
THE ABC OF LAND TENURE 
KEY TERMS AND THEIR MEANING
With a focus on the Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in  
the Context of National Food Security 

សិិទ្ធិិិកាាន់់កាាប់់ដីីធ្លីីី ៖ ពាាក្យយគន់ី�� ន់ិងន់ិយមន់័យ
ដោ�ាយដោ�ោាតសិំខាាន់់ដោ�ើដោ�ា�កាារណ៍៍ណែណ៍នាំាំដោ�ាយសិ័័គ្រគចិិតតសិតីពីីអភិិបាា�ក្យិចិច
គ្រប់ក្យប់ដោ�ាយកាារទ្ធិទ្ធិួ�ខុុសិគ្រតូវដោ�ើកាារកាាន់់កាាប់់ដីី ជ�ផ� ន់ិងព្រៃគ្រពីដោ�ើក្យុ�ងប់រិប់ទ្ធិព្រៃន់
សិន់តិសិុខុដោសិៀ�ងជាាតិ (VGGT)





THE ABC OF LAND TENURE 
KEY TERMS AND THEIR MEANING
With a focus on the Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in  
the Context of National Food Security 

សិិទ្ធិិិកាាន់់កាាប់់ដីីធ្លីីី ៖ ពាាក្យយគន់ី�� ន់ិងន់ិយមន់័យ
ដោ�ាយដោ�ោាតសិំខាាន់់ដោ�ើដោ�ា�កាារណ៍៍ណែណ៍នាំាំដោ�ាយសិ័័គ្រគចិិតតសិតីពីីអភិិបាា�ក្យិចិច
គ្រប់ក្យប់ដោ�ាយកាារទ្ធិទ្ធិួ�ខុុសិគ្រតូវដោ�ើកាារកាាន់់កាាប់់ដីី ជ�ផ� ន់ិងព្រៃគ្រពីដោ�ើក្យុ�ងប់រិប់ទ្ធិព្រៃន់
សិន់តិសិុខុដោសិៀ�ងជាាតិ (VGGT)



The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the 
expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its 
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies 
or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have 
been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned.

The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the 
views or policies of FAO.

ISBN 978-92-5-133730-1 
© FAO, 2020

Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/3.0/igo/legalcode).

Under the terms of this licence, this work may be copied, redistributed and adapted for non-commercial 
purposes, provided that the work is appropriately cited. In any use of this work, there should be no 
suggestion that FAO endorses any specific organization, products or services. The use of the FAO logo is not 
permitted. If the work is adapted, then it must be licensed under the same or equivalent Creative Commons 
licence. If a translation of this work is created, it must include the following disclaimer along with the 
required citation: “This translation was not created by the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO). FAO is not responsible for the content or accuracy of this translation. The original [Language] 
edition shall be the authoritative edition.”

Disputes arising under the licence that cannot be settled amicably will be resolved by mediation and 
arbitration as described in Article 8 of the licence except as otherwise provided herein. The applicable 
mediation rules will be the mediation rules of the World Intellectual Property Organization http://www.
wipo.int/amc/en/mediation/rules and any arbitration will be conducted in accordance with the Arbitration 
Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Third-party materials. Users wishing to reuse material from this work that is attributed to a third party, such 
as tables, figures or images, are responsible for determining whether permission is needed for that reuse 
and for obtaining permission from the copyright holder. The risk of claims resulting from infringement of 
any third-party-owned component in the work rests solely with the user.

Sales, rights and licensing. FAO information products are available on the FAO website (www.fao.org/
publications) and can be purchased through publications-sales@fao.org. Requests for commercial use 
should be submitted via: www.fao.org/contact-us/licence-request. Queries regarding rights and licensing 
should be submitted to: copyright@fao.org.

Required citation /[ដោសិចិក្យតីដោ�ាងដោ�ាកាាន់់ឯក្យសាារដោន់�]

FAO. 2020. The ABC of land tenure – Key terms and their meaning. With a focus on the Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security / សិិទ្ធិិិកាាន់់កាាប់់ដីីធ្លីីី ៖ ពាាក្យយគន់ី�� ន់ិង
ន់ិយមន់័យ ដោ�ាយដោ�ោាតសិំខាាន់់ដោ�ើដោ�ា�កាារណ៍៍ណែណ៍នាំាដំោ�ាយសិ័័គ្រគចិិតតសិតីពីីអភិិបាា�ក្យិចិចគ្រប់ក្យប់ដោ�ាយកាារទ្ធិទ្ធិួ�ខុុសិគ្រតូវដោ�ើកាារកាាន់់កាាប់់ដីី ជ�ផ� ន់ិងព្រៃគ្រពីដោ�ើក្យុ�ង

ប់រិប់ទ្ធិព្រៃន់សិន់តិសិុខុដោសិៀ�ងជាាត ិ(VGGT). Rome / ទ្ធិីគ្រក្យុងរ៉ូម.



Contents មាាតិកាា
Acknowledgements ដោសិចិក្យតីណែ�ីងអំណ៍រគុណ៍ iv

Introduction ដោសិចិក្យតីដោផតើម 1

iii

A 3

B 6

C 8

D 14

E 17

F 9

G 21

H 24

I 25

J 27

L 28

M 41

N 42

O 43

P 45

R 49

S 54

T 59

U 64

Z 65

Sources គ្រប់ភិពី 66



Acknowledgements
This document was edited by Tony Lamb, 
Marianna Bicchieri and Louisa J.M. Jansen. 
It benefited from inputs from Margret Vidar, 
Gavin Adlington and the Mekong Region Land 
Governance (MRLG) Project. The valuable 
inputs of … are especially recognized. The 
translation was undertaken by ....

The layout was prepared by Maria Guardia 
Marin based on the original design and 
illustrations by Luca Feliziani.

FAO wishes to express its appreciation 
to the Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC) for the financial 
contribution that made this publication 
possible.

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ
ឯក្តីសារនេះតេូវបានកេ�មេួលដោយ Tony Lamb , Marianna 

Bicchieri, និង Louisa J.M. Jansen និងទទួលបានមតិយោបល់

ព� Margret Vidar, Gavin Adlington និងគុមេេងអំភិបាលក្តីិច្ច

ដ�ធែ�ក្តី្នុងតំបន់មេគុង្គ (MRLG)។ យើង�ូមអំរគុុណចំពោះការផីល់

មតិយោបល់រប�់...........................។ ឯក្តីសារនេះតេូវបានបក្តីបេេ

ដោយ............................។

សៀវភៅនេះតេូវបានរចនា បែង់ដោយលោក្តីសេ� Maria Guardia 

Marin ដេលយោងទៅតាមការរចនា និងរូបភាពដើមទាំងសេុងរប�់

លោក្តី Luca Feliziani ។

អំង្គការសេបៀង និងក្តី�ិក្តីម្មនេ�ហបេជាជាតិ �ូមថែេងអំំណរគុុណ

ចំពោះទ�ភា្នេក្តី់ងារអំភិវឌេឍន៍ និង�ហបេតិបតីិការ�្វ�� (SDC) ចំពោះ

ការផីល់ហិរញ្ញបេបទាន�មេេប់ការបោះពុម្ពផេសាយនេះ ។

iv



Introduction 
This glossary has been prepared to assist with 
an understanding of land tenure terms in the 
context of the Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests in the Context of National 
Food Security (VGGT). 

This document draws on other glossaries 
(see references) and includes key words that 
are used in the VGGT, together with other 
commonly used words in land administration, 
land management and land legislation. As 
with any glossary, this document reflects a 
certain perspective on land tenure concepts, 
and it is possible that others will have different 
perspectives.

សេចក្តីី�ផីើម
�ទា្ទេនុកេមនេះតេូវបានរៀបចំឡើង ដើមេប��មេួលដល់ការ

ស្វេងយល់អំំព�ពាក្តីេយគុនែឹះពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ� ក្តី្នុងបរិបទនេ

គោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយ

ការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុងបរិបទ

នេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ (VGGT)។

ឯក្តីសារនេះផ្អេក្តីលើ�ទា្ទេនុកេមផេសេងទៀត (�ូមមើល

ឯក្តីសារយោង) និងរួមបញ្ចូលពាក្តីេយគុនែឹះដេលបេើបេេ�់ក្តី្នុង

គោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី �ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយ

ការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុង

បរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ (VGGT) បូក្តីរួមនឹងពាក្តីេយផេសេងទៀត

ដេលបេើបេេ�់ជាទូទៅក្តី្នុងរដ្ឋបាលដ�ធែ� ការគេប់គេងដ�ធែ� និងចេបាប់

�ី�ព�ដ�ធែ�។ មិនថាផ្អេក្តីតាម�ទា្ទេនុកេមណាមួយនោះទេ ឯក្តីសារនេះ

ឆែុះបញ្ចេំងការយល់ឃើញ�ី�ព�ទ�េសនាទាន�ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ� ហើយ

ឯក្តីសារផេសេងទៀតអាចមានការយល់ឃើញផេសេងព�នេះ។
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Access to land: the ability of a person to 
locate, occupy and use land, whether by 
firstly buying it, leasing it, being given it, or 
gaining rights to the land in some other way, 
such as by custom. Land reform programmes 
seek to improve access to land for those 
people who do not have it. See “land 
reallocation” and “tenure reform”.

លទ្ធភាពទទួលបានដី ៖ �មត្ថភាពរប�់មនុ�េសមា្នេក្តី់ក្តី្នុងការក្តីំណត់

ទ�តាំង កាន់កាប់ និងបេើបេេ�់ដ�ធែ� មិនថាតាមរយៈការទិញដំបូង 

ការជួល ការផីល់អំំណោយ ឬការទទួលបាន�ិទ្ធិដ�ធែ�តាមរបៀប

ផេសេងទៀត ដូចជា ទំនៀមទមា្លេប់។ ក្តីម្មវិធ�ក្តីំណេទមេង់ដ�ធែ�មាន

គោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានដ��មេេប់អំ្នក្តីដេលគ្មេន

ដ�ធែ�។ �ូមមើល “ការបេងចេក្តីដ�ធែ�ឡើងវិញ” និង “ក្តីំណេទមេង់

�ិទ្ធិកាន់កាប”់។

Accountable: responsibility of a person 
for his or her actions or decisions (or failure 
to act or decide), and liability for any 
consequences or penalty that might be 
imposed for taking the action or making 
the decision where it is wrong, corrupt or 
illegal (or failing to take the action or make 
the decision). As the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, accountability 
means holding individuals, public agencies 
and non-state actors responsible for their 
actions and decisions according to the 
principles of the rule of law.

គណនេនយ្្យភាព ៖ ការទទួលខុ�ត្រូតូវរប�់បុគុ្គលមា្នេក្តី់សេលើ�ក្តីម្មភាព 

ឬការ�សេត្រូមចចិតីរប�់ខែ�ន (ឬការខក្តីខានមិនសេធ្វើ�ក្តីម្មភាព ឬ

�សេត្រូមចចិតី) និងការទទួលខុ�ត្រូតូវចំសេពាះផលវិបាក្តី ឬទណឌក្តីម្ម

ណាមួយសេ�យសារការសេធ្វើ�ក្តីម្មភាព ឬការ�សេត្រូមចចិតីថ្លែដល

ខុ�ឆ្គង ពុក្តីរលួយ ឬខុ�ចេបាប់ (ឬការខក្តីខានមិនសេធ្វើ�ក្តីម្មភាព

ឬ�សេត្រូមចចិតី)។ ថ្លែផ្អក្តីតាមសេគលការណ៍អំនុវតីន៍ទាំង ១០ ក្តី្នុង

សេគលការណ៍ថ្លែណនាំសេ�យ�្ម័ត្រូគុចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ចត្រូបក្តីបសេ�យ

ការទទួលខុ�ត្រូតូវសេលើការកាន់កាប់ដ�ធែ� ជលផល និងព្រៃត្រូពសេ�ើក្តី្នុង

បរិបទព្រៃន�នីិ�ុខសេ�េបៀងជាតិ គុណសេនយេយភាព�ំសេ�សេលើការសេធ្វើឱ្េយ

បុគុ្គល ទ�ភា្នេក្តី់ងារសាធារណៈ និងតួអំង្គមិនថ្លែមនរដ្ឋទទួលខុ�ត្រូតូវ

សេលើ�ក្តីម្មភាព និងសេ�ចក្តីី��សេត្រូមចចិតីរប�់ពួក្តីសេគុ ត្រូ�បតាម

សេគលការណ៍ន�តិរដ្ឋ។

Adjudication: the process of making a decision 
by taking into account the facts and the law.

ការវិិនិច្ឆ័័�យ្ ៖ ដំសេណើរការសេធ្វើសេ�ចក្តីី��សេត្រូមចសេ�យពិចារណាព�

អំង្គសេហតុ និងចេបាប់ពាក្តី់ព័ន្ធ។

Adjudication of title: the process in which 
the parcel boundaries, ownership and 
rights to land are officially determined 
and then recorded in a government run 
registry. Often a certificate is issued to the 
owner. Adjudication does not change the 
boundaries or rights, but rather it recognizes 
the location of boundaries and rights that 
already exist. Also known as “title registration” 
and “first registration”. It can be done in a 
sporadic or systematic way. See “sporadic 
registration” and “systematic registration”. 

