច្ស់់ស់អទះឡប ុ សទនន់្ុួងចទនួន។ 

 ្ស�ឡបនដនីនទសីុនះផ្ះពផផងេងនឌ័ នវី េេឡីីុមស់កងេ់ដនីបស់ 

េេ្មីេនីកពីសហេុននែដេកកួេបនកគទ្ កះឡ្ស�ឡ នវីបពសដៃកេកដត។ 

 
ឥ វគបថអទះឡេងនឌ័ នវីដឡជ�ឡ ែដេបនចី់ឬសគប ីេ្៉  ចមនកះវបី 
ីកពីករ� ស់ប�ូ ដូេចកា េេ្តតងេដបចទែផនក នវីេជពឡសមហណីុ វីចាខវតចទ 
ផ្ះពផផងជី់់ី់អទះឡប ុ េងនឌ័ េទីកពីងពកនស្ស�កទនី់កទនី នវីេេឡី  
ីុមស់កងេ់ដនី កូេទកូ់ង។ 

កផ្ះពផផងេងនឌ័្បីបេដង្បសវកននះ េួីទណត់េគេេិះទី ្ស�ឡ 
នវីបពស្េប់ ងព ងណ្ន សសន ជតវះននព ឋននសី�ុ ធ កផ្ះពផផង 
េងនឌ័ផ�េ់នះអី់ ចដេ់្ស�ឡ ាុងនះ័ត៌មន នវីាទនិីកពីកនវគង 
អា ី បបពែន� លី៏មនសនសទនន់ផីែដ ែដេបពស្តតងធន� មន�កស 
ស្មប់្ស�ឡី កពីកចចអទះឡេសចី�ឡ្តតងកបស់ះួី េេ។ កសេ្ុច� បន 
នូងចទណព ចេនា  ចះុះ� មនកេដា្សងប ុ   ែដេះី់កីេទននី 
អតន័ងៃននះជបពស ឬ ្ស�ឡ េនីកពីងប្ជុ៌ែដេពី់ះ័នន (WOLREC, 
2011)។ 

 

 

 

 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៥.១ ៖ 

កគទ្ កដេ់កកកេួបន 

ះ័ត៌មនដឡជ�ឡ្ បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ 

 

្បភះ ៖ FIG, 2001. 

 



ុបូឌពេ ៥៖ កប�ជូ នស 136 

 

 
កផ្ះពផផងេងនឌ័អទះឡកកន់កប់ដឡ 
 ចមនក្ុី់ជេ្ចឡនេផ្ី្គក  ដូចជ 
ីុង វជឡេេឡីីុមស់កងេ់ដនីសធណន 
នវីសហេុនន អទះឡសវកនវកន់កប់បស់្ស�ឡ 
ង វធនកអប់ ទុ ូេដដ នស្មប់ាូនដទណន ី 
ដេ់្ស�ឡ នវី  បពស អទះឡសវកនវបស់ះួីេេ 
សីុនះែដេគទ្ កដេ់អីីុែផកី 
ច្ប់ នវី សីុនះគទ្ កសវកនវដឡជ�ឡ 
្ះុះទី ីុង វជឡែដេេេឡីកនីចវត�� មន 
កចូេួុ សីុះឡ្ស�ឡ នវី ្ីកុ ្ស�ឡ 
េនីកពីកងអភវបេីវចា នវី្េប់្េី 
ជនធន (FAO, 2000: 10)។ 
្បអប់ ៥.៣ ផ�េ់ឧះហណន អទះឡក 
អនពងត�ននេ� ែដេរេ់កអនពងត�ននះទី  
េនាបន� ដនីថ កផ្ះពផផងអទះឡ 
េងនឌ័្បីបេដង្បសវកននះ ះនី ែផ�ី 
េទេេឡកេ្បឡ្បស់ី្ុីឧបីណន  នវី  
សម� នកទនី់កទនីេផ្ី្គក  ្បីប 
េដងនះៃចក្ បឌវត។ 

✓ ះន េ់េទកន់្ស�ឡអទះឡសវកនវ នវីកតះព វីចា 

ែដេះី់កីេទននីក កន់កប់ប�ី ់ដឡ។ 

✓ ះវនីផអទះឡអតន័ងៃនពី ដដបេដឡជ�ឡ នវី ក្េប់្េីដឡជ�ឡ 

ជុងួ្ស�ឡ។ 

✓ ះវេ្គាេគបេ់ជុងួ្ស�ឡ 

ថេតឡនណននីកកេួីផេបបាពេ់ េដងរួេ់ះឡេេ្មី 

នវីេកនផេីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡ។ 

✓ ធនថមនងន�កកទនី់កទនីេកពកវសុងួ លី្ស�ឡ 

នវីអកី អេីបត ្ះុះទី អកីបេចាីេកសង វស័ងដឡជ�ឡេនុូេដដ ន។ 

✓ ប�ាូ េអកីង វជជ ាឡងនែផកីអេីបតជ្ស�ឡ 

េទីកពី្ីកុែដេេជពឡកង ជុួងសហេុននុូេដដ ន។ 

✓ គទ្ កដេ់សមាវីនះបស់្ស�ឡេនីកពីស ប័នដឡជ�ឡ្េប់ី្ុវត

។ 

ចូចីចទ! 

្តតងេពបបទបត់ឧបសេ�ែដេរ ទី សួាេកននះបស់្ស�ឡ ីកពីកកកេួបន 

ះ័ត៌មនដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡបេីបឡត� មននូងកកកួេបនះ័ត៌មនដឡជ�ឡ្បីប 

េដងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីេេ្មី នវីីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡ។ 

 
េនីកពី្បេកសបប េឡស ន ីកពីឆក ទ២០០៩-២០១០ េេ្មីុងួែដេកកេួបនុូេនវជវ 

គទ្ កះឡសុម័នននះដឡជ�ឡអន�ជតវ (ILC) បន្តត្ះវនវត ផេបបាពេ់េទេេឡេកននះ 

បស់្ស�ឡីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ ៃនីុង វជឡែបីែចីដឡជ�ឡ (LDP) បស់ដដ ភវបេេខត� 

Sindh នវី បនផ�េ់ាទនួងែផកីច្ប់ាូនដេ់្ស�ឡ ែដេពី់ះ័ននេនីកពីង វលកដឡជ�ឡ។ 

សមសធតពុងួដ៏សទនន់បស់េេ្មី េនជកប្ ជុ ប្បះ័ននផ្ះពផផងអទះឡប ុ ដឡជ�ឡ 

នវីេងនឌ័ េដងបេីបឡនកងីចវត�កពីដី់បស់្បះ័ននផ្ះពផផង ចទេពាីុង វជឡ 

ែបីែចីដឡជ�ឡ ែដេបនួុ ចទែណីេជពឡ� ដដ ភវបេថក ី់េខត�កកួេស� េ់ អទះឡចេន� ា 

្បេីេនីកពីដទេណឡ កែបីែចីដឡ។ សីុនះផ្ះពផផង ួុ មន ីវចាសនួន 

ជុួង្បះ័ននផ្ះពផផងអទះឡីុង វជឡែបីែចីដឡជ�ឡ នវី ប ុ ពី់ះ័នន កស្ននីវចាបស់ 

្បះ័ននផ្ះពផផងេទកន់បណ� ្សកី នវី ្បជះេដដែដេកកួេបនដឡជ�ឡ អតបក 

ស្មប់្បះ័ននផ្ះពផផងេជពឡកេបាះពុម ង ឡេដអូ នវី ឯីសអទះឡីណឡ សវីផ នវី 

ីណឡ េជេា័ង ្ះុះទី កផ្ះពផផងអទះឡកសវីផេេឡប ុ ីុង វជឡែបីែចីដឡជ�ឡ។ 

្បអប់ ៥.៣ ៖ 
កផ្ះពផផងអទះឡេងនឌ័ 

េដឡុ ្ឡគទ្ កដេ់អភវបេីវចា 

េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្ បីប 

េដងសុជុ៌េងនឌ័ 

 
្បភះ ៖  ILC, 2010c; ULA, 2010; 
World Bank/FAO/IFAD, 
2009a: 159–161. 

ចេនដឡជ�ឡ នវីសុជុ៌េនីកពី្បេកសងូ� ន់ដ (LEMU) ីទះពីផ្ះពផផងាូនដេ់ 
សហេុននអទះឡប ុ ដឡជ�ឡ នវីេងនឌ័ ្ះុះទី ផ�េ់ះ័ត៌មនាូនដេ់សធណាន 
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រប់ប�ាូ េះ័ត៌មនអទះឡាេ្ុឡសស្មប់្េ្ស ែដេីទះពីសេ្ុចចវត� ថេតឡះួីេេេួ 

ឬុវនេួចពាប�ជ ឡប�ី់ដឡែបប្បៃះណឡ បស់ះួីេេ ឬ ្េ្សែដេីទះពីាួប្បកាប ុ  

កកវិដឡបស់ះួីេេេដងបីទ។ ចេនដឡជ�ឡ នវីសុជុ៌េនីកពី្បេកសងូ� ន់ដ 

េ្បឡ្បស់ខវត�ប័ណ្ ីុង វជឡាែាីាុកូស័ះួេនីកពីង វក ព នវីកផ�េ់ដទបូន នែផកីច្ប់ 

េីណនបពេ�េ េដឡុ្ឡផ្ះពផផងះ័ត៌មនអទះឡសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ សវតេ្កុច្ប់ែបប 

្បៃះណឡ  នវីែបបេតវងពត�វ ្ះុះទី អទះឡាទនែដេសហេុនន ចអនពងត� េដឡុ្ឡ 

កត់បនងាេម� ាដឡជ�ឡ នវី េដឡុ្ឡា្ុកិ� មនកផ្ះពផផង នវី ះវនីផែងីែិី 

អទះ ឡប ុ េងនឌ័។ 

េនីកពី្បេកសេនបប េ់ េេ្មីាេួភកទេដឡុ្ឡអភវងឌ្ននៃ្ះេេឡ នវីកចវ�ា នុសតព បស់ 
ុូេនវជវអន�ជតវស្មប់អភវងឌ្ននង វស័ងីសវីុ (IFAD) បនាួេសវកនវអកី េ្បឡ្បស់ 

េេឡដឡៃ្ះ េទ� ្េ្ស្ីឡ្ីែដេមនសមាវីចេន� ាះឡ ៥្េ្ស េទ ១០្េ្ស 

ីកពីុួង្ីកុ។ េដឡុ្ឡធនថ េេ្មីេនាេត�ឡងតបេទននីេសចី�ឡ្តតងក នវី 

្បេគាននបស់្ស�ឡានបក េេ្មីបនាួេ្ីកុកងេងនឌ័ុួង្ីកុ ែដេមន 

សមសនះ្ស�ឡចទននួ៣ូប េដឡុ្ឡអភវងឌ្ងពកនស្ស�ផ្ះពផផងេងនឌ័ុួង្បីប 

េដងនះៃចក្បឌវត។ សីុនះ ួុ មន កេ្ាឡសេ ឡស នវីកបណ�ព ាបណ� េ 

្ីកុ្ស�ឡេជពឡកងេេឡីីុមស់ េដឡុ្ឡផ្ះពផផងដេ់អកីកកួេផេជ្ស�ឡ នវី បពស 

អទះឡេេ្មី ីទណត់អត�ស នុ ណ ផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េ នវីបេ្ីដនានបេង� េ 

េងនឌ័េនីកពីកឡនក ី់ងអនពងត�េេ្មី ែដេបពេ�េវីនេេ្ចឡនជបពស នវីកផេវត 

នវីែចីចងកស្នងដ�ឡចទននួះឡ ៖ កស្នងដ�ឡុងួស្មប់ានបេង� េេងនឌ័េនថក ី់ 

្សកី នវីកស្នងដ�ឡុួងេកដតស្មប់្ីកុអកីេេឡីីុមស់េនថក ី់ុូេដដ ន។ 

េ្កងេះេអនពងត�បន៩ឆក ទ េជេា័ងួុ មន កចូេួុ  នវីតួនកឡដនីនទបស់្ស�ឡ 

មនចទនួនកន់ែតេ្ចឡន - អកីចូេួុ ចទនួន២៥% េនីកពីីវចា្បាពទ្ីកុាួេៃ្ះ េនជ្ស�ឡ 

នវីមន្ីកុ្ស�ឡសពកនសជចទនួន៧៤្ីកុ នវី្បធន្ីកុ្ស�ឡចទនួន ១១២នី់ 

កទនពីចវត� េេឡខ�ួនឯីមនកេីឡនេេឡី ស្មប់្ស�ឡងង័េីី ែដេចូេួុ េនីកពីេេ្មី 

េហឡង កផ�េ់ប�ី់ដឡាូនដេ់្ស�ឡមនកេីឡនេេឡី  ជុួងននីបងកណន � ដនីថ 

បពស មនកកកួេងីកន់ែតេ្ចឡនេេឡី  ចទេពាសវកនវ្ស�ឡីកពីកកន់កប់ដឡីសវីុ 

េ្កុ េឈ ារួេ់ខ�ួនបស់ះួីេេ។ ្ស�ឡែដេធ� ប់បនចូេួុ ីកពី្ីកុះទី េនា 

គប ីេច ងនេះេ៥ឆក ទ បនរងកណន � ដនីថ ឥេូងេនា ៩០% ៃនរេ់ 

េសចី�ឡសេ្ុចចវត�េនីកពី្េ្ស ្តតងបនេជពឡេេឡី ួុ គក ។ 
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✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៥.២ ៖ 

កផ្ះពផផង 

អទះឡេងនឌ័ 

 
្បភះ ៖ FAO, 2002c: 27. 

✓ ផ្ះពផផងាូនដេ់្ស�ឡ នវី បពស� រ� ស់ប�ូេពណតៃុ� នវីឥ វគបថែដេបន 
ចី់ឬសគប ីេ្៉។  

✓ ផ្ះពផផងាូនដេ់េុដនីនទថក ី់ជតវ ថក ី់្សកី នវីថក ី់ុូេដដ ន 
អទះឡេងនឌ័ នវី ប ុ ដឡជ�ឡ។ 

✓ េេឡីីុមស់កចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពីេេ្មី នវី ីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡ 

ាុងនកផ�េ់កផ្ះពផផង នវី កបណ�ព ាបណ� េសុ្សបអទះឡេងនឌ័ 

ាូនដេ់បពេ�េវីេេ្មី្េប់ូបះទី អស់ នវី សមាវីបស់សហេុននុូេដដ ន 
ែដេពី់ះ័នន។ 

✓ ា្ុកិ � មនកះវនីផអទះឡប ុ េងនឌ័ នវីប ុ ដឡជ�ឡ 

ីកពីេងកវកុួងែដេមន េីណនអះន្ីនត  នវីធន� មនងន�ក្បីបេដង 

្បសវកននះ នវី មន នះសុ្សបេទាុប វបកងប្ជុ៌ ស្មប់កីទណត់ 

អត�ស នុ ណ នវី កះវនីផ កចច នវីកេដា្សងាេម� ា 
ចទេពាប ុ ។ 

✓ ផ�េ�់កសេសឡនះគក ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស េនីកពីកផ្ះពផផង កអប់ ទ 

នវី កបណ�ព ាបណ� េអទះឡេងនឌ័ (រប់ប�ាូ េកស្ននីវចាសវីផ) 
េនីកពី្េប់េេ្មី នវីីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡះទី អស់។ 

✓ ស្ុបស្ុ្េ� មនកែតីាទី ្ស�ឡ ែដេមនេីណនសុ្ត�វ្េប់្គន់�  
ចូេកន់តួនកឡដនីនទ នវី េជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ីកពីប ុ ដឡជ�ឡ។ 

✓ ផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េះវេសសអទះឡប ុ េងនឌ័ាូនដេ់្ស�ឡ 

េដឡុ្ឡា្ុកិ� មន ាទនិ 

នវីជនធនថឡ្ស្មប់្បឆទី េទននីតួនកឡែបប្បៃះណឡ បស់ះួីេេ នវី 

ចូេួុ � បនេះិេេិេនីកពីដទេណឡ ក នវី ស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់ 
កប់ដឡជ�ឡ។ 

✓ ផ�េ់កបណ�ព ាបណ� េះវេសសអទះឡប ុ េងនឌ័ាូនដេ់បពស 

េដឡុ្ឡេេឡីកនីចវត� ះួីេេ 

ីកពីកធន� មន�កសស្មប់្ស�ឡចូេួុ េនីកពីកងអភវបេីវចា 

េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ាុងនកេដា្សងប ុ ែដេះី់កីេទននីអតន័ង 
ៃននះជបពស ឬ ្ស�ឡ េនីកពីងប្ជុ៌ែដេពី់ះ័នន។ 

✓ េជពឡកប្ ជុ បដេ់្បះ័ននផ្ះពផផង េដឡុ្ឡស្ុបស្ុ្េ� មនករ� ស់ប�ូ 

្បីបេដងនវន�នះ េនី្ុវតសហេុនន ដដ ភវបេុូេដដ ន នវីី្ុវត 

ថក ី់ជតវ។ 
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ចូចីចទ! 

កផ្ះពផផងអទះឡេងនឌ័ េនជែផកីុួងែដេចទបច់ៃនងពកនស្ស�កទនី់កទនី្បីប 

េដងេជេា័ង បបពែន� ែផកី េនា ុវនះន់្េប់្គន់េនេេឡងេក ស្មប់ីសី� មន 

កគទ្ ក្បីបេដងនវន�នះ ចទេពាអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងក 

កកួេខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ អី�កអន�ជតវ មនតួនកឡុួងដ៏សទនន់េន 

ីកពីសីុនះអប់ ទ នវីផ្ះពផផង េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់សមហណីុេងនឌ័ កប្ ជុ ប 

េងនឌ័ នវីសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ ក នវី ស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់ 
កប់ដឡជ�ឡ។ 

 

េបឡេះាបឡជកងតសហូុតវ ែុីែតីសទេិេដងរួេ់ចទេពាអកី បេីបឡតេគេនេគបងេនីកពីាួដដ ភវបេ 
នវីអី�នះេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត�ដៃកេកដតី៏េដង បបពែន� កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី េនីកពីចទេណុអកី 
ពី់ះ័ននកូេទកូ់ង នវី ្ីកុែដេកកួេបន្បេគានន  ចគទ្ កដេ់ីវចាខវតខទតសហូុតវ ាុងន 
កអភវងឌ្នន� មនសមម ជសធណន សទេិា្ុកិ� មនករ� ស់ប�ូ នវី ីទែណក្ុី់។ 

 

✓ ផ�េ់កអភវងឌ្ននសុតនះ 

នវីីវចាគទ្ កហវ�នងតពាូនដេ់អី�កសី�ុ សពឡង វេ ែដេេជពឡកងេនុូេដដ ន 

នវី/ឬ េ្កុនះជៃដេូជុួងអី�កសហេុនន 

 ្ស័ងេដងះួីេេ ចាួងេពបបទបត់ចេន� ា្បេី (ដូចជ បទី ឧបសេ� 
ែផកីនស) លីសហេុននុូេដដ ន នវីដដ ភវបេ។ 

ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៥.៣ ៖  

កេ្បឡ្ បស់្បះ័នន 

កទនី់កទនីស្មប់ 

កតសហូុតវ 

 
្បភះ ៖ Sabine Pallas’s 
presentation on “Developing 
communication 
and advocacy tools 
through action-oriented 
research in Africa” at the 
May 2011 technical workshop; 
ILC, 2011. 

✓ ា្ុកិ � មនកចូេួុ ះឡសហេុននះទី ុូេេនីកពី្េប់ងពកនស្ស�កទនី់

កទនី ះទី អស់ េដឡុ្ឡ� អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡមនសុជុ៌េងនឌ័ 
នវី សីបត់ជថន់អទះឡ្បេគាននៃនសុជុ៌េងនឌ័ ាូនដេ់ាន្េប់ូប  ៖  

 ជជីកា្ុកិះុះសវកនវ្ស�ឡដច់េដងែេីែតឯី ្តតងេេឡីកនីចវត� 

� មនកគទ្ កះឡ្បជានែដេ្តតងបនេេេុឡេ ទេី នវី ងងីេ្គា 

បទផពតេនីកពីសហេុនន េដឡុ្ឡេាដសលីក្បេុេដងរួេ់េទននី 

ឥ វគបថែដេបនចី់ឬសគប ីេ្៉អទះឡកទនី់កទនីេងនឌ័។ 

✓ ធនថ្េប់ផេវតផេ នវីឧបីណន កទនី់កទនីះទី អស់ 

សីបត់ជថន់េទេេឡប ុ  សុជុ៌េងនឌ័។ ះវចណេ្បឡ្បស់ផេវតផេ នវី 

ឧបីណន េផ្ី្គក  ស្មប់្ប្ស័ងះី់កីជុួងបពស នវី្ស�ឡ 

េដងេគីេទាុ្បេភក ្បះ័ននផ្ះពផផងេផ្ី្គក  
ែដេះួីេេ ចមនេកននះេ្បឡ្បស់ នវីមន ចទណប់ ុណន ។ 

✓ េរ� តកងីចវត�កពីដី់ះវេសស 

ចទេពាកេដា្សងប ុ អនីនះបស់ ្ស�ឡានបក 

នវីេ្បឡ្បស់បេចាីង វកនះ័ត៌មន នវីេុនេុននះទី ុូេ ែដេ្ស�ឡ 
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 ចមនេកននះេ្បឡ្បស់ រប់ប�ាូ េះទី កូស័ះួចេ័តផីែដ។ 

✓ ា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវីីសីកទនពីចវត�បស់ះួីេេ 
ីកពីកនវគង េដឡុ្ឡ្ បេគាននខ�ួនឯីជសធណន។ 

✓ ះវចណេទេេឡកុថន់កងបស់្ស�ឡ នវីេះេេង់ែដេះួី េេមន 
ស្មប់ ចូេួុ ីវចា្បាពទ។ 

ចូចីចទ! 