ការវិិនិច្ឆ័័�យ្ប័�ណណ ៖ ដំសេណើរការថ្លែដលត្រូពំក្តីេបាលដ� ក្តីម្ម�ិទ្ធិ និង�ិទ្ធិ

ដ�ធែ� ត្រូតូវបានក្តីំណត់ជាផែូវការ និងក្តីត់ត្រូតាទុក្តីក្តី្នុងសេ�ៀវសេ�សេគល

បញី�រប�់រ�ាេភិបាល។ ជាញឹក្តីញាប់ មានការសេចញវិញាេបនបត្រូត

ដល់មា្ចេ�់ដ�។ ការវិនិច័័យមិនផ្លា្លេ�់បីូរត្រូពំដ� ឬ�ិទ្ធិដ�ធែ�សេនាះសេទ បុុថ្លែនី

ទទួលសាាេល់ទ�តាំងត្រូពំដ� និង�ិទ្ធិដ�ធែ�ថ្លែដលមានត្រូសាប់ (អាចសេ�ថា

 “ការចុះបញី�ប័ណណ” និង “ការចុះបញី�ដំបូង”)។ ការវិនិច័័យសេនះ

អាចសេធ្វើសេ�ើងយូរៗមីង ឬជាត្រូបព័ន្ធ។ �ូមសេមើល “ការចុះបញី�ដ�មាន

លក្តីខណៈ�ច់សេ�យដុ”ំ និង “ការចុះបញី�ជាត្រូបព័ន្ធ”។

Administrative framework: see 
“organizational framework”.

ក្រ�ប័ខណឌរដឋបាល ៖ �ូមសេមើល “ត្រូក្តីបខណឌអំង្គការ”។
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Adverse possession: the occupation of 
another person’s land without that person’s 
permission, also known as “squatting”. The 
possession by the trespasser, occupier or 
squatter is “adverse” (in the sense of “against”) 
the owner. Adverse possession for a long 
period (the number of years is usually 
specified in law) gives the person possessing 
the land certain rights, the most common 
of which is the right of ownership over the 
land, although easements can also be created 
in some legal systems by long-term use. 
See “limitation period”, “prescription” and 
“squatting”.

នេភាគៈមិិនលអ ៖ ការកាន់កាប់ដ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់សេ�យគ្មេន

ការអំនុញាេតព�បុគុ្គលសេនាះ (ឬសេ�ថា “ការកាន់កាប់សេ�យ

ខុ�ចេបាប”់)។ ការកាន់កាប់សេ�យអំ្នក្តីទន្រ្ទានា្ទេនចូល អំ្នក្តីកាន់កាប់

 ឬអំ្នក្តីកាន់កាប់សេ�យខុ�ចេបាប់គុឺជា “ការកាន់កាប់មិនល្អ” (ក្តី្នុង

ន័យព្រៃនការ “ត្រូបឆាំំងនឹង” នឹងមា្ចេ�់)។ សេភាគុៈមិនល្អក្តី្នុងរយៈសេពល

យូរ (ជាទូសេ�  ចំនួនឆាំ្នេំត្រូតូវបានក្តីំណត់ក្តី្នុងចេបាប់) ផីល់�ិទ្ធិ

មួយចំនួនដល់បុគុ្គលថ្លែដលកាន់កាប់ដ�សេនាះ សេហើយទត្រូមង់ទូសេ�

បំផុតគុឺ�ិទ្ធិកាន់កាប់ដ� សេទាះប�ជាត្រូបព័ន្ធចេបាប់មួយចំនួនក្តីំណត់

ព�សេ�វភាពសេ�យសារការសេត្រូបើត្រូបា�់យូរអំថ្លែង្វងក្តីី�។ �ូមសេមើល “

អំំ�ុងសេពល�ក្តី់ក្តីំហិត” “អាជាាេយុកាល” និង “ការកាន់កាប់សេ�យ

ខុ�ចេបាប”់។

Agrarian reform: a collection of activities 
and changes designed to alter the ways of 
using land, particularly agricultural land, for 
political, economic and/or social benefits. The 
objectives of an agrarian reform programme 
are generally to improve the levels of 
agricultural production, both qualitatively 
and quantitatively, and to improve the 
standards of living of agricultural producers. 
Such reforms will often involve elements of 
redistribution of land and changes to the 
land tenure system.See “land reallocation” 
and “tenure reform”.

�ំណ្ទម្ង់�សិ�មិ្ម ៖ បណ្តុំ�ក្តីម្មភាព និងការផ្លា្លេ�់បីូរនានា

ដើមេប�កេបេេរបៀបបេើបេេ�់ដ� ជាពិសេ�ដ�ក្តី�ិក្តីម្មដើមេប�បមេើ

ឱ្េយបេយោជន៍នយោបាយ សេដ្ឋក្តីិច្ច និង/ឬ�ង្គម។ ក្តីម្មវិធ�

ក្តីំណេទមេង់ក្តី�ិក្តីម្ម មានគោលបំណងបង្កើនក្តីមេិតផលិតក្តីម្ម

ក្តី�ិក្តីម្ម ទាំងបរិមាណ និងគុុណភាព និងបង្កើនក្តីមេិតជ�វភាពរប�់

ផលិតក្តីរ។ ក្តីំណេទមេង់ទាំងនេះចេើនតេពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការបេងចេក្តី

ដ�ធែ�ឡើងវិញ និងការផ្លា្លេ�់បីូរបេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ�។ �ូមមើល “

ការបេងចេក្តីដ�ធែ�ឡើងវិញ” និង “ក្តីំណេទមេង់�ិទ្ធិកាន់កាប”់។

Alien: person from another country who 
holds a different nationality.

ជនប័រទ្ស ៖ អំ្នក្តីមក្តីព�បេទេ�ផេសេងដេលមាន�ញ្ជេតិផេសេង។

Allocation: the process of assigning rights to 
land to a person (individual or corporation) 
within the rules defined by the land tenure 
system. Rights can be assigned by the 
sovereign power (nation state or indigenous) 
through original grants or through 
reallocations following expropriation, 
purchase or reallocation. Rights can also 
be allocated by private persons to others 
through sales, leases, inheritance, etc. See 
also “land reallocation”.

ការបែប័ងបែច្ឆ័� ៖ ដំសេណើរការក្តីំណត់�ិទ្ធិដ�ធែ��ត្រូមាប់បុគុ្គលមា្នេក្តី់ (

បុគុ្គល ឬសាជ�វក្តីម្ម) សេ�តាមវិធានថ្លែដលក្តីំណត់សេ�យត្រូបព័ន្ធ�ិទ្ធិ

កាន់កាប់ដ�ធែ�។ អាចមានការក្តីំណត់�ិទ្ធិនានាសេ�យអំំណាច

អំធិបសេតយេយភាព (រដ្ឋ ឬជនជាតិសេដើមភាគុតិច) តាមរយៈ

ជំនួយឥត�ំណង ឬការថ្លែបងថ្លែចក្តីសេ�ើងវិញសេ�តាមការដក្តីហូត

 ការទិញ ឬការថ្លែបងថ្លែចក្តីសេ�ើងវិញ។ អាចមានការថ្លែបងថ្លែចក្តី�ិទ្ធិ

សេ�យបុគុ្គលឯក្តីជនដល់អំ្នក្តីសេផេសងសេទៀតតាមរយៈការលក្តី់ ការជួល 

សេក្តីរមត៌ក្តី។ល។ �ូមសេមើលផងថ្លែដរ “ការថ្លែបងថ្លែចក្តីដ�សេ�ើងវិញ”។
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Amalgamation: the joining or unification of 
two or more basic property objects (such as 
land parcels) into one unit. Amalgamation 
will usually require a plan showing the new 
boundaries, and will sometimes need to be 
registered. Also referred to as “consolidation” 
and “merger”. Amalgamation is the opposite 
to division or subdivision. See also “land 
consolidation”, which often occurs on a much 
larger scale.

ការរួមិប័ញ្ចូូ�លគ្នាា ្៖ ការ�ក្តី់ក្តីម្មវត្ថុត្រូទពេយ�មេបតីិមូល�ាេន ព�រ ឬសេត្រូចើន

បញ្ចូលគ្នេ ឬរួមគ្នេ (ដូចជា ក្តីេបាលដ�) ជាឯក្តីតាថ្លែតមួយ។ ការ

រួមបញ្ចូលគ្នេថ្លែតងតត្រូមូវឱ្េយមានបែង់ថ្លែដលបងាាេញព�ត្រូពំត្រូបទល់�្ម� និង

សេពលខែះ ត្រូតូវមានការចុះបញី� (អាចសេ�ថា “ការបូក្តីបញ្ចូល” និង “

ការត្រូចបាច់បញ្ចូលគ្នេ”)។ ការរួមបញ្ចូលគ្នេផុុយព�ការបំថ្លែបក្តី ឬការ

ពុះថ្លែចក្តី។ �ូមសេមើលផងថ្លែដរ “ការ�ក្តី់ដ�ធែ�បញ្ចូលគ្នេ” ថ្លែដលសេត្រូចើន

សេក្តីើនសេ�ើងក្តី្នុងត្រូទង់ត្រូទាយធំ។

Appeal: a process for a higher authority to 
review the decision of a lower authority, 
and to make a new decision or to require 
the lower authority to revise the decision 
in accordance with the law. Appeals are 
usually taken to the court, but administrative 
appeals or reviews can be conducted within 
an organization, such as a government or a 
private company.

ប័ណឹ�ងឧទ្ធរណ៍ ៖ ដំសេណើរការថ្លែដលអាជាាេធរជាន់ខ្ព�់ពិនិតេយសេ�ើងវិញ

សេលើសេ�ចក្តីី��សេត្រូមចរប�់អាជាាេធរថា្នេក្តី់សេត្រូកាម  និងសេចញសេ�ចក្តីី�

�សេត្រូមច�្ម�មួយ ឬតត្រូមូវឱ្េយអាជាាេធរថា្នេក្តី់សេត្រូកាម ថ្លែក្តី�ត្រូមួលសេ�ចក្តីី�

�សេត្រូមចរប�់ខែ�នត្រូ�បតាមចេបាប់ពាក្តី់ព័ន្ធ។ ជាទូសេ�   បណ្តឹង

ឧទ្ធរណ៍ត្រូតូវបានបញីូនសេ�តុលាការ បុុថ្លែនីអាចមានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍

រដ្ឋបាល ឬការពិនិតេយសេ�ើងវិញក្តី្នុងអំង្គភាពមួយ ដូចជា រ�ាេភិបាល

 ឬត្រូក្តីុមហុុនឯក្តីជនមួយ។

Arbitration: a form of judging or decision 
making outside the court system, in which 
a person looks at the facts and the law, and 
forms a conclusion. Depending on whether 
the people in dispute agree (or if the law 
specifies), then the decision can have the 
legal effect as if it were a court order. 

មិជ្ឈត្តត�មិ្ម ៖ ទត្រូមង់ព្រៃនការវិនិច័័យ ឬការសេធ្វើសេ�ចក្តីី��សេត្រូមចសេ�សេត្រូ�

ត្រូបព័ន្ធតុលាការ ថ្លែដលបុគុ្គលមា្នេក្តី់ពិនិតេយសេមើលអំង្គសេហតុ និងចេបាប់

ពាក្តី់ព័ន្ធ រួចទាញសេ�ចក្តីី��ន្និ�ាេន។ អាត្រូ�័យសេលើថាសេតើភាគុ�ជសេមា្លេះ

យល់ត្រូពម (ឬមានការក្តីំណត់សេ�យចេបាប់) សេ�ចក្តីី��សេត្រូមចសេនះ

អាចមានអំនុភាពផែូវចេបាប់ដូចដ�កាតុលាការថ្លែដរ។

Arbitrary loss: a loss that occurs without 
any proper foundation, particularly any legal 
foundation or following the procedures. It 
includes cases such as forced evictions – 
where people are made to leave their homes 
and lands or forest, or to give up their fishery 
rights.

ការខាត្តប័ង់តាមិអំំនេពើច្ឆ័ិត្តត ៖ ការខាតបង់ថ្លែដលសេក្តីើតសេ�ើងសេ�យ

គ្មេនមូល�ាេនចេបា�់ លា�់ ជាពិសេ��មូល�ាេនចេបាប់ ឬន�តិវិធ�

នានា។ ការខាតបង់តាមអំំសេពើចិតីរួមបញ្ចូលក្តីរណ� ដូចជា ការ

ជសេមែៀ�សេចញសេ�យបងខំ ថ្លែដលត្រូបជាជនត្រូតូវបានបងខំឱ្េយចាក្តីសេចញព�

ផុះ�ថ្លែមេបង និងដ�ធែ� ឬព្រៃត្រូពសេ�ើរប�់ខែ�ន ឬសេបាះបង់�ិទ្ធិជលផល

រប�់ខែ�ន។

Assignment: the process or the document of 
transfer of property rights from one person 
to another, for example in a sale or lease. See 
“transfer”.

ការ�ំណត្ត់ ៖ ដំសេណើរការ ឬឯក្តីសារព្រៃនការសេផុរ�ិទ្ធិត្រូទពេយ�មេបតីិព�

បុគុ្គលមា្នេក្តី់សេ�បុគុ្គលមា្នេក្តី់សេទៀត ដូចជា តាមរយៈការលក្តី់ ឬជួល។

�ូមសេមើល “ការសេផុរ”។
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Beneficiaries: those people who benefit 
from a decision, programme or action.

អំត្ត្ថគ្នាហ�ៈ ៖ អំ្នក្តីដេលទទួលបានអំត្ថបេយោជន៍ព�សេចក្តីី��មេេច

ក្តីម្មវិធ� ឬវិធានការមួយ។

Boundary: the separation between two 
distinct property objects or areas. Boundaries 
are used to describe the division between 
features with different administrative, legal, 
land-use, topographic, etc., characteristics. 
Boundaries can be identified either 
by physical objects placed on or near 
the separation line to mark it, or by an 
imaginary line shown on a map or plan. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
defines boundary as follows:

• Boundaries of parcels can be defined by 
physical demarcation on the ground or by 
a mathematical description usually based 
on a co-ordinate system. The accuracy 
and cost of cadastral surveys is dependent 
on the accuracy needed for boundary 
descriptions. The accuracy should reflect 
factors such as the value of the land, the 
risk and costs of land disputes, and the 
information needs of the users …

Also known as “perimeter”.