ក្ប្ស័ងះី់កីមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ចទេពាកងតសហូុតវ។ ងពកនស្ស� 

្ប្ស័ងះី់កីែដេ្តតងបនេដបចទ នវី អនពងត�បនេ�  ចាួងួេេឡីីុមស់ 

បពះពេហតពុួងបន ផួពងេទង វិ  នះកន់េខផងីកពីក្ប្ស័ងះី់កី  ចបទរ� ិ 
លេទង វិ ។ 

 

េកងលកមយែផកចចម 

អីីុែផកី ច្ប់ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ះុះ� ្ស�ឡ នវី 
បពស ដនីអទះឡអពឡែដេ ចេទចួាុផ�ូងច្ប់ នវី ះុះ� ះួីេេមនះ័ត៌មនអទះឡេបដបចពាប�ជ ឡសវកនវដឡជ�ឡ 
ចូេួុ េនីកពី្បតវបត�វកដឡជ�ឡ នវី ចូេួុ ីកពីដទេណឡ ក ្ះុះទី ស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 
ះួី េេី៏្តតងងេ់ផីែដអទះឡនះសពេស ិៃនប ុ ដឡជ�ឡ នះមនី្ុវតៃនច្ប់ នវី សុតនះអនពងត�បស់ស ប័ន 
ដដបេ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡ ្ះុះទី ាេ្ុឡស ងន�ក នវីប វគកសែផកីច្ប់ែបបផ�ូងក នវី ុវនផ�ូងក 
េផ្ី្គក ែដេ ចមន េដឡុ ្ឡបន�េជពឡកះុះដឡជ�ឡបស់ះួីេេ។ បពេ�េែដេមនបនួពីអនពងត�ច្ប់ភូ វុបេ 
នវី្េប់្េីដទេណឡ កស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ដូចជ េុដនីនទី កពីុូេដដ ន  ជ ជងពត�វជុ៌ 
នវីដដបេ ្ះុះទី អកីបេចាីេកសង វស័ងដឡជ�ឡ ី៏្តតងងេ់អទះឡច្ប់ នវីអតន័ងៃនច្ប់ផីែដ (FAO, 
2011a: 18-19; World Bank/FAO/IFAD, 2009a: 144)។  

ក្ប្ស័ងះី់កី នវីីវចាគទ្ កេដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងអីីុែផកី ច្ប់ ្តតងេដា្សងកេ ឡសេអឡី  
ែបប្បៃះណឡ  ែដេែុីែតីេីឡតេេឡី ងូអែីពី នវី  ែដេបណ� េ� ្ស�ឡុួងចទនួនេបាបី់សវកនវដឡជ�ឡាុផ�ូង 
ច្ប់បស់ះួីេេ េបឡេះាបឡជះួីេេដនី ថះួីេេមនសវកនវះទី េនាី៏េដង។  

កអនពងត�ននេ�ី កពីកបេីបឡត នវីគទ្ កដេ់អីីុែផកី ច្ប់ ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីប 
េដងសុជុ៌េងនឌ័ ួុ មន អភវ្ីុែបបចូេួុ ែដេ្តតងបនេ្បឡ្បស់េនីកពី្បេកសីូេទបហឡ នវីងពកននក 
ងេ់ដនីអទះឡច្ប់ េដងេ្បឡ្ បស់បកចទេដី បទ នវីឧបីណន កស្នឡងនះ ែដេងង្សេ្ីកពីកចុ�ី  
ងីេទនទាុ េនីកពីសហេុននានជតវេដឡុ នេតវចែដេមនី្ុវតអនីនះខមស់ នវី ងងីេ្គាន� ទី  
េនីកពីសធណដដ្បជជវបេតង ពីីេ�  នេនីេីឡត ដូចមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៥.៤។ 

 

្បអប់ ៥.៤ ៖ េនីកពី្បេកសីូេទបហឡ េេ្មីអីីុែផកីច្ប់ុួង ែដេអនពងត�េដងអី�ក 
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កគទ្ កអីីុ 

ែផកី ច្ប់ 

 

្បភះ ៖ 
ILC, 2010a; 2010b. 

ុវនែុនដដ ភវបេ ែដេមនេឈ ា Centro de Investigación y Educación 

Popular ីកពីឆក ទ២០១០ បនបណ�ព ាបណ� េ្ស�ឡចទនួន ៣០នី់ ះឡអវី�កានបក 

េដឡុ្ឡបេីបឡនកងេ់ដនីបស់សហេុននអទះឡសវកនវដឡជ�ឡ នវី ងន�កស្មប់ះុះសវកនវ 

ះទី េនា។ អភវ្ីុែបបចូេួុ  មនជ កអ ៖ 

 

 ក្សង្ជង នវីង វនេេដងមនកចូេួុ  

ែដេនទ� មនកផេវតឯីសអទះឡ 

ប ុ ្បេុែដេ្ស�ឡាួប្បកាីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ ីកពី្បេកសីូេទបហឡ។  

 ងេ�បណ�ព ាបណ� េចទនួន៣ 

ែដេ្តតងបនេជពឡេេឡី េនីកពីភូុវនឡុួងួ្ីកពីចទេណុភូុវ ះទី ៥ 

បូីួុ ជុួងីវចា្បាពទចពីេ្កងុួងួស្មប់េដនសូ្ត នវី ែចី ទែេី 

បកះវេសជននីកពីចទេណុ្ស�ឡះទី ៣០នី់។ 

 កផេវតសម� ន្ប្ស័ងះី់កី រប់ប�ាូ េ្ះនត�វប័្ត នវីរួទី បដអទះឡ្ស�ឡ 

នវី កកកួេបនដឡជ�ឡ នវីកផផងង វក ពាុបបពស�អង វក ពីកពីតទបន់ចទនួន៣។  

 កេដបចទេសចី�ឡ្ពី នវីកផ�េ់សព្ីនត នះេទេេឡងពកនស្ស�ច្ប់ុួង 

ស្មប់ កព នវីះុះសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ កអនពុ័តេទេេឡេសចី�ឡ្បកស 

នវីក ផ្ះពផផងី�ា ប់ឧបីណន េដងសវក កុជ្ស�ឡះទី  ៣០ នី់។ 

សីុនះះទី េនា មនផេបបាពេ់េួ� ីត់សម� េ់េទេេឡកទនពីចវត�បស់សវក កុ 

ីកពីកនវគង នវីះុះសវកនវបស់ះួីេេ នវី កេេឡីកនីចវត�បស់ះួីេេ ីកពីក 

សហកសទេិសេ្ុចេគេេិួុ ុួង។ 

េនីកពីសធណដដ្បជជវបេតង ពីីេ�  ីកពីឆក ទ២០០៩-២០១០ Union pour 

l’Emancipation de la Femme Autochtone (UEFA) បនអនពងត�េជពឡងពកននក 

ងេ់ដនីអទះឡ ច្ប់ុួងែដេកកួេបនុូេនវជវគទ្ កះឡសុម័នននះដឡជ�ឡអន�ជតវ (ILC) 

េដងេរ� តងីចវត�កពីដី់េទេេឡសវកនវដឡជ�ឡបស់្ស�ឡេនីកពីសហេុននុនពស្េតរ ីកពីេខត� 

េឡងូនេនីេាឡី នវីនេនីត្ូី។ សីុនះួុ មន ៖ 

 កីសីសុតនះស្មប់អកីេេឡីីុមស់កងេ់ដនី 

(“sensibilisateurs”) ចទនួន ១០នី់ អទះឡាទនិ 

នវីបេចាីេកសកទនី់កទនីច្ប់ភូុវបេ នវីច្ប់ ៃ្ះេេឡ សវកនវ្ស�ឡ េងនឌ័ 

នវីកអភវងឌ្នន។ 

 កផេវតសម� នេេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡច្ប់ រប់ប�ាូ េីូនេសដងេបេទនូ 

ាឡងចេ នវីចទេដីជនសីកពីុូេដដ ន ែដេ្តតងបនេដបចទេេឡី ស្មប់សហេុនន 

ែដេមនី្ុវតអនីនះខមស់ ែដេមនងប្ជុ៌សុ្ូែបបអទះឡចទេដី ែដេកកួេ 

ស� េ់អទះឡសវកនវ នវីឋននបស់្ស�ឡ បបពែន� ្តតងេេបទេភ�ចេចេ។ 
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 កេដបចទងពកននកសីុនះែដេ្ជបេទដេ់្បជានាវត ៩.០០០នី់ 

នវី េុដនីនទី កពីុូេដដ នចទនួន ២០នី់ េហឡងេបឡេគីាុកបប ន់្បមណបស់ 

UEFA ចទនួនេនា តទណី�  ១៥% ៃនុនពស្េតរីកពីុូេដដ ន។ 

 កតសហូុតវជុួងេុដនីនទី កពីុូេដដ ន 

េដងេ្បឡ្បស់អនពស្ណនុួងស�ឡះឡសវកនវ ដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ 

ែដេេដបចទេេឡី េដង្បតវភូះឡសហេុននេេ្មី ជុូេដដ នស្មប់ 

សីុនះេនេះេអនេត។ 

ងពកននកេនា បនបេីបឡនកងេ់ដនីបស់សហេុននអទះឡសវកនវដឡជ�ឡ ីកពីចទេណុសហេុនន 

ុនពស្េតរ នវី កងេ់ដនីបស់េុដនីនទី កពីុូេដដ ន អទះឡសវកនវដឡជ�ឡបស់ុនពស្េតរ 

ជ្ស�ឡ។ កេ្បឡ្បស់ចទេដី បទ នវីឧបីណន កស្នឡងនះែបប្បៃះណឡ  មនតៃុ� 

ជះវេសស ីកពីកេេឡីីុមស់អីីុែផកីច្ប់ ីកពីចទេណុ្បជានែដេ្តតងបនេេ 

េុឡេ ទេី នវីងងីេ្គាន� ទី ះទី េនា ្ះុះទី ផ�េ់នូងេទូុួងៃនកអនពងត�នន។ 

 

ដួេពិស�សេរង រ្មីិស�្្្សឌដទកេងសេរងសេរកកមកសដលដរដទង 

េនេះេេដបចទងពកនស្ស� នវី ង វជឡស្ស�្ប្ស័ងះី់កី នវី េេឡីីុមស់កងេ់ដនី លមនសនសទនន់ 
ីកពីកីទណត់ីង វជឡេផ្ី្គក ែដេ្ស�ឡ នវី បពស ចូេួុ ជុងួះវភះេ់ី នវីកកេួបនះ័ត៌មន 
្ះុះទី ែីៃចក ះ័ត៌មនេនីកពី្បេកស េេ្មី នវី/ឬ ីទែណក្ុី់ែដេពី់ះ័នន។  

 
✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៥.៤ ៖ 

កេដបចទងពកនស្ស� 

នវី ង វជឡស្ស� 

កទនី់កទនី នវី  

េេឡី ីុមស់កងេ់ដនី  

 
 

✓ េតឡ្ស�ឡ នវីបពសជកូេទកកួេបនះ័ត៌មនះឡីែន�ីណ? 

 ឧះហណន  ជេរង្ ្េតបេ្ីដនេនជ្បភះះ័ត៌មនុងួដ៏សទនន់ស្មប់្ស�ឡ 
បបពែន� ះួីេេុវនសូងជ្បភះះ័ត៌មនសទនន់ស្មប់បពសេេឡង។ 

✓ េតឡ្បះ័ននផ្ះពផផងណខ�ាែដេ្បេសឡបទផពតស្មប់្ជបេទដេ់្ស�ឡ? 

✓ េតឡអពឡខ�ាជស នុ ណែផកីសី�ុ នវី 

ងប្ជុ៌ៃនសវកនវដឡជ�ឡស្មប់េងនឌ័នឡុួង្? េតឡីទែណក្ុី់េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
 ចមនផេបបាពេ់ខពសគក អពឡខ�ា ស្មប់ ្ស�ឡ នវីបពស? 

✓ េតឡ្បជះេដដេផ្ី្គក ចូេួុ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡេដ

ង េបដបណ នវី េនេះេណ? េតឡះួីេេ ចមនចទេណាដនីី្ុវតណចួ 
េទេហឡង? 

✓ េតឡេេ្តតងផ�េ់សអពឡខ�ាាូនដេ់្ស�ឡ នវីបពសេនដទណី់កេេផ្ី្គក  

នវីអទះឡ ដទណី់កេេផ្ី្គក ៃនេេ្មី ឬ ីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡ? 
េតឡេេេួេដបចទ សះទី េនា េដងេបដបណ? 
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ចូចីចទ! 