ព្ំប្ទល់ ៖ ការបេងចេក្តីរវាងក្តីម្មវត្ថុទេពេយ�មេបតីិ ឬតំបន់ខុ�គ្នេ

ព�រ។ ពេំបេទល់មានគោលបំណងរៀបរាប់ព�ការបេងចេងលក្តីខណៈ

�មាាេល់នានា ទៅតាមភាពខុ�គ្នេផ្នេក្តីរដ្ឋបាល ចេបាប់ ការបេើ

បេេ�់ដ� ឋានលេខា។ល។ គេអាចក្តីំណត់ពេំបេទល់ដោយ�ក្តី់

វត្ថុ�មាាេល់នៅលើ ឬនៅជិតខេសេបនា្ទេត់ខណឌចេក្តីដើមេប��មាាេល់ ឬ

ដោយខេសេបនា្ទេត់�ន្មតដេលបងាាេញលើផេនទ� ឬបែង់។ �ហព័ន្ធ

អំ្នក្តីវា�់វេងអំនីរជាតិ (FIG) ក្តីំណត់និយមន័យពេំបេទល់ដូច

ខាងកេេម ៖

ពេំក្តីេបាលដ�អាច�ំដៅលើ ការក្តីំណត់ខណឌ��មាជាក្តី់សីេងលើ

ផុេដ� ឬការពិពណ៌នាបេបគុណិតវិទេយា ដេលជាទូទៅផ្អេក្តីលើ

បេព័ន្ធក្តីូអំរដោនេ។ �ុកេឹតភាព និងចំណាយលើការការវា�់វេង

�ុរិយោដ� អាសេ័យលើ�ុកេឹតភាពចាំបាច់�មេេប់ការពិពណ៌នា

ព�ពេំបេទល់។ �ុកេឹតភាពគុួរផ្អេក្តីតាមក្តីតា្តេនានា ដូចជា តមែេដ�

ហានិភ័យ និងចំណាយលើវិវាទដ�ធែ� និងតមេូវការព័ត៌មានរប�់

អំ្នក្តីបេើបេេ�់។ល។

អាចហៅថា “បរិមាតេ”។

Boundary marking: in the case of physical 
marking, the process of fixing the location of 
boundaries of an object or area, using marks 
or features on the ground, either natural 
or artificial. Boundary marking can also be 
shown on a map, using lines and coordinates. 

ការសម្គ្ល់ព្ំប្ទល ់៖ ក្តី្នុងក្តីរណ�នេការ�មាាេល់រូបវនី �ំដៅលើ

ដំណើរការក្តីំណត់ទ�តាំងពេំបេទល់រប�់វត្ថុ ឬតំបន់មួយដោយ

បេើ�ញាេ�មាាេល់ ឬលក្តីខណៈ�មាាេល់នៅលើផុេដ� (ធម្មជាតិ ឬ

�ិបេបនិម្មិត)។ ការ�មាាេល់ពេំបេទល់អាចបងាាេញនៅលើផេនទ� 

ដោយបេើបេេ�់ខេសេបនា្ទេត់ និងក្តីូអំរដោនេ។

Boundary marker: a physical feature that 
is used to show a point on the boundary, 
often at a point where the direction of the 
boundary changes direction. It can be made 
of any material, but should be permanent 
and difficult to move. Boundary markers are 
very important where there is no physical 
feature defining the boundary.

ប័ង្គ្លព្ំប្ទល់ ៖ លក្តីខណៈរូបវនីមួយដេលគេបេើ�មេេប់បងាាេញ

ព�ចំណុចមួយនៅលើពេំបេទល់ ជាញឹក្តីញាប់នៅចំណុចមួយ

ដេលមានការផ្លា្លេ�់បីូរទិ�ដៅពេំបេទល់។ បងាេលពេំបេទល់អាច

ធ្វើឡើងព�វត្ថុធាតុអំ្វ�ក្តី៏បានឱ្េយតេតាំងនៅជាអំចិនេីព្រៃយ៍ និងលំបាក្តីរើ

/ដក្តីចេញ។ បងាេលពេំបេទល់មានសារៈ�ំខាន់ ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេល

គ្មេនលក្តីខណៈ�មាាេល់�មេេប់ក្តីំណត់ពេំបេទល់។
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Building approval: the government-run 
system for investigating an application 
to construct a building and assessing the 
compliance of the application against the 
standards set by law or regulations. Usually, 
an approval document is issued by the 
government if everything is correct. Also 
known as “construction approval”.

ការអំនុមិ�ត្តការសាងសង់ ៖ បេព័ន្ធរប�់រ�ាេភិបាល�មេេប់

ការសុើបអំង្កេតព�ការ�ក្តី់ពាក្តីេយ�ុំសាង�ង់អំគរមួយ និង

ការវាយតមែេព�ក្តីមេិតដេលពាក្តីេយ�ុំនោះអំនុលោមតាមបទ�ាេន

ដេលក្តីំណត់ដោយចេបាប់ ឬបទបេបញ្ញតីិពាក្តី់ព័ន្ធ។ ជាទូទៅ ឯក្តីសារ

អំនុម័តតេូវបានចេញដោយរ�ាេភិបាលបេ�ិនបើពាក្តីេយ�ុំមានភាព

តេឹមតេូវទាំងសេុង។ អាចហៅថា “ការ      អំនុម័តការសាង�ង”់។
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Cadastre: a key land administration record, 
which is based on land parcels, that is 
used for land management purposes. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
defines the cadastre as follows:

• A cadastre is normally a parcel based and up-
to-date land information system containing 
a record of interests in land (i.e. rights, 
restrictions and responsibilities). It usually 
includes a geometric description of land 
parcels, usually represented on a cadastral 
map, linked to other records describing the 
nature of the interests, and ownership or 
control of those interests, and often the value 
of the parcel and its improvements. It may be 
established for fiscal purposes (e.g. valuation 
and equitable taxation), legal purposes, … to 
assist in the management of land and land 
use (e.g. for planning and other administrative 
purposes), and enables sustainable 
development and environmental protection.

សុរិយោដី ៖ ក្តីំណត់តេេរដ្ឋបាលដ�ធែ�ដ៏�ំខាន់មួយដេលផ្អេក្តីលើ

ក្តីេបាលដ� និងតេូវបានបេើបេេ�់�មេេប់ការគេប់គេងដ�ធែ�។ �ហព័ន្ធ

អំ្នក្តីវា�់វេងអំនីរជាតិ (FIG) ក្តីំណត់និយមន័យ�ុរិយោដ�ដូច

ខាងកេេម ៖

�ុរិយោដ�ជាបេព័ន្ធព័ត៌មានដ�ធែ�ដេលមានបច្ចុបេបន្នភាព និងផ្អេក្តី

តាមក្តីេបាលដ� និងមានកំ្តីណត់តេេ�ី�ព�ផលបេយោជន៍លើដ�ធែ� (ឧ. 

�ិទ្ធិ ការរឹតតេបិត និងការទទួលខុ�តេូវ)។ ជាទូទៅ �ុរិយោដ�

រួមបញ្ចូលការពិពណ៌នាបេបធរណ�មាតេព�ក្តីេបាលដ� ដេលបងាាេញ

លើផេនទ��ុរិយោដ�មួយ ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងក្តីំណត់តេេផេសេងទៀតដេល

ពិពណ៌នាអំំព�លក្តីខណៈនេផលបេយោជន៍ទាំងនោះ និងក្តីម្ម�ិទ្ធិ ឬ

ការគេប់គេងផលបេយោជន៍ទាំងនោះ និងចេើនតេជាតមែេរប�់

ក្តីេបាលដ� និងការកេលម្អក្តីេបាលដ�នោះ។ �ុរិយោដ�អាចតេូវបាន

បង្កើតឡើង�មេេប់គោលបំណងសារពើពន្ធ (ឧ. ការវាយតមែេ និង

ការយក្តីពន្ធបេក្តីបដោយ�មធម៌)និងគោលបំណងចេបាប់។ល។ 

ដើមេប�ជួយដល់ការគេប់គេង និងការបេើបេេ�់ដ�ធែ� (ឧ. �មេេប់

ការរៀបចំផេនការ និងគោលបំណងរដ្ឋបាលផេសេងទៀត) និងជំរុញ

ការអំភិវឌេឍន៍ និងការការពារបរិសា្ថេនបេក្តីបដោយច�រភាព ។

Cadastral index map: a map showing all 
land within a specific area, including parcel 
boundaries, administrative boundaries, unique 
parcel identifiers, roads and administrative 
names. A map showing all the properties 
that are registered in the land registry can be 
known as a “registry index map”

ផ្នទីសន្ទស្សន៍សុរិយោដី ៖ ផេនទ�ដេលបងាាេញព�ដ�ធែ�ទាំងអំ�់ក្តី្នុង

តំបន់ណាមួយ រួមទាំងពេំក្តីេបាលដ� ពេំបេទល់រដ្ឋបាល �ញាេក្តីំណត់

អំតី�ញាេណក្តីេបាលដ� ផែូវ�្នល់ និងឈ្មេះរដ្ឋបាល។ ផេនទ�មួយ

ដេលបងាាេញព�ទេពេយ�មេបតីិទាំងអំ�់ដេលតេូវបានចុះបញី�នៅ

ការិយាល័យចុះបញី�ដ� អាចហៅមេយា៉េងទៀតថា “ផេនទ��នុ�េសន៍

រប�់ការិយាល័យចុះបញី�ដ�”។

Cadastral map: an official map showing a 
land parcel’s boundaries, its unique parcel 
number and often details of the adjoining 
parcels and roads. Cadastral maps may also 
show land uses, such as buildings.

ផ្នទីសុរិយោដី ៖ ផេនទ�ផែូវការមួយដេលបងាាេញព�ពេំក្តីេបាលដ� ចំនួន

ក្តីេបាលដ� និងចេើនរៀបរាប់លម្អិតព�ក្តីេបាលដ�ដេលនៅជាប់គ្នេ និង

ផែូវនានា។ ផេនទ��ុរិយោដ�ក្តី៏អាចបងាាេញព�ការបេើបេេ�់ដ� ដូចជា

អំគរ ផងដេរ។

Cadastral surveying: the identification, 
measurement and recording of land parcel 
boundaries and other objects.

ការវាស់វ្ងសុរិយោដ ី៖ ការធ្វើអំតី�ញាេណក្តីម្ម ការវា�់វេង និងការ

ក្តីត់តេេព�ពេំក្តីេបាលដ� និងវត្ថុផេសេងៗទៀត។

Certificate: see “land certificate”. វិិញ្ញ្ប័នប័ត្ ៖ �ូមមើល “វិញាេបនបតេដ�”។

C
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Collective ownership: situation in which the 
holders of the tenure rights are clearly defined 
as a collective group, whether as a group of 
individuals or as members of an association. 
The rights are owned for the benefit of the 
members of the group. Generally, decisions on 
the use of the rights are made by the collective 
group as a whole, sometimes by a majority 
vote. Members of the group can change over 
time, but the nature of the ownership being 
collective remains the same. See “common 
property” and “communal ownership”.

�មិ្មសិទ្ធិសមិូហភាព ៖ សា្ថេនភាពដេលអំ្នក្តីមាន�ិទ្ធិកាន់កាប់ តេូវ

បានក្តីំណត់ យា៉េងចេបា�់ជាកេុម�មូហភាព ដេលអាចជាបុគុ្គល

មួយកេុម ឬ�មាជិក្តីរប�់�មាគុមមួយ។ �ិទ្ធិទាំងនេះបមេើឱ្េយ

អំត្ថបេយោជន៍រប�់�មាជិក្តីកេុម។ ជាទូទៅ សេចក្តីី��មេេច�ី�ព�

ការបេើបេេ�់�ិទ្ធិទាំងនេះ ធ្វើឡើងដោយកេុម�មូហភាពទាំងមូល

ហើយ ពេលខែះដោយ�ំឡេងភាគុចេើន។ �មាជិក្តីកេុមអាច

មានការផ្លា្លេ�់បីូរ បុុនីេលក្តីខណៈនេក្តីម្ម�ិទ្ធិជា�មូហភាព  មិនផ្លា្លេ�់

បីូរឡើយ។ �ូមមើល “ទេពេយ�មេបតីិរួម” និង “ក្តីម្ម�ិទ្ធិរួម”។

Common property: tenure rights to land 
or other natural resource for which people, 
either as a group of individuals or as a more 
formally recognized community, have rights 
in common with others in the group or 
community. The community makes decisions 
about and controls the use of the common 
property, sometimes by a majority vote, and 
the community can exclude non-members 
from using it. See “communal ownership”.

ទ្ព្យសមិ្បត្តតិរួមិ ៖ �ិទ្ធិកាន់កាប់លើដ�ធែ� ឬធនធានធម្មជាតិ

ផេសេងទៀតដេលមនុ�េស (បុគុ្គលមួយកេុម ឬ�ហគុមន៍ដេល

មានការទទួលសាាេល់ផែូវការ) មាន�ិទ្ធិរួមដូចអំ្នក្តីផេសេងទៀត

ក្តី្នុងកេុម ឬ�ហគុមន៍នោះ។ �ហគុមន៍ធ្វើសេចក្តីី��មេេច និង

គេប់គេងការបេើបេេ�់ទេពេយ�មេបតីិរួម ដោយ�ំឡេងភាគុចេើន

នៅពេលខែះ ហើយ�ហគុមន៍ អាចដក្តី ចេញអំ្នក្តីដេលមិនមេន

ជា�មាជិក្តី មិនឱ្េយបេើបេេ�់ទេពេយ�មេបតីិនេះ។ �ូមមើល “

ក្តីម្ម�ិទ្ធិរួម”។

Common rights: rights held in common 
property.

សិទ្ធិរួមិ ៖ �ិទ្ធិពាក្តី់ព័ន្ធនឹងទេពេយ�មេបតីិរួម។

Commons: a term used to describe common 
property.

ទ្ព្យសមិ្បត្តតិរួមិ (commons) ៖ ពាក្តីេយដេលបេើ�មេេប់ពិពណ៌នា

អំំព�ទេពេយ�មេបតីិរួម។

Communal ownership: ownership of tenure 
rights by the community as a whole. It often 
includes rights to pastures and forest that the 
whole community can exercise, but excludes 
private homes and fields. In communal 
ownership, members of the community have 
the right to use, but they might not have 
the right to transfer their right to others, or 
they may have very limited rights to transfer. 
Decisions about the communally owned rights 
are made by the community as a whole. A 
person obtains ownership of communal rights 
by becoming a member of the community, 
such as by birth or marriage. See “collective 
ownership” and “common property”.

�មិ្មសិទ្ធិរួមិ ៖ �ិទ្ធិកាន់កាប់រប�់�ហគុមន៍ទាំងមូល។ ជា

ញឹក្តីញាប់ ក្តីម្ម�ិទ្ធិរួមបូក្តីបញ្ចូល�ិទ្ធិរប�់�ហគុមន៍ទាំងមូល

ក្តី្នុងការអាសេ័យផលព�វាលស្មេចិញ្ចឹម�ត្វ និងពេេឈើ បុុនីេដក្តី 

ចេញលំនៅ�ាេន និងទ�វាលឯក្តីជន។ ក្តី្នុងក្តីម្ម�ិទ្ធិរួម �មាជិក្តី

�ហគុមន៍មាន�ិទ្ធិបេើបេេ�់ បុុនីេពួក្តីគេ គ្មេន�ិទ្ធិផុេរ�ិទ្ធិរប�់

ខែ�នទៅឱ្េយអំ្នក្តីដទេឡើយ ឬក្តី៏ពួក្តីគេមាន�ិទ្ធិតិចតួចបំផុតក្តី្នុង

ការផុេរ�ិទ្ធិរប�់ខែ�ន។ ការធ្វើសេចក្តីី��មេេចព��ិទ្ធិជា�មូហភាព 

ធ្វើឡើងដោយ�ហគុមន៍ទាំងមូល។ បុគុ្គលមា្នេក្តី់ទទួលបាន�ិទ្ធិជា

�មូហភាព តាមរយៈការកា្លេយខែ�នជា�មាជិក្តីរប�់�ហគុមន៍(ឧ. 

ក្តីំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍)។ �ូមមើល “ក្តីម្ម�ិទ្ធិ�មូហភាព” និង 

“ទេពេយ�មេបតីិរួម”។
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Compensation: in the context of 
expropriation, an amount of money or 
another type of asset (such as land), which 
is equivalent in value to the land that was 
expropriated, that is given to the owner to 
cover the loss to the owner. The compensation 
should put the former owner in the same 
position as he or she was in before the 
expropriation occurred (as far as practicable). 
Compensation can sometimes be provided to 
those with lesser rights, such as tenants, when 
the property is expropriated. Also known as 
“just compensation” or “fair compensation”. 
See “equivalence”

ការផតល់សំណង ៖ ក្តី្នុងបរិបទនេអំ�េសាមិក្តីរណ៍ ការផីល់�ំណង

�ំដៅលើបេេក់្តី ឬទេពេយ�មេបតិីមួយបេភេទផេសេងទៀត (ដូចជា ដ�) 

ដេលមានតមែេ�មមូលនឹងតមែេដ�ដេលតេូវបានដក្តីហូត �មេេប់

ផីល់ជូនមា្ចេ�់ដ�ជា�្នូរនឹងការបាត់បង់ដ�។ ការផីល់�ំណងគុួរធ្វើ

យា៉េងណាឱ្េយមា្ចេ�់ដ�មានសា្ថេនភាពដូចគ្នេនឹងសា្ថេនភាពមុនពេល

មានការដក្តីហូត (តាមដេលអាចអំនុវតីទៅបាន)។ ពេលខែះ គេ

អាចផីល់�ំណងដល់អំ្នក្តីដេលមាន�ិទ្ធិតិចជាង ដូចជា អំ្នក្តីជួល 

នៅពេលដក្តីហូតទេពេយ�មេបតីិ។   អាចហៅថា “ការផីល់�ំណង

ដោយយុតីិធម”៌  ឬ “ការផីល់�ំណងដោយមិនលម្អៀង”។ �ូម

មើល “�មមូល”។

Compliance: following the rules and 
acting in accordance with the procedures, 
particularly as specified in legislation or 
guidelines.

ការអំនុលោមិតាមិ ៖ ការអំនុវតីតាមវិធាន និង ចាត់វិធានការទៅតាម

ន�តិវិធ�នានា ជាពិសេ�ទៅតាមការក្តីំណត់ក្តី្នុងបទបេបញ្ញតីិ ឬ

គោលការណ៍ណេនាំ។

Compulsory acquisition/purchase: see 
“expropriation”.

លទ្ធ�មិ្ម/ការទិញជាកាត្តព្វ�ិច្ឆ័ ូ៖ �ូមមើល “អំ�េសាមិក្តីរណ”៍។

Concession: the right to use and occupy 
land that is owned by another person for 
a specified time, by means of a contract 
in association with a specific enterprise or 
business. The right to the land is simply one 
part of the overall agreement. The word is 
sometimes used interchangeably with “lease” 
and is regarded as a property right.

សមិ្បទាន ៖ �ិទ្ធិបេើបេេ�់ និងកាន់កាប់ដ�ធែ� ដេលជាក្តីម្ម�ិទ្ធិ

រប�់អំ្នក្តីផេសេងទៀត   ក្តី្នុងរយៈពេលក្តីំណត់មួយ តាមរយៈការចុះ

ក្តីិច្ច�នេយាជាមួយ�ហគេេ� ឬអាជ�វក្តីម្មណាមួយ។ �ិទ្ធិបេើបេេ�់

ដ�ធែ� គេេន់តេជាផ្នេក្តីមួយនេក្តីិច្ចពេមពេៀងជារួមបុុណោ្ណេះ។ ពេលខែះ 

ពាក្តីេយនេះតេូវបានជំនួ�ដោយពាក្តីេយ “ជួល” និងតេូវបានចាត់ទុក្តីជា

�ិទ្ធិលើទេពេយ�មេបតីិ។

Condominium: a system for dividing a 
property into parts that are owned by two or 
more individuals, with a commonly owned 
area, and also a “condominium association” 
(which is a type of company) to own and 
manage the commonly owned area. This 
form of co-ownership of property is common 
for apartment blocks and offices, but can be 
used for any type of property where there is 
some commonly owned area. Also known as 
“strata title” in some legal systems.

ខុនដូ ៖ បេព័ន្ធមួយ�មេេប់បេងចេក្តីទេពេយ�មេបតីិជាផ្នេក្តីៗកេេម

ក្តីម្ម�ិទ្ធិរប�់បុគុ្គលព�រ ឬចេើននាក្តី់ ក្តី្នុងតំបន់កាន់កាប់រួមមួយ និង

 “�មាគុមខុនដ”ូ (កេុមហុុនមួយបេភេទ) ដើមេប�កាន់កាប់ និង

គេប់គេងតំបន់កាន់កាប់រួម។ �ហក្តីម្ម�ិទ្ធិទេពេយ�មេបតីិបេភេទ

នេះ មានលក្តីខណៈទូទៅ�មេេប់បែុក្តីវ�ន្ន�ាេន (ផុះល្វេង)  និង

ការិយាល័យ បុុនីេអាចបេើបេេ�់�មេេប់បេភេទទេពេយ�មេបតីិដេល

មានតំបន់កាន់កាប់រួមមួយចំនួន។ អាចហៅថា “ប័ណណបេងចេក្តី

ជាផ្នេក្តី” ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់មួយចំនួន។
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Conflicts: disagreements where two or 
more parties have different views on 
something or want different outcomes. 
Conflict is very common, but usually people 
reach agreement or acceptance through 
discussions. In some cases, no agreement or 
acceptance is possible, and the conflict can 
lead to more formal disputes, such as calling 
in authorities to mediate or going to courts, 
or even through violence. See “dispute” and 
“grievance redress”.

ទំនាស់ ៖ ការខ្វេងគុំនិតគ្នេរវាងភាគុ�ព�រ ឬចេើន ដេលមានទ�េសនៈ

ខុ�គ្នេលើអំ្វ�មួយ ឬចង់បានលទ្ធផលផេសេងព�គ្នេ។ ទំនា�់កើតឡើង

ជាធម្មតា បុុនីេជាទូទៅ គេ�មេេចបានក្តីិច្ចពេមពេៀង ឬការ

ទទួលយក្តីតាមរយៈការពិភាក្តីេសាគ្នេ។ ក្តី្នុងក្តីរណ�ខែះ គេមិនអាច

�មេេចបានក្តីិច្ចពេមពេៀង     ឬការទទួលយក្តីនោះទេ   ហើយ

ទំនា�់អាចបង្កជាវិវាទដេលកាន់តេមានលក្តីខណៈផែូវការ ដូចជា ការ

អំំពាវនាវឱ្េយអាជាាេធរធ្វើការផេសះផេសារ ឬការ�ក្តី់បណ្តឹងទៅតុលាការ

 ឬអាចបង្កជាអំំពើហិងេសា។ �ូមមើល “វិវាទ” និង “ការដោះសេេយ

បណ្តឹងសាទុក្តីខ”។

Consolidation: see “land consolidation”. ការដា�់ប័ញ្ចូូ�លគ្នាា្ ៖ �ូមមើល “ការ�ក្តី់ដ�ធែ�បញ្ចូលគ្នេ”។

Consultation: as the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, consultation 
and participation means engaging with and 
seeking the support of those who, having 
legitimate tenure rights, could be affected 
by decisions, prior to decisions being taken, 
and then responding to their contributions. 
Further, it means taking into consideration 
existing power imbalances between different 
parties and ensuring active, free, effective, 
meaningful and informed participation of 
individuals and groups in associated decision-
making processes.

ការពិគ្្ះយោប័ល់ ៖ ផ្អេក្តីតាមគោលការណ៍អំនុវតីន៍ទាំង ១០ ក្តី្នុង

គោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយ

ការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុង

បរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ ការពិគេេះយោបល់ និងការចូលរួម

�ំដៅលើការចូលរួម និងការស្វេងរក្តីការគំទេព�អំ្នក្តីដេលមាន�ិទ្ធិ

កាន់កាប់សេបចេបាប់ ដេលអាចទទួលរងផលបុះពាល់ព�ការ�មេេច

ចិតី មុនពេលដេលការ�មេេចចិតីតេូវបានធ្វើឡើង និងការ

ឆែើយតបទៅនឹងការរួមចំណេក្តីរប�់ពួក្តីគេ។ ការពិគេេះយោបល់

 អាច�ំដៅលើការពិចារណាអំំព�អំតុលេយភាពអំំណាចរវាងភាគុ�ផេសេង

ៗ និងការធានាឱ្េយបាននូវការចូលរួមយា៉េង�ក្តីម្ម ដោយសេរើ ដោយ

បេ�ិទ្ធភាព បេក្តីបដោយអំត្ថន័យ និងផីល់ព័ត៌មានគេប់ជេុងជេេយ

រប�់បុគុ្គល និងកេុមនានា នៅក្តី្នុងក្តីិច្ចដំណើរការធ្វើសេចក្តីី�

�មេេចចិតីដេលពាក្តី់ព័ន្ធ។

Conservation area: a location where 
certain rules limit what can be done or even 
completely exclude any activity, so that 
the place can be protected and preserved. 
Sometimes known as “protected area”.

ត្តំប័ន់អំភិរ�្ស ៖ ទ�តាំងមួយដេលមានវិធានមួយចំនួនរឹតតេបិត

�ក្តីម្មភាព ឬដក្តី ចេញ�ក្តីម្មភាពណាមួយទាំងសេុង ដើមេប�ឱ្េយ

មានការការពារ និងរក្តីេសាទុក្តីទ�ក្តីនែេងនោះ។ ពេលខែះ អាចហៅថា “

តំបន់ការពារ”។

Conservation management: land 
management that has a special focus 
on protecting and safeguarding natural 
resources.

ការគ្ប័់គ្ងការអំភិរ�្ស ៖ ការគេប់គេងដ�ធែ� ដេលផ្តេតជាពិសេ�លើ

ការការពារ និងការធានា�ុវត្ថិភាពធនធានធម្មជាតិ។
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Convention site: an area that is identified 
and designated as the site in accordance with 
the rules of an international convention, and 
where activities are restricted or prohibited 
in accordance with the objective of the 
convention. See “conservation area”.

ទីតាំងដ្ល�ំណត្ត់ដោយ្អំនុសញ្ញ ្៖ តំបន់មួយដេលតេូវបានក្តីំណត់

អំតី�ញាេណ និងក្តីំណត់ទុក្តីជាទ�តាំងមួយទៅតាមវិធាននេ

អំនុ�ញាេអំនីរជាតិ និងមានការរឹតតេបិត ឬហាមឃាត់�ក្តីម្មភាព

នានា ទៅតាមគោលបំណងរប�់អំនុ�ញាេពាក្តី់ព័ន្ធ។ �ូមមើល 

“តំបន់អំភិរក្តីេស”។

Co-ownership: where two or more people 
own a property together, with each person 
having the right to use the property without 
restrictions. A co-owner can usually sell his 
or her share without the other co-owner’s 
agreement, and a co-owner can leave his or 
her share by inheritance to another person. 
See “joint ownership”.