ីវចាខវតខទ្ប្ស័ងះី់កី នវីេេឡីីុមស់កងេ់ដនី ្បេុេទននីកែដេមន 

ផេបបាពេ់ុវន្េប់្គន់ ្បសវនេបឡសទនួះទី េនា ុវន្តតងបនេត�ឡងតបះឡដទបូីេនីកពី 
ដទណី់កេេដបចទងពកននកះ័ត៌មនុួង។ 

 

កេដបចទ នវី កអនពងត�ននសីុនះ្ប្ស័ងះី់កី េួេត�ឡងតបេទននី កវដដនះែផកីងពកនស្ស� ដូចជ 
ករ� ស់ប�ូងនេះេែងីេទេេឡេពណតៃុ� នវីឥ វគបថ កវដដនះែផកី ង វជឡស្ស� ដូចជាេ្ុឡសៃនង វជឡស្ស� 
ឧបីណន  នវីស ស្មប់្ីកុេគេេិេផ្ី្គក  នវីកវដដនះែផកី ស ប័ន ដូចជ សុជុ៌េងនឌ័េនីកពី 
អី�ក ឬ ស ប័នែដេេេឡីីុមស់សីុនះ (FAO-Demitra, 2011b)។ 

ូបនះ ៥.១ បង ិអទះឡាទនីកពីកេដបចទងពកនស្ស� នវី ង វជឡស្ស�្ប្ស័ងះី់កី នវីេេឡីីុមស់ក 
ងេ់ដនី េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ដលចមេផ� មេេក្មរុ កាីតរ 

ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនីេដងេជេា័ង  ្ស័ងេទេេឡកកកេួបនីវចាគទ្ ក 
នវីកេប�ជ ចវត�ះឡបពេ�េេនី្ុវតីទះូេៃនកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� នវី កបេីបឡតេគេនេគបង។ ដូេចកា 
រេ់ងពកនស្ស�្ប្ស័ងះី់កីះទី អស់ េួចប់េផ�ឡុ ះឡកផ្ះពផផង នវីបណ�ព ាបណ� េុ្ន�ឡដដ ភវបេ 
នវី ុ្ន�ឡដដបេ ្ះុះទី អកី បេចាីេកសង វស័ងដឡជ�ឡ ស�ឡះឡ ៖ 

ក្ប្សង័ះី់កី 

នវីកេេឡីី មុសក់ 
ងេេឡដនី្បីបេដង 
សុជុ៌េងនឌ័ 

ចប់េផ�ឡុេន 
ី្ុវតីទះូេ 

កេ្បឡ្បស់ង វជឡស្ស� 
្ប្សង័ះី់កី្បីប

េដងសុជុ៌េងនឌ័ 

កា្ុកិ�  
មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ 

 

កេដបចទស 

 

ក ទីណត់នវងុន័ង 

នវីក្ជបេទដេ់ 
ានេគេេិ  

 

េទដប់េទេដង 
នវីេះេេង់ 

ូបនះ ៥.១ ៖ 
កេដបចទងពកនស្ស�កទនី់កទនី 

នវី េេឡី ីុមស់កងេ់ដនី  
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• េហតពអពឡបនជេងនឌ័េនជប ុ ែដេ្តតងងីចវត�កពីដី់ 

• េតឡេេ្មី នវីីទែណក្ុី់ង វស័ងដឡជ�ឡនឡុួង្បីប� មនផេបបាពេ់េទេេឡ្ស�ឡ នវីបពស េេឡែផកី 
ងប្ជុ៌ សី�ុ នវីេសដដីវចា េដងេបដបណ 

• ាទេនរេទេេឡអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ នវីាទេនរីកពីកា្ុកិ�  
មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវី បពស េនីកពី្េប់ដទេណឡ ក នវីស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
ះទី អស់ រប់ប�ាូេ ស ប័នដដបេ នវី្េប់្េីដឡជ�ឡ នវីសីុនះអនពងត�េេ្មី នវីីទែណក្ុី់ 

• កអនពងត�ននេ� ស្មប់េេឡី ីុមស់សុជុ៌េងនឌ័។ 

ាទនដទបូីេនា ី៏ះុះ� មនកងេ់ច្ស់អទះឡប វបក នវី េគេបទណីៃនក្ប្ស័ងកះី់កី នវី  
កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី ផីែដ។ ះី់កីេទននី្ីបខ័ណ� បេីបឡតេគេនេគបង ែដេមនេដបរប់ 
េនីកពី បុូឌពេ១ លមនសន្បេគាននីកពីកីសី� មននូង ណត�វកងុួង េដឡុ្ឡ� មនករ� ស់ប�ូ 
ាុងនសុម័នននះះហពនេឡអកីពី់ះ័នន េដងីទណត់ីបពេ�េេតកឡុ នវី  ្ីកុអកី្ត្ស្ាងផ�ូងុួង្ីកុ 
េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ នវី  េជពឡកដនីនទី កពីកេដបចទ នវី  
អនពងត�ងពកនស្ស�្ប្ស័ងះី់កី នវីេេឡី ីុមស់កងេ់ដនីជួុ ។ 

រាេមរាេេដសេរងេីរេ្េ 

កផ�េ់� សធណាននូងះ័ត៌មន� បនឆប់ហ័សះឡដទបូីេនីកពីដទេណឡ ក  ចាួងែីត្ុតងេទេេឡក 
សនកវដដ នុវន្តនុ ្តតង នវី េាដសលីកនន់្ចេទ។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ ្បសវនេបឡស ប័នដឡជ�ឡបទេះិ ពុខង 
ុវនបនេ� ឬ ះពីេួង ះ័ត៌មនែដេផ�េ់ាូន  ចបីប� មនអទេះឡហវី ផ នវីនះែខពីេទនវតគក ីកពីចទេណុ 
្បជះេដដ។ េនាេនជនវភ័ងជី់់ី់ុួងេនីកពីស ននះេ្កងាេម� ា ែដេប ុ ដឡ នវីជនធន 
 ចជីា� ួុ ចទែណីុងួេនីកពីាេម� ា។ 

ាទនកឡ២ េនីកពីដទេណឡ កេដបចទងពកនស្ស� ី៏ះុះ� មនក្ចបច់ប�ាូេគក នូងកេដបចទែផនក 
នវី ថង វកស្មប់អនពងត�សីុនះ្ប្ស័ងះី់កី នវី េេឡីីុមស់កងេ់ដនីផីែដ។ 

ដលកាណុេរដមេឌដសេរងដល្នមេងដរជេេីរេន 

េនីកពីងពកនស្ស�្ប្ស័ងះី់កីជួុ  េេ្តតងអភវងឌ្សេផ្ី្គក ស្មប់ានេគេេិេផ្ី្គក ។ ដូេចកា 
ះ័ត៌មនដូចគក  ច្តតងបង ិីកពីេីណនខពសគក  េដងេរ� តេទេេឡសមសធតពែដេេេចប់ ុណន  នវី 
ពី់ះ័ននេទននី្ីកុ ្បជានេផ្ី្គក ។ 

លី៏មនសនសទនន់ន� ទី ផីែដ ីកពីកបប ន់្បមណេទេេឡី្ុវតចទេណាដនី  នវី កងេ់ដនីែដេមន 
្សប់បស់ានេគេេិះទី ះឡេភកជកូេទ នវីប ុ កកន់កប់ដឡជ�ឡជី់់ី់ែដេីទះពីមនក្បេុ។ 
ចទណព ចេនា ចសេ្ុចេទបនាុងនកីទណត់ែផនកឡានេគេេិ េដឡុ ្ឡី ទណត់ថ េតឡលមននះ 
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េបឡីចទហីកពីក ះវនីផអទះឡប ុ េងនឌ័ ្បេភកសីុនះ នវីសកទនី់កទនីែដេ ចមននះសុ្សប 
បទផពត នវី ្ីបខ័ណ� េះេេង់្បី់្បែហេ។ កីទណត់ែផនកឡានេគេេិី៏្តតងះវចណអទះឡបណ� ិ 
នវីកឡាទី ែដេមនសន្បេគាននបទផពតស្មប់ក្ប្ស័ងះី់កី សីុនះ្ប្ស័ងះី់កី នវី 
កេេឡីីុមស់កងេ់ដនី   អទះឡសុជុ៌េងនឌ័ នវីប ុ ដឡជ�ឡ ែដេអី�ក នវី ស ប័នដៃកេកដតីទះពីអនពងត� 
្ះុះទី ង វជឡស្ស� នវី  ឧបីណន ែដេីទះពី្តតងបនេ្បឡ្បស់ចួេទេហឡង ែដេេេ ចះ្ីនីបែនុេទេេឡ 
ង វជឡស្ស� នវី ឧបីណន ះទី េនាបន។ 

កីទណត់ានេគេេិ រប់ប�ាូ េកសួសទនួអទះឡ េតឡនណ/ស ប័នណែដេមន ណត�វកងីសី 
កងេ់ដនី អទះឡប ុ េងនឌ័ នវីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ នវីកធនថបពេ�េ នវី ស ប័នះទី េនា 
្តតងបនប�ាូេជានេគេេិ នវីជតួអី�េនីកពីកផ�េ់ស។ 

ដលេលរមចាិល 

េេ្តតងអភវងឌ្ នវី េដបចទស� បន្បកី្បងត័ក េដងះវចណអទះឡានេគេេិ នវីមតវកៃនស ្ះុះទី  
េតឡសះទី េនាននី្តតងផ�េ់ាូនេដងេបដបណ នវីេដងនណ ី៏ដូចជប វបកបស់្បេកស នវីេេ្មី 
ផីែដ។ 
 
សកន់ែតមននះន� ទី ក� េនេះេែដេអកី ផ�េស់ះទី េនា មន ុណន  
ថះួីេេេនជមា ស់ស ដូេចកា លមនសនសទនន់ីកពីកអនពងត�ននអភវ្ីុ 
ែបបចូេួុ ុួង េដឡុ្ឡអភវងឌ្ស។ បេចាីេកសី៏មនសនសទនន់ផីែដ 
ដូចជ កបង ិអទះឡករ� ស់ប�ូថជកអភវងឌ្ននុួងែបបង វាជមន ែដេ 
នទុ ីនូង្បេគាននស្មប់សហេុននះទី ុូេ កទនីននី កកេួបនេជេា័ង 
េ្ចឡនជីកបង ិថ លមនពី់ះ័ននេទននីកបត់បី់អទណចបស់អកី  
កន់អទណចែដេមន្សប់។ ដូេចកាកង វនេែដេេេ្តតងកស្មប់េដបចទ 
សេួប�ាូេកះវចណអទះឡប ុ ែដេសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីអភវបេីវចា 
េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡបីប� មនេេឡី នេះេបចាពប្នក។  

នះេុ�វតតូចុួង ី៏ ចេជពឡ� មនភពខពសគក េួ� ីត់សម� េ់ចទេពា 
េបដបែដេ្បជះេដដបី្សងសផីែដ។ ឧះហណន  េទនូាឡងចេ 
ែដេបង ិូបនះបពស នវី្ស�ឡមក ី់ចពាប�ជ ឡដឡជ�ឡបស់ះួីេេ   ែដេេនីកពី  

 
 
 
 
 
 
 
 

្បអប់ ៥.៥ ៖ 
កេដបចទសាុងន 

ីវចាសននួសហេុនន 

 
្បភះ ៖  Renée Giovarelli’s 
presentation on “Gender-equitable 
awareness raising” at the May 
2011 technical workshop. 