សហ�មិ្មសិទ្ធិ ៖  ជាសា្ថេនភាពដេលមនុ�េសព�រ ឬចេើននាក្តី់កាន់កាប់

ទេពេយ�មេបតីិជាមួយគ្នេ ហើយបុគុ្គលមា្នេក្តី់ៗមាន�ិទ្ធិបេើបេេ�់

ទេពេយ�មេបតីិនោះ ដោយគ្មេនការរឹតតេបិត។ ជាទូទៅ  �ហក្តីម្ម�ិទ្ធិ

ក្តីរអាចលក្តី់ចំណេក្តីទេពេយ�មេបតីិរប�់ខែ�ន ដោយគ្មេនការយល់ពេម

ព��ហក្តីម្ម�ិទ្ធិក្តីរមា្នេក្តី់ទៀត    ហើយ�ហក្តីម្ម�ិទ្ធិក្តីរមា្នេក្តី់ អាច

ផុេរចំណេក្តីទេពេយ�មេបតីិរប�់  ខែ�នតាមរយៈកេរមត៌ក្តី ទៅ

មនុ�េសមា្នេក្តី់ផេសេងទៀត។ �ូមមើល “ក្តីម្ម�ិទ្ធិរួម”។

Custom: custom results from practice from 
long time past. Customs are created by the 
people and their ancestors doing something 
in a particular way over a long period of time 
and on a regular or routine basis. 

ទំនៀមិទម្ល្ប័់ ៖ ទំនៀមទមា្លេប់កើតចេញព�ការអំនុវតីតាំងព�បុរាណ

។ ទំនៀមទមា្លេប់អាចបង្កើតឡើងដោយមនុ�េស និងបុព្វបុរ�រប�់

ពួក្តីគេដេលធ្វើអំ្វ�មួយតាមរបៀបជាក្តី់លាក្តី់មួយក្តី្នុងរយៈពេល

យូរលង់ និងជាបេចាំ ឬជាទមា្លេប់។

Customary law: the rules that have 
developed over time in a group or society. 
Customary law is often not recorded, but 
it is accepted and followed by the group 
or society. Some legal systems incorporate 
customary law into the formal legal system, 
particularly in court proceedings.

ច្ឆ័្បាប័់ទំនៀមិទម្ល្ប័់ ៖ វិធានដេលតេូវបានបង្កើតឡើងក្តី្នុងកេុម ឬ

�ង្គមមួយ។ ជាញឹក្តីញាប់ ចេបាប់ទំនៀមទមា្លេប់មិនតេូវបានក្តីត់តេេ

ទុក្តីទេ បុុនីេចេបាប់នេះ តេូវបានកេុម ឬ�ង្គមមួយទទួលយក្តី និង

អំនុវតីតាម។ បេព័ន្ធចេបាប់មួយចំនួន�ក្តី់បញ្ចូលចេបាប់ទំនៀមទមា្លេប់

ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់ផែូវការ ជាពិសេ�ក្តី្នុងក្តីិច្ចដំណើរការន�តិវិធ�រប�់

តុលាការ។

Customary tenure: Local rules, institutions 
and practices governing land, fisheries and 
forests that have, over time and use, gained 
social legitimacy and become embedded in 
the fabric of a society. Although customary 
rules are not often written down, they may 
enjoy widespread social sanction and may be 
generally adhered to by members of a local 
population. See “tenure”.

សិទ្ធិកាន់កាប័់ប្ប័ទំនៀមិទម្ល្ប័់ ៖ វិធាន សា្ថេប័ន និងការអំនុវតី

នៅមូល�ាេន ដេលគេបដណ្តប់លើដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើ (

និងការបេើបេេ�់ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើ)  ដេលទទួលបាន

ធមា្មេនុរូប�ង្គម  និងតេូវបានបង្កប់ក្តី្នុងរចនា�ម្ព័ន្ធ�ង្គមទាំងមូល

។ ទោះប�ជាវិធានបេបទំនៀមទមា្លេប់មិន�ូវតេូវបានចងកេងជា

លាយលក្តីខណ៍អំក្តីេសរក្តីី� បុុនីេវិធានទាំងនេះ អាចមានការទទួលសាាេល់

ភាគុចេើនព��ង្គម  និងជាទូទៅ អាចតេូវបានអំនុវតីដោយបេជាជន

នៅមូល�ាេន។  �ូមមើល “�ិទ្ធិកាន់កាប”់។
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Customary tenure system: the system that 
support customary tenure. Customary tenure 
systems are extremely diverse, reflecting 
different ecosystems, economies, cultures 
and social relations. However, they tend to 
embed tenure rights in social relationships 
and to place considerable emphasis on 
collective or communal rights, vesting tenure 
rights with often multiple, overlapping and, 
therefore, “nested” social units (i.e. individual 
rights within households, households within 
kinship networks, kinship networks within 
wider communities). Customary tenure 
systems may be associated with indigenous 
systems of cultivation, but also pastoral 
resource use, communal forests and sacred or 
burial sites. See “tenure” and “tenure system”.

ប្ព�ន្ធសិទ្ធិកាន់កាប័់ប្ប័ទំនៀមិទម្ល្ប័់  ៖ គុឺជាបេព័ន្ធដេលគំទេ

�ិទ្ធិកាន់កាប់បេបទំនៀមទមា្លេប់។ បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប់បេប

ទំនៀមទមា្លេប់មានលក្តីខណៈចមេុះបំផុត ពេេះវាពាក្តី់ព័ន្ធនឹងបេព័ន្ធ

អេក្តីូ�ូ�ុ� សេដ្ឋក្តីិច្ច វបេបធម៌ និងទំនាក្តី់ទំនង�ង្គមផេសេងៗ។

ទោះជាយា៉េងណា បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប់បេបទំនៀមទមា្លេប់ហាក្តី់

បង្កប់�ិទ្ធិកាន់កាប់ក្តី្នុងទំនាក្តី់ទំនង�ង្គម និង  ផ្តេត�ំខាន់

លើ�ិទ្ធិ�មូហភាព ឬ�ិទ្ធរួម តាមរយៈការផីល់�ិទ្ធិកាន់កាប់

ដល់ឯក្តីតា�ង្គមចមេុះ តេួតគ្នេ និង “បេមូលផីុ”ំ  (ឧ. �ិទ្ធិរប�់

បុគុ្គលមា្នេក្តី់ៗក្តី្នុងគេួសារ គេួសារក្តី្នុងខេសេសេឡាយ ខេសេសេឡាយ

ក្តី្នុង�ហគុមន”៍។ បេព័ន្ធ�ិទ្ធកាន់កាប់បេបទំនៀមទមា្លេប់ អាច

ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងបេព័ន្ធរប�់ជនជាតិដើមក្តី្នុងការ�ំដុះ ការបេើបេេ�់

ធនធាន�មេេប់ការឃា្វេល�ត្វ ពេេ�ហគុមន៍ និងទ�តាំង�័ក្តីីិ�ិទ្ធ 

ឬដ�ក្តីប់ខ្មេច។ �ូមមើល “�ិទ្ធិកាន់កាប”់ និង “បេព័ន្ធ�ិទ្ធិ

កាន់កាប”់។
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Deed: a document that has a legal effect 
when signed, such as a transfer of land, lease 
or mortgage.

លិខិត្តប័ញ្ជ្�់�មិ្មសិទ្ធិ (deeds) ៖ ឯក្តីសារដេលមានអំនុភាព

ផែូវចេបាប់នៅពេលចុះហត្ថលេខា ដូចជា ការផុេរដ�ធែ� ការជួល ឬការ

បញ្ចេំ។

Deeds registry: a government run office 
at which deeds can be officially recorded. 
Often, a copy of the deed is kept at the 
deeds registry, and an indexing system 
allows anyone to find a deed in relation to 
a particular seller, buyer or (sometimes) 
property.

ការិយាល�យ្ច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីលិខិត្តប័ញ្ជ្�់�មិ្មសិទ្ធិ ៖ ការិយាល័យរ�ាេភិបាល

ដេលក្តីត់តេេលិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិជាផែូវការ។ ជាញឹក្តីញាប់ 

�ំណៅចមែងមួយចេបាប់នេលិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិតេូវបានរក្តីេសាទុក្តី

នៅការិយាល័យចុះបញី�លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ  ហើយបេព័ន្ធក្តីំណត់

�នុ�េសន៍មួយអាចឱ្េយមនុ�េសគេប់រូបស្វេងរក្តីលិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ 

ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងអំ្នក្តីលក្តី់ អំ្នក្តីទិញ ឬ(ពេលខែះ) ទេពេយ�មេបតីិ

ណាមួយ។ 

De facto rights: rights that exist in reality 
or “on the ground” but do not follow the 
requirements specified in laws. They may be 
different from de jure rights.

សិទ្ធិជា�់សត្ង ៖ �ិទ្ធិដេលមានជាក្តី់សីេង ឬ “នៅលើផុេដ�” បុុនីេ

មិនអំនុវតីតាមលក្តីខខណឌតមេូវដេលក្តីំណត់ដោយចេបាប់។ �ិទ្ធិ

ជាក្តី់សីេង អាចខុ�ព��ិទ្ធិតាមផែូវចេបាប់។

De jure rights: rights that exist because of 
formal law, which may be different from de 
facto rights.

សិទ្ធិតាមិផ្ល�វិច្ឆ័្បាប័់ ៖ �ិទ្ធិដេលមានអំត្ថិភាពទៅតាមចេបាប់ផែូវការ ដេល

អាចខុ�គ្នេព��ិទ្ធិជាក្តី់សីេង។

Demarcation: the marking-out of the 
boundaries of a land parcel or other object 
on the ground.

ការ�ំណត្ត់ព្ំប្ទល់ ៖ ការ�មាាេល់ពេំបេទល់ក្តីេបាលដ�មួយ ឬវត្ថុ

ផេសេងទៀតនៅលើដ�។

Demarcation map: a map prepared to show 
the parcels of land as determined during the 
process of adjudication. See “adjudication”.

ផ្នទី�ំណត់្តពំ្ប្ទល់ ៖ ផេនទ�ដេលបងាាេញព�ចំនួនក្តីេបាលដ� ទៅតាម

ការកំ្តីណត់ក្តី្នងុដំណើរការវិនិច័័យ។ �ូមមើល “ការវិនិច័័យ”។

Digital mapping: the processes of acquiring 
(capturing), transforming and presenting 
spatial data in digital form. Also known as 
automated cartography or computer-assisted 
cartography.

ការធ្វើផ្នទីទម្ង់ឌីជីថល ៖ ដំណើរការទទួលបាន (ចេបាមយក្តី) 

បមែេង និងបងាាេញទិន្នន័យលំហក្តី្នុងទមេង់ឌ�ជ��ល។ អាចហៅថា 

ផេនទ�មានចលនា ឬផេនទ�ដេលគុូ�តាមបេព័ន្ធក្តីុំពេយូទ័រ។

D
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Digitizing: the process of converting 
analogue data such as graphic maps or paper 
documents into digital form, which often 
includes the capture of metadata about the 
maps or documents, such as the names, type 
of document, date and land parcel identifiers. 
Also sometimes referred to as “digitalizing”.

ការធ្វើឱ្យមនល�្ខណៈឌីជីថល (Digitizing) ៖ ដំណើរការបមែេង

ទិន្នន័យអាណា�ក្តី ដូចជា ផេនទ�កេេហ្វិក្តី ឬលិខិតសា្នេម ជា

ទមេង់ឌ�ជ��ល ដេលជាញឹក្តីញាប់រួមបញ្ចូលការចេបាមយក្តីទិន្នន័យ

ក្តីមេិតមេតា(ទិន្នន័យផេសេងៗ) (metadata) �ី�ព�ផេនទ�   ឬ

ឯក្តីសារនានា ដូចជា ឈ្មេះ បេភេទឯក្តីសារ កាលបរិច័េទ   

និង�ញាេក្តីំណត់អំតី�ញាេណក្តីេបាលដ�។ ពេលខែះ អាច

ហៅថា“Digitalizing”។

Disaster copy: a copy of the record that is 
kept in a secure location in case the main 
record is damaged or destroyed, for example 
by flood, fire or even theft. Also known as 
“disaster recovery copy” or “back up copy”.

ការច្ឆ័មិ្លងទុ�ប័ង្ក្រការប័ំផ្លិច្ឆ័ប័ំផ្ល្ញ (Disaster copy) ៖ �ំណៅ

ចមែងក្តីំណត់តេេដេលតេូវបានរក្តីេសាទុក្តីក្តី្នុងទ�តាំង�ុវត្ថិភាពមួយ

 ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេលក្តីំណត់តេេគោលតេូវបានបំផ្លា្លេញ ឬខូចខាត

 ដោយសារគេេះទឹក្តីជំនន់ អំគុ្គ�ភ័យ ឬចោរក្តីម្ម។ល។ អាចហៅថា 

“disaster recovery copy” ឬ “back up copy”។

Dispute: disagreement between two or more 
people, in relation to anything, including 
tenure rights. The law courts are often full of 
cases of tenure disputes, such as conflicts over 
contracts to buy or sell, boundary disputes, 
disputes between landlords and tenants, claims 
for inheritance, disputes over pollution or 
infringements by one neighbour over another’s 
land, stealing the produce of the land or fishery 
or forest, and many others. People can also 
have disputes about what their rights really 
allow them to do, such as what their right of 
way (a type of easement) allows, or how high 
can they build, or what does the mortgage 
really mean in practice, particularly in cases of 
foreclosure. See “conflict” and “foreclosure”.

វិិវាទ ៖ ការខ្វេងគុំនិតគ្នេរវាងមនុ�េសព�រ ឬចេើននាក្តី់លើអំ្វ�មួយ រួម

ទាំង�ិទ្ធកាន់កាប់។ ជាញឹក្តីញាប់ តុលាការ�មេបូរដោយ�ំណុំរឿង

ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងវិវាទ�ិទ្ធិកាន់កាប់ ដូចជា ទំនា�់ក្តី្នុងក្តីិច្ច�នេយា

ទិញ ឬលក្តី់ វិវាទពេំបេទល់ វិវាទរវាងមា្ចេ�់ដ� និងអំ្នក្តីជួល ការ

ទាមទារកេរមត៌ក្តី វិវាទលើការបំពុល ឬការរំលោភទនេុានយក្តី

ដោយអំ្នក្តីជិតខាងមា្នេក្តី់លើដ�រប�់អំ្នក្តីជិតខាងមា្នេក្តី់ទៀត ការលួច

ផលដំណាំនៅលើដ� ឬជលផល ឬពេេឈើ។ល។ មនុ�េសអាច

មានវិវាទពាក្តី់ព័ន្ធនឹងអំ្វ� ដេលពួក្តីគេអាចធ្វើបានកេេម�ិទ្ធិរប�់

ខែ�ន ដូចជា ការអំនុញាេតពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ចំណ�ផែូវ (បេភេទមួយនេ

សេវភាព) ឬក្តីម្ព�់ដេលពួក្តីគេអាច�ង់អំគរបាន ឬអំត្ថន័យនេ

ការបញ្ចេំក្តី្នុងការអំនុវតីជាក្តី់សីេង ជាពិសេ�ក្តី្នុងក្តីរណ�មានការ

រឹបអំូ�។ �ូមមើល “ទំនា�”់ និង “ការរឹបអំូ�”។

Dispute resolution: the process of reaching 
an outcome over a dispute between people, 
groups or institutions, either through a 
negotiated agreement or by means of a 
third party’s decision that is accepted by 
or imposed on the parties to the dispute. 
Dispute resolution processes range from 
informal, assisted negotiations, through more 
formal and structured arrangements, such as 
mediation and arbitration, to the formal court 
system.

ដំណោះស្្យ្វិិវាទ ៖ ដំណើរការនេការ�មេេចបានលទ្ធផល

មួយ�មេេប់វិវាទរវាងបុគុ្គល កេុម ឬសា្ថេប័ននានា តាមរយៈក្តីិច្ច

ពេមពេៀងដេលបានចរចា ឬការធ្វើសេចក្តីី��មេេចដោយភាគុ�ត

ត�យជនដេលទទួលយក្តីដោយ ឬ�ក្តី់ចំពោះភាគុ�ពាក្តី់ព័ន្ធក្តី្នុង

វិវាទ។ ដំណើរការដោះសេេយវិវាទមានចាប់ព�ការចរចាកេេផែូវការ

ដោយមានជំនួយ រហូតដល់ការរៀបចំផែូវការ និងមានរចនា�ម្ព័ន្ធ 

ដូចជា ការផេសះផេសារ និងមជេឈតីក្តីម្ម និងបេព័ន្ធតុលាការផែូវការ។
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Due process: following the requirements 
set out in the laws regarding how something 
must be done. Due process usually includes 
procedural requirements, such as notice, 
time limits, appeal rights and the obligation 
to give written reasons for a decision of an 
official or judge.

ដំណើរការសមិស្ប័ ៖ ការអំនុវតីតាមលក្តីខខណឌតមេូវដេល

មានក្តីំណត់ក្តី្នុងចេបាប់ជាធរមាន ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងរបៀបនេការតេូវ

ធ្វើអំ្វ�មួយ។ ជាទូទៅ ដំណើរការ�មសេបរួមបញ្ចូលលក្តីខខណឌផ្នេក្តី

ន�តិវិធ� ដូចជា ការជូនដំណឹង ពេលវេលាក្តីំណត់ �ិទ្ធិបឹីងឧទ្ធរណ៍ 

និងកាតព្វក្តីិច្ចផីល់មូលហេតុជាលាយលក្តីខណ៍អំក្តីេសរលើសេចក្តីី�

�មេេចរប�់មនេី� ឬចៅកេមមា្នេក្តី់។
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Easement: a right to do something on 
another person’s land on a temporary basis, 
such as to walk or drive across the land. 
Known as “servitude” in many legal systems, 
particularly civil law systems.

ស្វិភាព (Easement) ៖ �ិទ្ធិធ្វើអំ្វ�មួយលើដ�ធែ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់

ជាបណោ្តេះអា�ន្ន ដូចជា ដើរ ឬជិះ/បើក្តីបរកាត់ដ�នោះ។ អាច

ហៅថា “servitude” ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់ជាចេើន ជាពិសេ� បេព័ន្ធ

ចេបាប់រដ្ឋបេបវេណ�។

Eminent domain: in the United States of 
America and some other countries, the right 
of the government to take private property 
for public use, usually accompanied by 
the payment of just compensation to the 
property owner. See “expropriation”.

សិទ្ធិពិស្ស ៖ នៅ�ហរដ្ឋអាមេរិក្តី និងបណា្តេបេទេ�ផេសេងទៀត

 �ំដៅលើ�ិទ្ធិរប�់រ�ាេភិបាលក្តី្នុងការដក្តីហូតទេពេយ�មេបតីិឯក្តីជន

�មេេប់បេយោជន៍សាធារណៈ ដេលជាទូទៅមានការផីល់�ំណង

ដោយយុតីិធម៌ដល់មា្ចេ�់ទេពេយ។ �ូមមើល “អំ�េសាមិក្តីរណ”៍។

Encroachment: unauthorized intrusion 
onto the land of another person, often of 
a permanent or semi-permanent nature, 
such as erecting a fence or building on a 
neighbour’s land or planting crops on that 
land. See also “squatting”. 

ការច្ឆ័ូលទន្្ទានកាន់កាប័់ ៖ ការឈ្លេនពានដោយគ្មេនការអំនុញាេតលើ

ដ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់ ដេលជាញឹក្តីញាប់មានលក្តីខណៈអំចិនេីព្រៃយ៍  ឬ

ពាក្តី់ក្តីណា្តេលអំចិនេីព្រៃយ៍ ដូចជា ការធ្វើរបង ឬការ�ង់អំគរលើដ�

អំ្នក្តីជិតខាង ឬការ�ំដំណាំលើដ�នោះ។ �ូមមើលផងដេរ “ការ

កាន់កាប់ដោយខុ�ចេបាប”់។

Enforcement (of decisions or orders): 
a process by which the decision or order 
made by an authority is implemented. Often, 
enforcement refers to implementation of 
court orders, which generally involves a court 
appointed official taking physical action to 
ensure that the parties follow the order and 
if they do not, then the official carries out the 
action. Removal of a person or group from 
a specific place or property is one form of 
enforcement and it sometimes involves the 
police in assisting the court official.

ការពង្�ងការអំនុវិត្តត (សេចក្តីី��មេេច ឬបទបញាេ) ៖ ដំណើរការ

នេការអំនុវតីសេចក្តីី��មេេច ឬបទបញ្ជេដោយអាជាាេធរមួយ។  ជា

ញឹក្តីញាប់  ការពងេឹងការអំនុវតី�ំដៅលើការអំនុវតីដ�កាតុលាការ 

ដេលជាទូទៅពាក្តី់ព័ន្ធនឹងមនេី�ដេលតុលាការបានចាត់តាំងឱ្េយ

ចាត់វិធានការជាក្តី់សីេងដើមេប�ធានាថា ភាគុ�ពាក្តី់ព័ន្ធអំនុវតីតាមដ�កា

តុលាការ។ ពុំដូចោ្នេះទេ មនេី�នោះនឹងចាត់វិធានការ។ ការបណ្តេញ

បុគុ្គលមា្នេក្តី់ ឬកេុមមួយចេញព�ទ�ក្តីនែេង ឬទេពេយ�មេបតីិណាមួយ ជា

ទមេង់មួយនេការពងេឹងការអំនុវតី។ ពេលខែះនគុរបាលជួយដល់

មនេី�តុលាការ។

Equivalence: something with the same or 
similar characteristics (or value) as something 
else, such as money or a property that is 
provided as compensation for a property that 
is taken away (such as by expropriation). It 
is the right to be, so far as money or another 
property can do it, in the same position as if 
the land had not been taken. 

សមិមិូល ៖ អំ្វ�ដេលមានលក្តីខណៈ (ឬតមែេ) ដូច ឬសេដៀងគ្នេ

នឹងអំ្វ�ផេសេងទៀត ដូចជា បេេក្តី់ ឬទេពេយ�មេបតីិដេលផីល់ជូនជា

�ំណង�មេេប់ទេពេយ�មេបតីិដេលតេូវបានរឹបអំូ� (ឧ. តាមរយៈ

អំ�េសាមិក្តីរណ៍)។ វាជា�ិទ្ធិទទួលបានសា្ថេនភាព (ឬបេេក្តី់ ឬ

ទេពេយ�មេបតីិផេសងទៀត) ដូចសា្ថេនភាពមុនពេលដេលដ�ធែ� តេូវបាន

រឹបអំូ�។

E
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Evaluate: to assess a result or information 
against a standard, and to determine 
if it falls below, meets or exceeds the 
standard. Evaluation sometimes includes an 
explanation as to why the result fell below, 
met or exceeded the standard. See “monitor”.

វាយ្ត្តម្ល្ ៖ បា៉េន់បេមាណលទ្ធផល ឬព័ត៌មានធៀបនឹង�ីង់�រ

មួយ និងក្តីំណត់ថាតើលទ្ធផល ឬព័ត៌មានទាំងនោះកេេម�ីង់�រ

 បំពេញ�ីង់�រ ឬលើ��ីង់�រនោះ។ ពេលខែះ ការវាយតមែេ

រួមបញ្ចូលការពនេយល់ព�មូលហេតុដេលលទ្ធផលនោះកេេម�ីង់�រ 

បំពេញ�ីង់�រ ឬលើ��ីង់�រ។ �ូមមើល “ពិនិតេយតាម�ន”។

Eviction: the removal, often by force, of 
someone from their occupation of land or 
home.

ការជម្លៀសច្ញ ៖ ការបណ្តេញនរណាមា្នេក្តី់ (ដេលជាញឹក្តីញាប់

ធ្វើឡើងដោយបងខំ) ចេញព�ដ�ធែ� ឬផុះ�មេបេងរប�់ខែ�ន។

Expropriation: the compulsory deprivation 
or taking away of an owner’s rights to land 
by the State. Common justifications for the 
expropriation of land include the need for 
public infrastructure, such as roads and 
railways, for easements for power cables 
and pipelines, and for hospitals, schools 
and public housing. Expropriation may also 
form a part of land reallocation programme. 
The processes of expropriation, which is 
also known as compulsory acquisition, vary 
from country to country, but they usually 
include obligations and timetables for the 
procedures, such as giving notices.

In most countries, there is a constitutional 
guarantee that where property is 
expropriated, then the deprived owner will 
receive compensation. Other people with 
interests in the property, such as tenants, 
can also be compensated. The legislation will 
often include rules on the basis for setting 
compensation for the loss of the owner 
expropriated. Expropriation differs from 
nationalization because it is usually specific 
to a land parcel in a particular location, rather 
than all the land parcels owned by a person 
anywhere in the country. See “equivalence”, 
“just compensation”, “land reallocation” and 
also “nationalization”.

អំស្សាមិិ�រណ៍ ៖  ការដក្តីហូត  ឬការរឹបអំូ�ជាកាតព្វក្តីិច្ចនូវ�ិទ្ធិ

រប�់មា្ចេ�់ដ�   ដោយរដ្ឋ។    យុតីិក្តីម្មទូទៅលើអំ�េសាមិក្តីរណ៍

ដ�ធែ�រួមមាន  ភាពចាំបាច់ក្តី្នុងការសាង�ង់ហេ�ាេរចនា�ម្ព័ន្ធ

សាធារណៈ ដូចជា ផែូវ�្នល់ និងផែូវដេក្តី ភាពចាំបាច់នេសេវភាព

�មេេប់បង្កប់ខេសេភែើង និងបេព័ន្ធទឹក្តី និងការសាង�ង់មនុ�រពេទេយ 

សាលារៀន និងលំនៅ�ាេនសាធារណៈ។ អំ�េសាមិក្តី-រណ៍ 

អាចជាផ្នេក្តីមួយនេក្តីម្មវិធ�បេងចេក្តីដ�ឡើងវិញ។ ដំណើរការ

អំ�េសាមិក្តីរណ៍ ឬលទ្ធក្តីម្មជាកាតព្វក្តីិច្ច បេេបេួលតាមបេទេ� បុុនីេ

ជាទូទៅរួមបញ្ចូលកាតព្វក្តីិច្ច និងកាលវិភាគុ�មេេប់ការអំនុវតី

ន�តិវិធ�នានា ដូចជា ការជូនដំណឹង។

ក្តី្នុងបេទេ�ភាគុចេើន មានការធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថា ក្តី្នុងក្តីរណ�

ដេលទេពេយ�មេបតីិតេូវបានដក្តីហូត មា្ចេ�់ទេពេយ�មេបតីិនោះនឹង

ទទួលបាន�ំណង។ អំ្នក្តីផេសេងទៀតដេលមានផលបេយោជន៍លើ

ទេពេយ�មេបតីិនេះ ដូចជា អំ្នក្តីជួល ក្តី៏អាចទទួលបាន�ំណងផងដេរ

។ ជាញឹក្តីញាប់ បទបេបញ្ញតីិចេបាប់នឹងរួមបញ្ចូលវិធាន�ី�ព�មូល�ាេន

នេការផីល់�ំណងលើការខាតបង់រប�់មា្ចេ�់ទេពេយ�មេបតីិដេល

តេូវបានដក្តីហូត។ អំ�េសាមិក្តីរណ៍ខុ�ព�ជាតូបន�យក្តីម្ម ពេេះ

ជាទូទៅ អំ�េសាមិក្តីរណ៍មានលក្តីខណៈជាក្តី់លាក្តី់ទៅតាមក្តីេបាលដ�

ណាមួយក្តី្នុងទ�តាំងមួយ មិនមេនក្តីេបាលដ�ទាំងអំ�់ដេលកាន់កាប់

ដោយបុគុ្គលមា្នេក្តី់ នៅគេប់ទ�ក្តីនែេងក្តី្នុងបេទេ�នោះទេ។ �ូម

មើល “�មមូល” “ការផីល់�ំណងដោយយុតីិធម”៌ “ការបេងចេក្តីដ�

ឡើងវិញ” និង “ជា-តូបន�យក្តីម្ម”។
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First registration: the process of 
investigating ownership and other rights, and 
locating the boundaries of land, which leads 
to the creation of a written (or digital) record 
in a government run record keeping system. 
First registration can be conducted by means 
of “sporadic registration” or “systematic 
registration”. See also “adjudication of title”.