ូបនះេនា បពស្តតងបនបង ិថ 
ីទះពីចពាហតេេនេទេេឡក្ុី់ ខណន 
េះេែដេ្ស�ឡេិ និុេនែី្គត់ 
ះពទប�ជូ នសអទះឡសុជុ៌េងនឌ័ ដូចក 
ែដេូបនះបង ិអទះឡ្ស�ឡចពាហតេេន 

េេ្មីុួងែដេកកួេបនថង វកគទ្ កះឡុូេនវជវ Nike នវីអនពងត� 

េដងអី�កុវនែុនដដ ភវបេបស់សហដដ េុ វី  ែដេមនេឈ ា 

ថ ែេនេដស េនែងសែបហីហ�េ ្បេកសឥណ�  បនអនពុ័តេ្បឡ្បស់ 

អភវ្ីុសននួសហេុននុងួ េដឡុ្ឡេេឡីីុមសស់ន�វសពខេេឡកកន់កប់ 

ដឡជ�ឡស្មប់ ពីម ឡ នវី េដឡុ្ឡ្ ត្តះវនវត េទេេឡប ុ សកីុតីបស់ 
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េទេេឡក្ុី់េេឡង។ 

ង វជឡស្ស�សនួនសហេុនន ែដេមន 
េដបរប់េនីកពី្បអប់ ៥.៥ េនជ 
ឧបីណន ុួង ែដេមនឥកនវះេន� ទី ក�  
េដឡុ្ឡា្ុកិ� មនករ� ស់ប�ូ ែដេបីប  
េីណន� សហេុននះទី ុូេស� ប់�អទះ ឡ  
កស្ននបស់សហេុននដៃកេកដត។ 
ីវចាសននួបស់សហេុនន ្តតងបន 
អភវងឌ្េេឡី េដងអកីែដេេជពឡកង 
េេឡប ុ េុេរេេអដសន/ាទីនេអដសន នវី 
ប ុ កត់្ចវប្បដប់េភក្ស�ឡេន ្ហពវី  
េដឡុ្ឡេ្បឡ្បស់ជឧបីណន ុងួស្មប់ 
ស្ុបស្ុ្េ� មនករ� ស់ប�ូែផកី 
ងប្ជុ៌ េហឡងលី៏មនសន្បេគានន 
ដូចគក េនីកពីប ុ ដឡជ�ឡផីែដ។ េបឡេះា 
ជដូេចកាី�ឡ កអនពងត�ននង វជឡស្ស�េនីកពី 
ប វបកដៃកេកដត ះុះ� មនកងី 
េទនទាុ ដូចជេនីកពី្បេកសឥណ�  
ែដេេទនវតបស់សហេុននមនេីណន 
ខពសគក គប ីន� ទី ះឡអពឡែដេបនីេាឡិ  
េន ្ហពវី  េដងសែតកែដេេេ 
្តតងះវចណេទេេឡងណ្ន នវីសសន 
្ះុះទី េងនឌ័។ ដូេចកា លះពទែុី 
ែតីែត ចេជពឡេទបនេេឡង ីកពីកេជពឡ 
កងជុងួសហេុននះទី ុូេ នវី 
ផ�ួចេផ�ឡុ� មន្បេភកីវចាសនួន 
សហេុនន ែដេ ចេជពឡេទបនេនីកពី 
ប វបកុួងចទនួន។ 

ពីម ឡ ែដេមនេីណនកន់ែតកូេទកូ់ង។ អី�ក ែេនេដស 

បនេដបចទី វចា្ បាពទុងួចទនួន ែដេសហេុនន នវី ្ីកុ ពីមរ នវី ពីម ឡ 

េផ្ី្គក ះវនីផអទះឡប ុ ែដេេជពឡ� ពីម ឡមនកេទបីីកពីក្េប់ 

្េីេទេេឡ្កះ សុ្ត�វ ដូចជនះ្ីឡ្ី កះុះ� ផ�េ់ាទនូន 

 ពហនះវពហនេទនីបពស កឆប់េដប ពហនះវពហន។ េដងស 

ែតក វតបន�នីែផកីងប្ជុ៌េទេេឡក្ចបច់ប�ាូ េគក នូង្ីកុ្បជាន 

េផ្ី្គក  េេ្មី្តតងេដបចទីវចា្បាពទេដងែេី ជុួង្ីកុងណ្ន 

សសន នវី្ីកុ េផ្ី្គក ដៃកេកដត ពុនេះេែដេសហេុននះទី ុូេ 

 ចាួបគក ។ 

េនេះេសននួជុងួ្ីកុ េដងែេីះឡគក  អី�ក ែេនេដស បនដនី  

ថេគេបទណីបស់េេ្មី ីកពីកកត់បនងាទនូន ពហនះវពហន 

ែដេផ�េ់ាូនេដង្េ្ស្ីឡ្ី មននះផួពងគក េទននីកស្ននបស់ 

សហេុននថ ាទនូនតវចតួចេជពឡ� ីូន្សឡបី់ ពុខ។ ពីម ឡះឡ្េ្ស្ីឡ្ី 

ែុីែតីេដប ពហនះវពហនីកពីងង័េីី េដឡុ្ឡ� ្េ្សបស់ះួីេេ 

 ចផ�េ់ាទនូនតវច។ កឡបទផពត សមាវីសហេុននបនឈនដេ់ក 

ឯីនះគក ថ ជជីកេពបបទបត់ ឬ កត់បនងកផ�េា់ទនូន េេ ច 

ចត់កពីថាទនូនុួងែផកី  េនជ្កះ សុ្ត�វស្មប់ីូន្សឡបស់ះួី េេ។ 

ីវចាសននួសហេុននី៏បននទ� មនកះុះះឡម� ង នវីីូន្សឡ�  

មនកបណ�ព ាបណ� េង វជជ ាឡងនែដេមនុូេដដ នែផ�ីេេឡដឡជ�ឡ េដឡុ្ឡ 

អភវងឌ្ាទនិែដេះួី េេ ចី្បី់ចទណូេបនះឡាទនិះទី េនា។ 

ជេកនផេៃនអភវ្ីុេនា េេ្មី ចផ�េ់ី វចាគទ្ កបស់ខ�ួន ាូនដេ់ 

ពីម ឡាទកី់ៃន្េ្សែដេគ នផួាសែុ្ី នវីគ នដឡ េដឡុ្ឡេជពឡក 

ត�ពាប ាុ ទី អទះឡ្បេគានន នវី េសចី�ឡ្តតងកបស់ះួីេេេនីកពី 

សហេុនន។ 

 
✎ប�ជ ឡេផបួីរួត់ ៥.៥ ៖ 

កអភវងឌ្ននស 

 

✓ ីទណត់ី្បះ័ននផ្ះពផផងែដេេ�បទផពតេដឡុ្ឡ្ ជបេទដេ់្ស�ឡ។ 

✓ ដនីអទះឡប វគកសនេគបង 

ាុងនកេជពឡែផនកឡអកីមនសវកនវអទណចុួង 
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្បភះ ៖ Sabine Pallas’s 
presentation on “Developing 
communication and advocacy 
tools through action-oriented 

research in Africa” at the May 
2011 technical workshop; ILC, 

2011. 
 
 

េដឡុ្ឡី ទណត់ីអកីពី់ះ័ននសទនន់្។ 

✓ ស� េ់អទះឡានេគេេិ ាុងនកអនពងត�ននីទណត់ែផនកឡីានេគេេិ។ 

✓ ស្តតងមននះសុ�ន នវីខ�ឡ។ 

✓ ្តតងមនេីណនជកប�ាព ាប�ាូ េ ះពទែុនជកបីវតបីទេេឡង។ 

✓ េ្បឡ្បស់េរីរប ង នវីកដី្សី់ះឡាឡង វតះវត។ 

✓ េ្បឡ្បស់អី�េហតព� បនច្ស់់ស់ នវី 
តួេេខ្បីបេដងនះៃចក្បឌវត។ 

ចូចីចទ! 

ានេគេេិខពស្គក  មនេសចី�ឡ្តតងកីកពីក្ប្ស័ងះី់កីខពស្គក ។ េេ្តតង 

េជពឡកែីស្ុ្េេទេេឡនស នវីផ�េ់សេទាុ្បេភកអតវថវានេផ្ី្គក  េដឡុ្ឡ�  
ះួីេេងេ់ នវីកកួេងីបន្បេសឡបទផពត។ 

 

ដលជ្ម�វងរេដលចតរលរមីីស� ី

 

 
 

្បអប់ ៥.៦ ៖ 
កគទ្ ក� មនក 

ចូេួុ បស់្ស�ឡេនីកពី 

ីវចា្ បាពទ 

 
្បភះ ៖  Rachael Knight’s 

presentation on 
“Genderequitable 

participation in 
land governance: community 

land titling in Liberia, 

Mozambique and Uganda”, 
and discussions of the 

communication working 
group at the May 2011 

technical workshop; World 
Bank/FAO IFAD, 2009b: 441. 

កឡាទី  នវី េះេេង់ៃនីវចា្បាពទមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ េដឡុ្ឡបីបេីណន 
� ្ស�ឡចូេួុ ។ ឧះហណន  ្ស�ឡែុីែតីមនកងេជពឡជេ្ចឡនេនឯផាួ ដូេចកា 
ល ចមននះសុ្សបីកពីកេដបចទ វីចា្បាពទ្ីកុតូច្ ែដេមនកចូេួុ ះឡ 
្ស�ឡែដេស់េនាវតគក  េនីកពីផាួបស់្ស�ឡណមក ី់។ កអេ�ជ ឡិ្ស�ឡ� ងី  
ស្មប់្េស្បស់ះួីេេេទកន់ីែន�ី ្បាពទ េដឡុ្ឡ� ះួីេេ ចដទស�ួុ គក  
ីកពីអទេពីេះេៃនីវចា្បាពទ ី៏ ចាងួបេីបឡនកចូេួុ បស់្ស�ឡបនផីែដ 
ដូចមនប ជុ ី់េនីកពីឧះហណន ះឡ្បេកសងូ� ន់ដ េនីកពី្បអប់ ៥.៦។ 

ល ចមននះ្បេសឡបទផពតីកពីកេដបចទីវចា្បាពទស្មប់្ស�ឡ េន ថ់ ចេនា 
េ្កងេះេែដេះួី េេបនប�ា ប់កង្បចទៃថថបស់ះួី េេ។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ 
ីវចា្ បាពទេនេះេ ថ់ ច  ចះពទមននះសុ្សបេនេះេែដេ្ស�ឡស់េនឆថ ងះឡគក  
 ្ស័ងេដងសពងតវនះ នវី សន�វសពខបស់ះួីេេ  ចមនេ្គាថក ី់េនេះេ 
ែដេះួី េេេដឡ្តេប់េទផាួង វិ េនេះេីីនត។ លមនសនសទនន់ែដេ្តតងផ�េ់ 
ស� មននះសុ�ន នវីច្ស់់ស់េនីកពីីវចា្ បាពទេះេ ថ់ ច េដឡុ្ឡ�  ី វចា្ បាពទ 

េេ្មីីសវពី ី ុុ ងួ េនតទបន់ហ�ូឌឡបនដ ៃនេខត�កណាក 

្បេកសឥណ�  ែដេអនពងត�េដងអី�កុវនែុនដដ ភវបេ 

មនេឈ ាថ ្ស�ឡស្មប់កអភវងឌ្នន្បីបេដងនវន�នះ 

គទ្ កដេ់ីសវីជ្ស�ឡ នវីបពសីកពីុូេដដ ន ីកពីកេជពឡចមប  

ស្មប់្បុូេផេ នវី កងីកបូន។ េេ្មីស្ុប 

 ចចប់ ពុនេះេែដេអកីចូេួុ ្េប់ូបមន  

នះេនរងហត់។  

លី៏មនសនសទនន់ផីែដ ែដេ្តតងេដបចទ 



ុបូឌពេ ៥៖ កប�ជូ នស 148 

 

ស្ុ្េ� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡេនីកពីកេជពឡេសចី�ឡសេ្ុចចវត� 

េដងះវចណេទេេឡេះេេង់បស់្ស�ឡ នវី ឧបសេ�ែផកី 

ងប្ជុ៌េនេះេេដបចទបេីបឡតេងកវកសធណន។ 

ីវចា្បាពទេនីែន�ីែដេ្ស�ឡ  ចចូេួុ ្បីប 

េដងសពខពមេនះ។ ីវចា្ បាពទបស់េេ្មី 

 ច្ចបច់ប�ាូ េគក ជុួងីវចា្បាពទែដេមន 

្សប់ ែដេមនកចូេួុ ះឡ្ ស�ឡ ឬ េដបចទេន 

ីែន�ី ែដេ្ស�ឡែុីែតីាបួាពទគក  ដូចជចទណព ច 

្បភះកនី បស់ដដ ភវបេ ីែន�ីេី់កនីែត ឬ 

ុណ� េអីីុ ដូចីកពីីណឡ ្បកសមប ំង ឡ 

(្បអប់ ៥.៦)។ 

ីកពីអទេពីេះេៃនកអនពងត�ននេេ្មីផ�េប់�ី ់ដឡសហេុនន បស់ 

អី�កច្ប់អភវងឌ្ននអន�ជតវ េនីកពីតទបន់អូេីេ ប ៃន្បេកស 
ងូ� ន់ដ ្ស�ឡបនរងកណន � ដនីថ ះួី េេ្តតងខីននចូេួុ  
ីវចា្បាពទជេ្ចឡន  ្ស័ងេដងះួីេេ្តតងេជពឡកង នវីះពទមន 

េះេេង់។ ដូេចកា អកី គទ្ កសហេុននមក ី់ បនេសកឡសពទ� ្ស�ឡេផឡ 

ុូប បស់ះួីេេេទីែន�ី្បាពទ បនួប់ុី ចទអវន  

ះទី អស់ េដឡុ្ឡធនថ្ស�ឡបនចូេួុ ីវចា្បាពទ។ 

េេ្មីុងួបស់អី�ក ីសវនេអដ ែដេកកេួបនពនងព ន់ 

េនីកពី្បេកសមប ំង ឡ បនប�ាូ េកះវនីផអទះឡប ុ េងនឌ័ 

នវីប ុ ដឡជ�ឡ េទីកពីថក ី់អីីុ្បចទសប� ហនស្មប់្ស�ឡ។ 

 

ដលេ្រ្្ស រ្មីិស�្្្សឌដទកេង្រកមេេដសមមមមេដេនឌល 

ង វជឡស្ស�្ប្ស័ងះី់កី នវី្បះ័ននផ្ះពផផងុងួចទនួន មន្បសវកននះជីង វជឡស្ស� នវី ្បះ័នន 
ផ្ះពផផងដៃកេកដត ីកពីកេឈីចប់ានេគេេិេផ្ី្គក   ្ស័ងេទេេឡកមនជនធន េះេេង់ 
នវីក្េប់្េីេទេេឡេកននះកកេួបន នវីកេ្បឡ្បស់។ 

ឧះហណន  ង វក ពេនជឧបីណន ុួងដ៏សទនន់ស្មប់េេឡី ីុមស់កងេ់ដនី កផ្ះពផផងីសវីុ នវីក 
ផ្ះពផផងះ័ត៌មនេនតទបន់ានបក នវី សហេុននែដេសវតេនដច់េដងែេីះឡេេ។ េេី៏ ចេ្បឡ្បស់ង វក ព 
េនីកពីអភវ្ីុែបបចូេួុ ផីែដ ដូចែដេេេ្មីឌឡុឡ្ាបស់អី�ក FAO មនេដបរប់េនីកពី្បអប់ 
៥.៧។ អភវ្ីុបស់េេ្មីឌឡុឡ្ា េនជកអនពងត�ននេ�ុ ងួស្មប់េ្បឡ្បស់េនតទបន់ានបក េដឡុ្ឡេេឡី កនី 
ចវត�� មនកែងីែិី នវី កះវនីផ។ េបឡេះាជដូេចកាី�ឡ េនីកពីីណឡ ុួងចទនួន បពសេនជអកី្េប់្េី 
េទេេឡកេ្បឡ្បស់ នវី េកននះេ្បឡ្បស់ង វក ព្េ្ស។ 

 

ឌឡុឡ្ា េនជេេ្មីុួងបស់អី�ក FAO ្ះុះទី ជបណ� ិស�ឡះឡសុនះ 
េងនឌ័ ះ័ត៌មន កទនី់កទនី នវីសន�វសពខេស្បីេនតទបន់ានបក។ ជុួងននីៃដេូ 
េនីកពី្បេកសៃណាន នវី សធណដដ្បជជវបេតង ពីីេ�  (DRC) 
ីកពីឆក ទ២០០៦ េេ្មីឌឡុឡ្ា បនអភវងឌ្� មនី�នបអកីស� ប់សហេុនន ែដេ 
បចាពប្នកមនសមាវី្បមណ ៨.០០០នី់ េនីកពី្បេកសះទី ះឡេនា។ 

្ីកុេដងែេីះឡគក  នវី្ីកុច្ុកា ែដេមនអកីភូុវជ្ស�ឡ នវីបពស ាួប្បាពទគក  
ជេកដីះត់ េដឡុ្ឡះវនីផអទះឡប ុ ីីពេ់ នវីឧបសេ�បស់ះួីេេ ្ះុះទី ចត់ 
ង វធនកសុូហនះេដឡុ្ឡេដា្សងប ុ ះទី េនា។ ស នឡងង វក ពានបកប�ជូ នបន� 
នវីរ� ស់ប�ូះ័ត៌មនគក េទង វិ េទុី េដងផ�េ់េកននះកន់ែតកូេទកូ់ងចទេពា 

្បអប់ ៥.៧ ៖ 

ង វក ពសហេុននី កពីេីណន 

ជឧបីណន កទនី់កទនីុងួ 

េដឡុ ្ឡ� មនករ� ស់ប�ូ - 

េេ្មីឌឡុ ឡ្ ា 

្បភះ ៖ FAO-Dimitra, 
2008; 2010a; 2010b; 
2011a; 2011b; 2011c; 
Eliane Najros, personal 
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កកកេួបនចទេណាដនី នវីកេេឡីីុមសក់ងេ់ដនីអទះឡ្បធនបក ែដេសមាវ  ី
ី�នបបនីទណត់ីេាឡិ  ដូចជ កអនពងត�ននេនីកពីង វស័ងីសវីុ សន�វសពខេស្បី 
កកកួេបនដឡជ�ឡ អនុ័ងធ សមាវីី�នបេ្បឡ្បស់ង វក ពែដេេ្បឡថុះេ 
ះន�ន្ះា កវត  នវី ង វក ពៃង នវី (ាួនកេ) កូស័ះួៃដ េដឡុ្ឡះី់កីជុួងគក  
េទង វិ េទុី នវី ី�នបដៃកេកដត។ ាុងនីវចាសនួន នវីសីុនះ ្បជះេដដ 
ានបកកកេួបនះ័ត៌មនកន់ែត្បេសឡ ែចី ទែេីចទេណាដនី កកេួបនកទនពីចវត�េេឡ 
ខ�ួនឯី នវីហ ននវគង។ ដទេណឡ កេនា ី៏េេឡីកនីចវត�� ះួីេេចូេួុ សីុ 
េនីកពីាឡង វតសហេុននផីែដ។ 

េកនផេុួងចទនួនីកពីចទេណុេកនផេះទី េនា មនសន្បេគាននជះវេសស 
ីកពីកេេឡីីុមសស់ុជុ៌េងនឌ័។ ឧះហណន  េនីកពី្បេកសៃណាន ្ស�ឡេនីកពីភូុវ 
បនឡហ្ូុបហូ បនចចជុងួបពសជមា ស់ដឡីកពីុូេដដ ន េដឡុ្ឡកកេួបនកាេួដឡ 
២,៧៥ហវី ា ែដេមនេពណនះេ�ស្មប់ដទបែន� ងនេះេ ៩៩ឆក ទ។ េនីកពី 
សធណដដ្បជជវបេតង ពីីេ�  ាុងនកះវនីផីកពីចទេណុី�នបអកីស� ប់ 
េនបហូេ� បហឡ (កប ឡ) េេេាឡិ ថ បពសកន់កប់តទបន់ដឡេសឡុែដេមនាឡជតវ 
េដឡុ្ឡដទអទេំ។ ចទណព ចេនា មនផេបបាពេ់េួ� ីត់សម� េ់េទេេឡស ននះេស្បី 
 បស់្េ្ស  ្ស័ងេដងលេជពឡ� ្ស�ឡខពាដឡស្មប់ដទដទណទដៃកេកដត។ 
ី�នបអកីស� ប់បនផ�េ់ះ័ត៌មនដេ់ ជ ជដដបេ នវី  ជ ជែបប្បៃះណឡ  ែដេ 
បនីទណត់ះននខមស់ន� ទី េទេេឡអកីដទអទេំ។ ជេកនផេ ដឡ្បមណ ៧០% 
បនង វេ្តេប់ុីជកដទបែន� នវីែផ�េេឡង វិ ។  

ឧះហណន ះទី េនា បង ិអទះឡេបដបែដេកកកួេបនះ័ត៌មន នវីក្ប្ស័ង 
ះី់កីកន់ែត្បេសឡ  ចា្ុកិ� មនកសួសទនួចទេពាកអនពងត�ននែដេះពទមន 
សុជុ៌េងនឌ័ នវីកះវនីផអទះឡប ុ អភវងឌ្សហេុននសទនន់្ ះី់កីេទននី 
ង វស័ងីសវីុ សន�វសពខេស្បី សវកនវ្ស�ឡធ ែដេនទ� មនកេជពឡចេនសី�ុ  នវី 
កផ�េ់នះអី់ ចដេ់សមាវីសហេុនន ជះវេសស្ស�ឡ។ បពសមក ី់បនេដបរប់ 
អទះឡេបដបែដេកចូេួុ បស់គត់េនីកពីី�នបអកីស� ប់ ីកពីតទបន់កេេេហៃនេខត� 
េឡងូនេនីត្ូី សធណដដ្បជជវបេតង ពីីេ�  ថលេនជេេឡីដទបូីែដេគត់ 
បនចូេួុ េនីកពីកះវនីផែងីែិីស�ឡះឡកងេ់ដនីអទះឡេងនឌ័។ “ខព ទែតីែតេវត 
ថ េនាេនជ្បធនបកែដេេេុ�បីេទេេឡ្ស�ឡ នវី ្បឆទី ចទេពាបពស!”។  

communication. 