ការច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីដំប័ូង ៖ ដំណើរការនេការសុើបអំង្កេតព��ិទ្ធិក្តីម្ម�ិទ្ធិ

និង�ិទ្ធិផេសេងទៀត និងការក្តីំណត់ទ�តាំងពេំបេទល់ដ� ដេលឈន

ទៅរក្តីការធ្វើក្តីំណត់តេេជាលាយលក្តីខណ៍អំក្តីេសរ (ឬឌ�ជ��ល) ក្តី្នុង

បេព័ន្ធក្តីំណត់តេេរប�់រ�ាេភិបាល។ ការចុះបញី�ដំបូង អាចធ្វើឡើង

តាមរយៈ “ការចុះបញី�ដ�មានលក្តីខណៈ�ច់ដោយដុ”ំ ឬ “ការចុះបញី�

ជាបេព័ន្ធ។ �ូមមើលផងដេរ “ការវិនិច័័យប័ណណ”។

Fixed boundary: the legal boundary of 
a property where the precise position or 
location has been agreed and recorded in 
accordance with the rules and standards 
defined in law (and/or regulations). A fixed 
boundary is usually defined by special 
marks or markers placed by a surveyor when 
the surveyor establishes the boundary, 
except where natural or artificial features 
are adopted. Natural or artificial features 
can include corners of buildings, fence 
posts, banks of rivers, etc. See also “general 
boundary”.

ព្ំប្ទល់អំច្ឆ័ិន្តៃយ្៍ ៖ ពេំបេទល់សេបចេបាប់នេ ទេពេយ�មេបតីិ

មួយដេលមានការឯក្តីភាព និងក្តីត់តេេទ�តាំងជាក្តី់លាក្តី់

ដោយអំនុលោមទៅតាមវិធាន និង�ីង់�រដេលបានក្តីំណត់ក្តី្នុង

ចេបាប់ (និង/ឬបទបេបញ្ញតីិ)។ ជាទូទៅ ពេំបេទល់អំចិនេីព្រៃយ៍តេូវ

បានក្តីំណត់ដោយ�ញាេ�មាាេល់ ឬឧបក្តីរណ៍�មាាេល់ពិសេ�

មួយរប�់អំ្នក្តីវា�់វេង នៅពេលដេលអំ្នក្តីវា�់វេងក្តីំណត់ពេំបេទល់ 

លើក្តីលេងតេក្តី្នុងក្តីរណ�ដេលមានការបេើបេេ�់លក្តីខណៈ�មាាេល់

ធម្មជាតិ ឬ�ិបេបនិម្មិត។ លក្តីខណៈ�មាាេល់ធម្មជាតិ ឬ�ិបេបនិម្មិត

អាចរួមមានជេុងអំគរ បងាេលរបង ចេេំងទនែេ។ល។ �ូមមើលផង

ដេរ “ពេំបេទល់ទូទៅ”។

Forced eviction: see “eviction”. ការជម្លៀសច្ញដោយ្ប័ង្ខ៖ំ �ូមមើល “ការជមែៀ�ចេញ”។

Foreclosure: where an owner fails to pay 
back a loan, the mortgagee (or “lender”) can 
commence court proceedings to gain control 
of the land. The foreclosure order allows the 
mortgagee to sell the property. The money 
received from the sale is used to pay back the 
amount of the loan and the costs of the court 
proceedings and sale. Any money left over 
goes to the owner who has lost the rights to 
the land.

ការរឹប័អំូស ៖ ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេលមា្ចេ�់ខក្តីខានមិនបាន�ងបេេក្តី់  

អំ្នក្តីទទួលបញ្ចេំ (ឬអំ្នក្តីផីល់ក្តីម្ច�) អាចចាប់ផីើមក្តីិច្ចដំណើរការ

ន�តិវិធ�តុលាការដើមេប�គេប់គេងដ�ធែ�ពាក្តី់ព័ន្ធ។ ដ�ការឹប-អំូ� អាចឱ្េយ

អំ្នក្តីទទួលបញ្ចេំងលក្តី់ទេពេយ�មេបតីិរប�់មា្ចេ�់។ បេេក្តី់ដេលទទួល

បានព�ការលក្តី់ទេពេយ�មេបតីិគុឺ�មេេប់�ងបេេក្តី់ដេលជំពាក្តី់ ទូទាត់

ចំណាយលើក្តីិច្ចការដំណើរការតុលាការ និងថែេរត់ឯក្តីសារលក្តី់។ 

បេេក្តី់ដេលនៅ�ល់តេូវបេគុល់ជូនមា្ចេ�់ដ�ដេលបាត់បង់�ិទ្ធិលើដ�

នោះ។

F
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Fragmentation: the splitting or division 
of land parcels into smaller and smaller 
areas, often due to inheritance in which 
each child receives a share, but also due to 
increased population densities, particularly 
in urban areas, where more and more houses 
are built on one piece of land. As parcels 
become smaller and smaller, they ultimately 
cannot be used effectively and some form 
of consolidation is required. Another form 
of fragmentation involves no charge to the 
parcel boundary (no division of the parcel), 
but rather an increase in the number of 
owners, usually due to inheritance, with each 
owner having a tiny share, such as 1/256th or 
1/512th. This makes it practically impossible 
to manage the use of the parcel. See “land 
consolidation”.

ការពុះប័ំប្� ៖ ការបំបេក្តី ឬបេងចេក្តីក្តីេបាលដ�ជាផ្នេក្តីតូចៗ ដេល

ជាញឹក្តីញាប់ដោយ-សារតេការផុេរកេរមត៌ក្តី ដេលក្តីូនមា្នេក្តី់ៗ

ទទួលបានចំណេក្តីមួយ និងការកើនឡើងនេដង់�ុ�តេបេជាជន

 ជាពិសេ� ក្តី្នុងតំបន់បេជុំជន ដេលមានការសាង�ង់លំនៅ�ាេន

កាន់តេចេើនលើផុេដ�មួយ។ នៅពេលក្តីេបាលដ�កាន់តេរួមតូច គេ

នឹងមិនអាចបេើបេេ�់ក្តីេបាលដ�ទាំងនោះដោយបេ�ិទ្ធភាពបានទេ

 និងចាំបាច់តេូវមានការ�ក្តី់ដ�ធែ�បញ្ចូលគ្នេ។ ទមេង់មួយទៀតនេ

ការពុះបំបេក្តី មិនអំ�់ចំណាយលើការបេងចេក្តីពេំបេទល់ក្តីេបាលដ�

ឡើយ (គ្មេនការបំបេក្តីក្តីេបាលដ�) បុុនីេមានចំនួនមា្ចេ�់ដ�កើនឡើង

 ដេលជាទូទៅ ដោយសារតេការផុេរកេរមត៌ក្តី ដេលមា្ចេ�់ដ�   មា្នេក្តី់ៗ

មានចំណេក្តីដ�យា៉េងតូច ដូចជា ១/២៥៦ ឬ ១/៥១២។ ចំណុច

នេះ ធ្វើឱ្េយគេមិនអាចគេប់គេងការបេើបេេ�់ក្តីេបាលដ�បាន។ �ូម

មើល “ការ�ក្តី់ដ�ធែ�បញ្ចូលគ្នេ”។
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Gender: Gender refers to the roles, behaviors, 
activities, and attributes that a given society 
at a given time considers appropriate for 
men and women. In addition to the social 
attributes and opportunities associated with 
being male and female and the relationships 
between women and men and girls and boys, 
gender also refers to the relations between 
women and those between men. These 
attributes, opportunities and relationships 
are socially constructed and are learned 
through socialization processes. They are 
context/ time-specific and changeable. 
Gender determines what is expected, 
allowed and valued in a woman or a man 
in a given context. In most societies there 
are differences and inequalities between 
women and men in responsibilities assigned, 
activities undertaken, access to and control 
over resources, as well as decision-making 
opportunities. Gender is part of the broader 
socio-cultural context, as are other important 
criteria for socio-cultural analysis including 
class, race, poverty level, ethnic group, sexual 
orientation, age, etc.

យ្នឌ�រ ៖ �ំដៅលើតួនាទ� អាក្តីបេបក្តីិរិយា �ក្តីម្មភាព និង

គុុណលក្តីខណៈដេល�ង្គមមួយនៅអំំ�ុងពេលណាមួយ យល់ថា

�មសេប�មេេប់បុរ� និងសេី�។ កេេព�គុុណលក្តីខណៈ និង

ឱ្កា�ក្តី្នុង�ង្គមដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងភាពជាបុរ� និងភាពជាសេី� 

និងទំនាក្តី់ទំនងរវាងសេី� និងបុរ� និងក្មេងសេ� និងក្មេងបេុ� 

យេនឌ័រ�ំដៅលើទំនាក្តី់ទំនងរវាងសេី� និងទំនាក្តី់ទំនងរវាងបុរ។ 

គុុណលក្តីខណៈ ឱ្កា� និងទំនាក្តី់ទំនងទាំងនេះតេូវបានបង្កើត

ឡើងក្តី្នុង�ង្គម និងតេូវបានរៀន�ូតេតាមរយៈដំណើរការ�ង្គមន�

យក្តីម្ម។ គុុណលក្តីខណៈ ឱ្កា� និងទំនាក្តី់ទំនងទាំងនេះផ្អេក្តីតាម

បរិបទ/ពេលវេលា និងបេេបេួល។ យេនឌ័រក្តីំណត់ព�អំ្វ�ដេលគេរំពឹង

ទុក្តី អំនុញាេត និងឱ្េយតមែេលើសេី� ឬបុរ�មា្នេក្តី់ក្តី្នុងបរិបទមួយ។ ក្តី្នុង

�ង្គមភាគុចេើន មានភាពខុ�គ្នេ និងវិ�មភាពរវាងសេី� និងបុរ�

លើការទទួលខុ�តេូវដេលបានក្តីំណត់ �ក្តីម្មភាពដេលធ្វើឡើង   

លទ្ធភាពទទួលបាន    និងការគេប់គេងធនធាន  និងឱ្កា�ធ្វើ

សេចក្តីី��មេេចចិតី។ យេនឌ័រ ជាផ្នេក្តីមួយនេបរិបទ�ង្គម-វបេបធម៌

ទូទៅ ដូចគ្នេនឹងលក្តីខណៈវិនិច័័យ�ំខាន់ៗផេសេងទៀត�មេេប់

ការវិភាគុ�ង្គម-វបេបធម៌  ដូចជា  វណណៈ ជាតិសា�ន៍ ក្តីមេិតភាព

កេ�កេ កេុមជាតិពន្ធ/ជនជាតិភាគុតិច និនា្នេការផែូវភេទ អាយុ។ល។

Gender equality: the equal right of women 
and men to enjoy all human rights. It 
requires acknowledging differences in rights 
between women and men (both in the law 
and in practice) and taking specific, positive 
measures (when necessary) to achieve 
equality in practice. Women and girls should 
have equal tenure rights and access to land, 
fisheries and forests regardless of their civil 
and marital status.

សមិភាពយ្នឌ�រ ៖  �ិទ្ធិស្មើគ្នេរប�់សេី� និងបុរ�ក្តី្នុងការទទួលបាន

�ិទ្ធិមនុ�េសទាំងអំ�់។ �មភាពយេនឌ័រទាមទារការទទួលសាាេល់

ភាពខុ�គ្នេនេ�ិទ្ធិរវាងសេី� និងបុរ� (ទាំងក្តី្នុងចេបាប់ និងក្តី្នុង

ការអំនុវតីជាក្តី់សីេង) និងការចាត់វិធានការវិជីមានជាក្តី់លាក្តី់ (

ទៅតាមភាពចាំបាច់) ដើមេប��មេេចបាន�មភាពក្តី្នុងការអំនុវតី។

 សេី� និងក្មេងសេ�គុួរមាន�ិទ្ធិកាន់កាប់ និងលទ្ធភាពបេើបេេ�់ដ�ធែ�

 ជលផល និងពេេឈើស្មើគ្នេ ដោយមិនគុិតព�សា្ថេនភាពពលរដ្ឋ និង

សា្ថេនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍រប�់ខែ�ន។

Gender sensitive approach: an approach 
and attitude that requires all policy, legal 
and institutional processes to take into 
account the differences in rights, needs and 
opportunities that exist between women and 
men, and to seek to address them. It strives 
to provide equal participation of women and 
men from the outset.

អំភិក្មិ ដ្លគិត្តគូរពីយ្នឌ�រ ៖ អំភិកេម និងឥរិយាប�ដេលតមេូវ

ឱ្េយគោលនយោបាយ ដំណើរការចេបាប់ និងសា្ថេប័ន ពិចារណាព�

ភាពខុ�គ្នេនេ�ិទ្ធិ តមេូវការ និងឱ្កា� រវាងសេី� និងបេ�ុ និង

ខិតខំដោះសេេយភាពខុ�គ្នេទាំងនេះ។ វិធ�សាសេីនេះខិតខំផីល់

ការចូលរួមដោយស្មើភាពរប�់សេី� និងបុរ�តាំងព�ដំបូង។

G
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General boundary: a boundary that is 
defined by a physical feature on the ground, 
such as a wall, fence, hedge, tree line or water 
course, but for which the precise location 
of the boundary line on the feature has not 
been determined. See also “fixed boundary”.