្ស�ឡានបកែុីែតីមនេកននះមនី្ុវតន� ទី  ីកពីកកកួេបន្បះ័ននផ្ះពផផងីកពីក្ុី់េបាះពុម នវី 
ះ័ត៌មនេបាះពុម ដូេចកា េេេួេរ� តងីចវត�កពីដី់ជះវេសសេទេេឡឧបីណន ្ប្ស័ងះី់កីរួេ់មត់ នវ  ី
ឧបីណន ្ប្ស័ងះី់កីែបបកស្នឡងនះ។ េេី៏ ច្តតងបីែ្បស នវី ះ័ត៌មនជនសីកពីុូេដដ ន 
ផីែដ នវី េួេាដសលីេ្បឡ្បស់ពី បេចាីេកស ឬ នសច្ប់។ កសែុ�ីេ ់ នាុសហេុនន េសដងេប 
េទនូាឡងចេ ចទេដី រួទី បដ នវីង ឡេដអូ េនជឧបីណន បែនុ ដូចមនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៥.៨ អទះឡេេ្មី 
ុួងេនីកពី្បេកសមប ំង ឡ។ 
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សីុនះជុួងេុដនីនទែបប្បៃះណឡ  ែដេ ចមន្បសវកននះន� ទី ីកពីកេជពឡ�  
មនករ� ស់ប�ូសី�ុ េនេះេែដេះួីេេដនី នវី កកួេស� េ់អទះឡជម នពូបៃន 
ប ុ េងនឌ័។ 

្បអប់ ៥.៨ ៖ 
ង វជឡស្ស�កទនី់កទនី  

នវី ្បះ័ននផ្ះពផផង 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ 

 

្បភះ ៖ WOLREC, 2011. 

កចី្ីីឯីសង ឡេដអូែដេួុ មនបកចទេដី ីទណះ  េ ់ ន នវី សេុ�ី  
េផ្ី្គក  បបពែន� ាួនកេ ្បជានុវនចី់បង ិ ពុខេនីកពីមប សពឡនថត នវីបង ិ 
អត�ស នុ ណបស់ះួី េេេេឡង។ 

េ ់ នស្មប់កអភវងឌ្ននេរ� តេេឡប ុ ដឡជ�ឡ ែដេមនង វសុនះេងនឌ័ នវីក 
ផ្ះពផផងអទះឡេទេហឡិ ៃនក្សង្ជងេនីកពីសហេ នុ ែដេផ�េ់�កសាូនដេ់ 
ានេគេេិ េដឡុ្ឡះវនីផអទះឡតថនះជី់ែស�ីបស់ះួីេេ នវី ែសពីី 
ដទេណា្សង េដឡុ្ឡេជពឡកតសហូុតវះី់កីេទននីប ុ ដឡជ�ឡ។ 

ករ� ស់ប�ូកស្ននីវចាគក េទង វិ េទុី លីសហេុននបវាជវបេតង  នវីមា 
ជវបេតង  េដឡុ្ឡេ្បដបេជដប្បះ័ននកន់កប់ដឡជ�ឡបស់ះួី េេ ែដេេនាេនជង វជឡស្ស� 
កទនី់កទនីុួងែដេ្តតងេ្បឡជនធនេ្ចឡន។ 

េទត់កស្ននង វស័ងសហេុនន ែដេ្ស�ឡ នវីបពសីកពីសហេុននេូែផនកឡអទះឡ 
ូបនះៃនីុសវកនវនះ នវី ក្េប់្េីដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ។ 

ដលរ់សរ�តល្ួណុែម ់េរងឥល រិ មប 

កេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូងសុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ េនជេេ្មីុួងងនេះេ 

ែងី ែដេះុះ� មនករ� ស់ប�ូ ចទេពាេពណតៃុ� នវីឥ វគបថុូេដដ ន ែដេជេរង្បនចី់ឬស 

គប ីេ្៉។ េដឡុ ្ឡ� មនផេបបាពេ់ជទេជីបទផពតីកពីងនេះេែងី លមនសនសទនន់ន� ទី ណស់ែដេ្តតង 

ីទណត់ី្ចីចូេស្មប់ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡប ុ េងនឌ័ នវីដឡជ�ឡ។ 

ងពកនស្ស�្បីបេដង្បសវកននះ ួុ មន កេជពឡកងជុួង ពីម ែដេេពណតៃុ� នវីឥ វគបថបស់ 

ះួីេេ ននីក� ងេទជេពណតៃុ� នវី ឥ វគបថបស់សី�ុេនេះេអនេត។ អភវ្ីុីវចាសនួនសហេុនន 

មនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៥.៥ នវី អភវ្ីុែដេេរ� តេេឡ្ េ្ស មនេដបរប់េនីកពី្បអប់ ៥.៩។ 

 

្បអប់ ៥.៩ ៖ 

ករ� ស់ប�ូឥ វគបថ 

ាុងនអភវ្ ីុុងួ 

ែដេេរ� តេេឡ្ េស្ 

 

្បភះ ៖  
World Bank/FAO/IFAD, 

2009a: 162–165. 

េេ្មីសីេ្ីស�ឡះឡកកកួេបនដឡជ�ឡ បស់ជនគះវភះេ់ី នវីកះ្ីឡីេទេេឡ 

េេ្មី Proyecto Acceso a la Tierra ្តតងបនអនពងត�េនីកពី្បេកសហពីឌូរប ស់ 

េនចេន� ាឆក ទ២០០១ នវី ឆក ទ២០០៩ េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់េកននះបស់្បជាន្ីឡ្ី 

ីកពីកកកួេបនដឡជ�ឡ បេីបឡនកងេ់ដនីអទះឡសវកនវ្កះ សុ្ត�វួុ  កធនាុផ�ូងច្ប់ 

េទេេឡសវកនវ េដងុវន្បកន់អទះឡស ននះ ពហនះវពហន កចូេួុ េដងេសឡនះគក  

ះឡសមាវី្េ្ស េនីកពី ាឡងីុនក តតូចេនានបក ក្េប់្េី ាឡងីុថឡេដង្ស�ឡ 

នវីកបណ�ព ាបណ� េ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ េេ្មីេនា បនផ�េ់� ្េ្ស 

ានបកែដេគ នដឡ នវីខពាដឡ នូងាទនួងបេចាីេកស នវីាទនួងាុផ�ូងច្ប់ ្ះុះទី ីុាឡ 
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កវិដឡ េដងះវចណអទះឡសីុនះបស់ភ វគែដេគទ្ កដេ់កេជពឡ ាឡងីុបស់សព ុឡ 

ះួីេេ។ េេ្មី្តតងបនេដបចទេេឡី  េដងមន្បះ័នន្ត្តះវនវត  នវីលងតៃុ�ែបប 

ចូេួុ ុួង ្ះុះទី បនប�ាូ េងពកនស្ស�េងនឌ័ ចប់ះឡឆក ទ២០០៣។ រេ់បពេ�េវី 

បេចាីេកសះទី អស់្តតងបនបណ�ព ាបណ� េ នវីផ្ះពផផងអទះឡប ុ សុជុ៌េងនឌ័។ 

បពេ�េវីេេ្មីបនរងកណន � ដនីថ កអនពងត�ននងពកនស្ស�េងនឌ័ ខណនេះេ 

ែដេ្តតងេដា្សងប ុ នះខពសគក ែផកី ងប្ជុ៌ េនជកេទបីុងួ បបពែន� លបនបេីបឡត 

� មននូងេកនផេេេ្មីេដងេជេា័ង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ េុេដនងនេះេ 

ែងីដ៏ចុ្ីុួង េនកផ�េ់ះ័ត៌មន នវីកងេ់ដនីែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់េទេេឡ 

្េ្ស េេឡីកនីចវត�� បពសរ� ស់ប�ូឥ វគបថបស់ះួីេេ ចទេពាកតះព វីចា្េ្ស 

ផ�េ់តៃុ�េទេេឡង វនេះនបស់ភ វគ ឬ ៃដេូបស់ះួីេេចទេពាសីុនះផេវតីុ 

នវីកកួេស� េ់សវកនវជមា ស់បស់ភ វគ ឬ ៃដេូបស់ះួីេេ េទេេឡ្កះ សុ្ត�វនន 

ែដេះួីេេ ចកកួេបន។ 
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ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី  ស្មប់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដង 

សុជុ៌េងនឌ័ េនជដទេណឡ កុងួែដេ្តតងបន�េជពឡដែដេ្។ េេ្តតងេជពឡបចាពប្នកនះេទេេឡែផនកឡានេគេេិ 

នវី្ត្តះវនវត េេឡងឌ្ននះ េដងេជដបេទននីេគេបទណី នវី សូចនីែដេ ចលស់ែងីបន។ 

មា ស់ាទនងួ នវី មា ស់ុូេនវជវ ្តតងកកួេបនកប្ ជុ បអទះឡជុជតវៃនដទេណឡ ករ� ស់ប�ូេពណតៃុ� នវី  

ឥ វគបថ ែដេមនងនេះេែងី េដឡុ្ឡ� បន�កកេួបនជនធនស្មប់អនពងត�កងអភវបេីវចាេេឡក 

កន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងកកកេួខពស្តតង នវីមនសុជុ៌េងនឌ័។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ីទណត់ស ម� េ់ 

 

18 Patricia Costas, Catherine Gatundu, Renée Giovarelli, Paolo Groppo, Rachael Knight, Sabine Pallas and Rebecca Sittie  បនផ�េ ់
ធតពចូេសទនន់្េនីកពីុបូឌពេេនា ីកពីអទេពីេះេៃនសវក ស់បេចាី េកស ែដេ្ប្ះនត�េជពឡេេឡី ីកពីែខឧសន ឆក ទ២០១១ េនឯក វគេង័ 
ីណ� េបសអ់ី�ក FAO រប់ប�ាូ េាុងនកះវនីផបស់្ ីកុកងកទនី់កទនី។  



ុបូឌពេ ៥៖ កប�ជូ នស 153 

 

 



ុបូឌពេ ៥៖ កប�ជូ នស 154 

 

 
 

 

ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី េនជេន�នាេដឡុ្ឡប្ ជុ បប ុ េងនឌ័ នវីសេ្ុច�  

បននូងអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងកកកួេខពស្តតង។ 

 ឥ វគបថចទេពាអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័  ចះវបីរ� ស់ប�ូ 

 ្ស័ងេដងឥ វគបថះទី េនា បនចី់ឬសគប ីេ្៉។ 

ដូេចកា ករ� ស់ប�ូេពណតៃុ� នវីឥ វគបថ េនជេេ្មីងនេះេែងីុួង ែដេះុះ� មន េះេេង់ 

នវីីវចាខវតខទេ្ចឡន ្ះុះទី ប្ ជុ បកងេ់ដនីេនីកពីចទេណុមា ស់ាទនួង នវីមា ស់ុូេនវជវ េដឡុ្ឡ 

ធន� មនជនធនស្មប់គទ្ កដេ់ងពកនស្ស�្ប្ស័ងះី់កី នវីេេឡីីុមស់កងេ់ដនី។ 

េេ្តតងក� មនកផ្ះពផផងអទះឡេងនឌ័ស្មប់្ស�ឡ នវីបពស សហេុននុូេដដ ន នវី្បះ័នន 

ផ្ះពផផង ្ះុះទី អកី ចូេួុ ្េប់ី្ុវតេនីកពីដទេណឡ ក នវីស ប័នអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 

ងពកនស្ស�េេឡីីុមស់កងេ់ដនី្បីបេដង្បសវកននះ ្តតងមននះជី់ែស�ី  មននះបត់ែបន 

កន់ភ�ន់ ងងស្ុបខ�ួន នវីផ�េ់ វីចាសហក េដងា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡអកីពី់ះ័ននេផ្ី្គក ។  

ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡីីុមសក់ងេ់ដនី្បីបេដងេជេា័ង េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់អភវបេីវចា 

េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ ្តតងេដបចទេដង្បកី្បងត័ក េដងចប់េផ�ឡុះឡថក ី់ 

ីទះូេ ះវចណេទេេឡេទដប់េទេដងនវីេះេេង់ កីទណត់នវងុន័ងនវីក្ជបេទដេ់ 

ានេគេេិ កអភវងឌ្នន នវីកេដបចទស ្ះុះទី កា្ុកិ� មនកចូេួុ ះឡ្ស�ឡ នវី បពស 

េន្េប់ដទណី់កេះទី អស់។ 

ង វជឡស្ស� នវី ឧបីណន ្ប្ស័ងះី់កី ែដេមនសុជុ៌េងនឌ័ ួុ មនីវចាសនួនសហេុនន 

ង វក ពេនានបក ្ះុះទី ឧបីណន ែបបចូេួុ  នវីឧបីណន កស្នឡងនះ។ 

ងពកននកតសហូុតវ នវីងពកននកអីីុែផកីច្ប់ ី៏ជសីុនះ្ប្ស័ងះី់កីសទនន់ផីែដ។ 

ក្ប្ស័ងះី់កី នវីកេេឡីីុមស់កងេ់ដនី េដឡុ្ឡគទ្ កដេ់អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ 

្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័ េនជដទេណឡ កុួងែដេ្តតងបន�េជពឡេេឡី ដែដេ្។ 

 
 

សេងងមេាីីិលសាខេ់ស�ីីី

ដលមប�ត េិល 
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• ចទនួនកផ�ួចេផ�ឡុផ្ះពផផង នវី េេឡីីុមស់កងេ់ដនីអទះឡេងនឌ័ ែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់េេឡ 

ប ុ ដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួនងេ�បណ�ព ាបណ� េអទះឡកតសហូុតវ នវី អីីុែផកីច្ប់ ែដេេវតេូដេ់េងនឌ័ នវីេរ� ត 

ងីចវត�កពីដី់េេឡប ុ ដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួននេងៃន្ស�ឡ នវីបពស ែដេកកួេបនកបណ�ព ាបណ� េអទះឡកតសហូុតវ នវីអីីុ 

ែផកី ច្ប់ ែដេេរ� តងីចវត�កពីដី់េេឡប ុ ដឡជ�ឡ។ 

• ចទនួនឧបីណន កទនី់កទនី នវី ្បះ័ននផ្ះពផផងែដេ្តតងបនេ្បឡ្បស់ េដឡុ្ឡប�ជូ នសអទះឡ 

អភវបេីវចា េេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ្បីបេដងសុជុ៌េងនឌ័។ 

• ចទននួ្ស�ឡ នវី បពស ែដេសបន្ជបេទដេ់។ 

  

 
 

 

សតចនកល្ុតុីរេរុងនេេួិ សេស

ស្រមដលមប�ត េិល 
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េសចក�ីេផ� ម 
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េនីកពីផួាែដេះួីេេស់េនេ្កង ពហនះវពហន នវីែចីអទះឡសវកនវបស់បពស នវី្ស�ឡ ីកពីកសកីុតី 
េដងកកួេបនចទែណី្បីបេដងសុជុ៌ះឡ្កះ សុ្ត�វបស់�ះពីម� ងះួីេេ។ ម្ា១៦ ែចីថ 
្ស�ឡមនសវកនវកកេួបនេទេនដដ នេសឡនះគក ។ ម្ា១៩ េេឡីីុមស់េកននះបស់្ស�ឡីកពីកកកួេបន 
នវី្េប់្េីេទេេឡជនធនស្មប់ផេវត នវី ធនអទះឡសវកនវបស់ះួីេេីកពីកកកួេបន្កះ សុ្ត�វ 
ែដេជែផកីុួងៃនសវកនវបស់ះួីេេីកពីកកកួេបនកអភវងឌ្នន្បីបេដងនវន�នះ។ 

េគេេិេបដបលនស�ឡះឡេទេនដដ ន នវី ែផនកសីុនះសីេ (១៩៩៦) 

ែចីអទះឡកកកួេបនា្ុី្េប់្គន់ស្មប់ាន្េប់ូប រប់ប�ាូ េេកននះេសឡនះគក ីកពី កកកួេ 
បនហវ�នងតពដឡជ�ឡ នវីេទេនដដ ន េដងគ នកេ ឡសេអឡី នវីែចីអទះឡេគេនេគបង នវីកអនពងត�នន 
េដឡុ្ឡេេឡីីុមស់� មនកចូេួុ េសឡនះគក បស់្ស�ឡ េនីកពីកេដបចទែផនក នវី កេជពឡេសចី�ឡ 

ររទរុួមកលណ េេ�លនុរសេដម្ីី ា្ េដរេ្រមរករចច េរដលដេ ដម ដីម់ីស

្រកមេេដសមមមមេដេនឌល 
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សេ្ុចចវត�ាទី កឡេទេនបស់ុនពស្។ 

ែផនកសីុនះៃនីវចា្ បាពទី ទះូេស�ឡះឡេស្បី ះវភះេ់ី (១៩៩៦) 

េគេបទណី ១.៣ ះុះ� ដដ ភវបេធន� មនសុនះេងនឌ័ នវីកផ�េ់នះ អី់ ចដេ់្ស�ឡ 
ាុងនកែណនទ នវី កអនពងត�ននបកប្�នត�វេរ� តកងីចវត�កពីដី់ខមស់េេឡប ុ េងនឌ័ ែដេផ�េ់ 
� ្ស�ឡនូងេកននះេសឡនះគក ្បីបេដងសន�វសពខសពងតវនះ ីកពីកកកួេបន នវី្េប់្េីេទេេឡដឡ នវី 
ជនធនផេវតដៃកេកដត។ 

េសចី�ឡែថ�ី កណន កឡ្ ីកី េបបកទី  (១៩៩៥) 

ម្ា ៣៥ ែចីេេឡី ង វិ អទះឡកសេ្ុចបស់ដដ ភវបេីកពីកធន� មនេកននះេសឡ នះគក បស់្ស�ឡ 
ីកពីកកកួេបនជនធនេសដដីវចា រប់ប�ាូ េដឡជ�ឡ នវីឥណះន។ 

េបដបលន ២១ (១៩៩២) 

ីឋខណ�  ៣.៨ អទពងនង� ដដ ភវបេះ្ីនី្ីបខ័ណ� ច្ប់ស្មប់ក្េប់្េីដឡជ�ឡ កកកួេបនដឡជ�ឡ 
នវីីុសវកនវនះេទេេឡដឡជ�ឡ ជះវេសសស្មប់្ស�ឡ។ ីឋខណ�  ៣២.៦ ះុះ� ដដ ភវបេកព នវី 
េដបចទ� មនេីណនផ�ូងកេទេេឡកកន់កប់ នវី កេ្បឡ្បស់ដឡជ�ឡបស់្ស�ឡ ្ះុះទី សវកនវដឡជ�ឡបស់ 
ះួីេេ។ 

អនពស នុ ស�ឡះឡសវកនវី ពម (១៩៨៩) 

ម្ា ២ កព ពីមះឡផេបបាពេ់ៃនកេ ឡសេអឡីេទេេឡ�ះពីម� ងបស់ះួី េេ ែដេ ចទណព ចេនា 
មន្បសវកននះកពម� ងបស់ះួី េេះឡកេ ឡសេអឡីេេឡ្ស�ឡ។ 

ីតវកស នុ អន�ជតវស�ឡះឡសវកនវះេដដ នវី សវកនវនេគបង (១៩៦៦) 

ម្ា២ , ម្ា៣ នវីម្ា២៧ ែចីអទះឡកកកួេបនសវកនវេដងគ នកេ ឡសេអឡីចទេពាេងនឌ័។ 
ម្ា២៣.៤ ប ជុ ី់ថ សវកនវបស់្ស�ឡីកពីកកកួេបន្កះ សុ្ត�វេ្កុចទណី  ពហនះវពហន នវី 
េនេះេ ទ់ ង ពហនះវពហន េួកកេួបនីវចាកពដូចគក េទននីសវកនវបស់បពសផីែដ។ 

ីតវកស នុ អន�ជតវស�ឡះឡសវកនវេសដដី វចា សី�ុ  នវី ងប្ជុ៌ (១៩៦៦) 

ម្ា៣ ែចីថ ្ស�ឡ នវីបពសមនសវកនវេសឡគក  នវី ចេ្បឡ្បស់សវកនវបស់ះួីេេេដង េសឡនះគក ។ 

េសចី�ឡែថ�ី កណន សីេស�ឡះឡសវកនវុ នពស្ (១៩៤៨) 

ម្ា២ េេឡីីុមស់សវកនវបស់ុនពស្្េប់ូប ីកពីកកកួេបនសវកនវុនពស្ នវីេស ឡនះ ជុូេដដ ន 
េដងគ នកេ ឡសេអឡី។ ម្ា៧ ផ�េ់សវកនវដេ់ុនពស្្េប់ូប ីកពីកកកួេបនីវចាកពេសឡនះគក  
េ្កុច្ប់។ ម្ា១៦ ផ�េ់សវកនវដេ់្ស�ឡ នវីបពស ីកពីកកកួេបនសវកនវេសឡនះគក ីកពីអទេពីេះេៃន 
ចទណី ពហនះវពហន នវី េនេះេ ទ់ ងចទណី ពហនះវពហន។ 
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សុនះេងនឌ័ េនជេគេកណន ុងួីកពីចទេណុ 
េគេកណន សកូេះទី ១០ ៃនេគេកណន ែណនទ 
េដងស័្េចវត� ស�ឡះឡអភវបេីវចា្បីបេដងក 
កកួេខពស្តតងេេឡកកន់កប់ ដឡ ាេផេ នវីៃ្ះេេឡ 
េនីកពីប វបកៃនសន�វសពខេស្បី ជតវ។ េសចី�ឡែណនទេនា 
មនេគេបទណីាងួដេ់កអនពងត�ននេគេកណន  
ែណនទនីេដឡុ ាុងនកសេ្ុច� បននូង 
អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងកកកួេ 
ខពស្តតង  នវី មនសុជុ៌េងនឌ័។ េសចី�ឡែណនទេនា 
េរ� តេេឡសុជុ៌ នវី េបដបែដេកកន់កប់ដឡជ�ឡ 
 ច្តតងបន្េប់្េីីកពីេីណនុួង ែដេេត�ឡងតប 
េទននីេសចី�ឡ្តតងក នវី  កវនះខពស្គក បស់្ស�ឡ 
នវីបពស។ 

អភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ ្បីបេដងសុជុ៌ 
េងនឌ័ធនថ ្ស�ឡ នវីបពស ច ចូេួុ េដងេសឡ 
នះគក េនីកពីកទនី់កទន ីបស់ះួ េីេចទេពាដឡជ�ឡ ា ុងន 
ស ប័នផ�ូងក នវីកេដបចទុ វនផ�ូងក ស្មប់ដដបេ 
នវីក្េប់្េីដឡជ�ឡ។ េសចី�ឡែណនទេនា ផ�េ់ដទបូន ន 
អទះឡងន�កងពកនស្ស� នវីសីុនះនន ែដេ ច 
្តតងបនងីុីេ្បឡ្បស់ េដឡុ្ឡេជពឡ� ្បេសឡេេឡី នូង 
សុជុ៌េងនឌ័ េនីកពីដទេណឡ កស ប័ន នវី 
សីុនះៃនអភវបេីវចាេេឡកកន់កប់ដឡជ�ឡ។ 
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