ព្ំប្ទល់ទូទៅ ៖ ពេំបេទល់ដេលតេូវបានក្តីំណត់ដោយលក្តីខណៈ

�មាាេល់រូបវនីនៅលើផុេដ� ដូចជា ជញ្ជេំង របង រុក្តីខជាតិដេល�ំជារ

បង ជួរដើមឈើ ឬផែូវទឹក្តី បុុនីេគ្មេនការក្តីំណត់   ទ�តាំងជាក្តី់លាក្តី់

នេខេសេបនា្ទេត់ពេំបេទល់នៅលើលក្តីខណៈ�មាាេល់នោះទេ។ �ូម

មើលផងដេរ   “ពេំ-បេទល់អំចិនេីព្រៃយ”៍។

Geodetic framework or network: a spatial 
framework of points whose position has been 
precisely determined on the surface of the 
earth.

ប័ណ្ត្ញ ឬប័្លង់ធរណី ៖ បែង់លំហនេចំណុចនានាដេលតេូវបាន

ក្តីំណត់ទ�តាំងជាក្តី់-លាក្តី់នៅលើផុេផេនដ�។

Geographic information system (GIS): 
a system for capturing, storing, checking, 
integrating, analysing and displaying data 
about the earth that are spatially referenced. 
It is normally taken to include a spatially 
referenced database and appropriate 
applications software.

ប្ព�ន្ធព�ត្ត៌មនភូមិិសាស្ត (GIS) ៖ បេព័ន្ធ�មេេប់ចេបាមយក្តី រក្តីេសាទុក្តី 

ពិនិតេយ �ក្តី់-បញ្ចូល វិភាគុ និងបងាាេញទិន្នន័យ�ី�ព�ផេនដ�ដេល

ផ្អេក្តីតាមព័ត៌មានលំហ។ ជាទូទៅ បេព័ន្ធនេះ រួមបញ្ចូលមូល�ាេន

ទិន្នន័យផ្អេក្តីតាមព័ត៌មានលំហ  និងការបេើបេេ�់ក្តីម្មវិធ� software 

�មសេប។

Geomatics: a field of activities that uses 
a systematic approach to integrate all the 
activities to acquire and manage spatial data. 
The activities include cartography surveying, 
geodesy, hydrography, land information 
management, photogrammetry and remote 
sensing. 

ធរណីមត្ (Geomatics) ៖ ផ្នេក្តីមួយដេលអំនុវតីវិធ�សាសេីជា

បេព័ន្ធក្តី្នុងការ�ក្តី់បញ្ចូល�ក្តីម្មភាពទាំងអំ�់ដើមេប�ទទួលបាន និង

គេប់គេងទិន្នន័យលំហ។ �ក្តីម្មភាពទាំងនោះរួមមាន ការធ្វើផេនទ�

ការវា�់វេង ធរណ�វិភាគុ ជលសាសេី ការគេប់គេងព័ត៌មានដ�ធែ� 

ការគុូ�ផេនទ�តាមរូប�ត (photogrammetry) និងការបញ្ជេព�

ចមា្ងេយ (remote sensing)។

Global navigation satellite systems (GNSS): 
the generic term for fixing positions on the 
surface of the earth by measuring signals 
from satellites orbiting the earth. See also 
“GPS”.

ប្ព�ន្ធផ្ក្យ្រណប័�ំណត្ត់ទីតាំង�្នុងស�លលោ� (GNSS) ៖ ពាក្តីេយទូទៅ

�មេេប់ការក្តីំណត់ទ�តាំងជាក្តី់លាក្តី់នៅលើផុេដ� តាមរយៈវា�់វេង

�ញាេព�ផ្លា្កេយរណបដេលហោះក្តី្នុងគុនែងផេនដ�។ �ូមមើលផងដេរ 

“GPS”។

Global positioning system (GPS): an 
American system of GNSS.

ប្ព�ន្ធ�ំណត្ត់ទីតាំង�្នុងស�លលោ� (GPS) ៖ បេព័ន្ធ GNSS រប�់

អាមេរិក្តី។
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Governance: the organizations and the 
processes and rules that form part of the 
political, social, economic and administrative 
systems. These are used to manage society 
and reconcile competing priorities and 
interests of different groups. Governance 
includes formal government agencies and 
informal arrangements; it includes the 
mechanisms and processes involved; and it 
is concerned with how citizens participate 
in decision-making, how government is 
accountable to its citizens, how society obliges 
its members to observe its rules and laws, and 
how differences are resolved. 

អំភិបាល�ិច្ឆ័ូ ៖ ការរៀបចំ និងដំណើរការ និងវិធានដេលបង្កើតបាន

ជាផ្នេក្តីមួយនេបេព័ន្ធនយោបាយ �ង្គម សេដ្ឋក្តីិច្ច និងរដ្ឋបាល។

បេព័ន្ធទាំងនេះតេូវបានបេើបេេ�់�មេេប់ការគេប់គេង�ង្គម និង

�មេប�មេួលអាទិភាព និងផលបេយោជន៍ផេសេងៗរប�់កេុម

ទាំងឡាយ។ អំភិបាលក្តីិច្ចរួមបញ្ចូលសា្ថេប័នរ�ាេភិបាលផែូវការ និង

ការរៀបចំកេេផែូវការ យនីការ និងដំណើរការពាក្តី់ព័ន្ធ និងពាក្តី់ព័ន្ធ

នឹងរបៀបដេលបេជាពលរដ្ឋចូលរួមក្តី្នុងការធ្វើសេចក្តីី��មេេច 

របៀបដេលរ�ាេភិបាលទទួលខុ�តេូវចំពោះបេជាពលរដ្ឋរប�់ខែ�ន 

របៀបដេល�ង្គមតមេូវឱ្េយ�មាជិក្តីរប�់ខែ�នគោរពតាមវិធាន និង

ចេបាប់ជាធរមាន និងរបៀបដោះសេេយភាពខុ�គ្នេ។

Grievance redress: the process for 
addressing and resolving a dispute or 
conflict over something, including decisions 
and actions of officials. Grievance redress 
mechanisms can take various forms, such 
as administrative review, court-based 
decision and other types of third party 
determinations, such as by an ombudsman. 
See “dispute resolution” and “ombudsman”.

ការដោះស្្យ្ប័ណឹ�ងសាទុ�្ខ ៖ ដំណើរការ�មេេប់លើក្តីឡើង

និងដោះសេេយវិវាទ ឬទំនា�់លើអំ្វ�មួយ ដេលរួមបញ្ចូលសេចក្តីី�

�មេេច និងចំណាត់ការរប�់មនេី�ពាក្តី់ព័ន្ធ។    យនីការដោះ

សេេយបណ្តឹងសាទុក្តីខអាចមានទមេង់ផេសេងៗ  ដូចជា  ការពិនិតេយ

ឡើងវិញលើផ្នេក្តីរដ្ឋ-បាល ដ�កា�មេេចរប�់តុលាការ និងបេភេទ

ផេសេងទៀតនេសេចក្តីី��មេេចចិតីរប�់ ភាគុ�តត�យជន ដូចជា 

តាមរយៈការិយាល័យបេជាពលរដ្ឋ។ �ូមមើល “ការដោះសេេយ

វិវាទ” និង “ការិយាល័យបេជាពលរដ្ឋ”។

Guaranteed title: a title for which the 
government registration authority is 
responsible for paying compensation 
if certain losses occur in relation to the 
ownership, such as losses due to errors in the 
title and, in some countries, due to fraud.

ប័�ណណដ្លមនការធានា ៖ ប័ណណដេលអាជាាេធរចុះបញី�រប�់

រ�ាេភិបាលទទួលខុ�តេូវលើការទូទាត់�ំណង បេ�ិនបើ

មានការបាត់បង់ណាមួយពាក្តី់ព័ន្ធនឹងក្តីម្ម�ិទ្ធិ ដូចជា ការបាត់បង់

ដោយសារក្តីំហុ�ឆ្គងក្តី្នុងប័ណណ និងការបោក្តីបនែំ (ក្តី្នុងបេទេ�

មួយចំនួន)។
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Holistic and sustainable approach: as 
the VGGT notes in its ten principles of 
implementation, a holistic and sustainable 
approach recognizes that natural resources 
and their uses are interconnected, and 
adopts an integrated and sustainable 
approach to their administration.

អំភិក្មិព្ញល្ញ និងប្�ប័ដោយ្និរនតរភាព ៖ ផ្អេក្តីតាមគោលការណ៍

អំនុវតីន៍ទាំង ១០ ក្តី្នុងគោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�

ព�អំភិបាលក្តីិច្ច បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់

ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុងបរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ 

អំភិកេមពេញលេញ និងបេក្តីបដោយនិរនីរភាពទទួលសាាេល់ថា 

ធនធានធម្មជាតិ និងការបេើបេេ�់ធនធានទាំងនេះមានលក្តីខណៈ

បេទាក្តី់កេឡាគ្នេ និងអំនុម័តអំភិកេមចមេុះ និងបេក្តីបដោយ

និរនីរភាពចំពោះការគេប់គេងធនធានទាំងនេះ។

Hypothec: in many civil law systems, the 
name for a loan agreement that uses the 
borrower’s land as security for paying back 
the loan money. A hypothec document is 
often registered. See “mortgage”.

ហុីប័៉ូត្� ៖ ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់រដ្ឋបេបវេណ�ជាចេើន �ំដៅលើឈ្មេះក្តីិច្ច

ពេមពេៀងខ្ច�បេេក្តី់ដេលយក្តីដ�រប�់អំ្នក្តីខ្ច�ធ្វើជាវត្ថុធានា។ ឯក្តីសារ

ហុ�បុូតេក្តីចេើនតេតេូវបានចុះបញី�។ �ូមមើល “ការបញ្ចេំ”។

H
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Immovable property: land and the things 
that are permanently attached to the land, 
such as buildings, trees, stone fences. Known 
as “real estate” or simply “land” in English 
(common law) systems.

អំច្ឆ័លនទ្ព្យ ៖ ដ� និងអំ្វ�ៗដេលតាំងនៅជាអំចិនេីព្រៃយ៍លើដ�នោះ 

ដូចជា អំគរ ដើមឈើ របង�្ម។ អាចហៅថា “អំចលនវត្ថ”ុ ឬ “ដ�ធែ�” 

ក្តី្នុងបេព័ន្ធ (ចេបាប់ខមមុន់�) រប�់អំង់គែេ�។

Indefeasible title: a government record of 
title to land that cannot be challenged, even 
in court. Some indefeasible title systems have 
a small number of exceptions, and they also 
have a compensation system to cover losses 
due to errors or fraud.  See “guaranteed title”.

ប័�ណណដ្លមិិនអាច្ឆ័ប្គល់ឱ្យ ឬយ្�ច្ញបាន (indefeasible title) ៖ 

កំ្តីណត់តេេរប�់រ�ាេភិបាល�ី�ព�ប័ណណក្តីម្ម�ិទ្ធដិ�ធែ� ដេលមិនអាច

ដេញដោលបាន�ូមេប�តេតាមបេព័ន្ធ  តុលាការ។ បេព័ន្ធប័ណណដេល

មិនអាចបេគុល់ឱ្េយ ឬយក្តីចេញបានមួយចំនួនមានក្តីរណ�លើក្តី

លេងខែះៗ និងមានបេព័ន្ធផីល់�ំណងលើការខាតបង់ដោយសារ

កំ្តីហុ�ឆ្គង ឬការបោក្តីបនែ។ំ �ូមមើល “ប័ណណដេលមានការធានា”។

Indemnity: an obligation to provide 
monetary (or other) compensation to the 
owner of land or other tenure rights in case 
it is taken, destroyed or damaged. See also 
“reparation”.

សំណង ៖ កាតព្វក្តីិច្ចផីល់�ំណងជាបេេក្តី់ (ឬអំ្វ�ផេសេងទៀត) ដល់

មា្ចេ�់ដ� ឬ�ិទ្ធិកាន់កាប់ផេសេងទៀតក្តី្នុងក្តីរណ�ដេលមានការដក្តីហូត 

បំផែិចបំផ្លា្លេញ ឬធ្វើឱ្េយខូចខាតដល់ដ�ធែ�។ �ូមមើលផងដេរ “ការ

បុះបុូវ”។

Index map: see “cadastral index map”. ផ្នទីសន្ទស្សន៍ ៖ �ូមមើល “ផេនទ��នុ�េសន៍�ុរិយោដ�”។

Indigenous tenure system: tenure system of 
local origin and belonging to the local area. 
See “customary tenure” and “tenure system”.

ប្ព�ន្ធសិទ្ធិកាន់កាប័់�្នុងមិូលដា្ឋ្ន ៖ បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប់ក្តី្នុងមូល�ាេន  

និងជាក្តីម្ម�ិទ្ធិ នេតំបន់មូល�ាេន។  �ូមមើល “�ិទ្ធិកាន់កាប់បេប

ទំនៀមទមា្លេប”់ និង “បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប”់។

Indigenous: belonging to the local area, 
including the people who belong to an area.

�្នុងមិូលដា្ឋ្ន  ៖  ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងតំបន់មូល�ាេន   រួមទាំងបេជាជនដេល

រ�់នៅក្តី្នុងតំបន់មួយ។

Informal tenure: ownership and other rights 
and duties relating to land or other natural 
resource based on custom, tradition or 
some other form of non-official tenure rules. 
Informal tenure can be just as legitimate as 
formal tenure, but its source or basis lies not 
in the country’s laws, but in custom, tradition, 
etc. 

សិទ្ធិកាន់កាប័់ក្្ផ្ល�វិការ ៖ ក្តីម្ម�ិទ្ធិ និង�ិទ្ធិផេសេងទៀត និងភារក្តីិច្ច

ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ធែ� ឬធនធានធម្មជាតិផេសេងទៀតដោយផ្អេក្តី

តាមទំនៀមទមា្លេប់ បេពេណ� ឬទមេង់ផេសេងទៀតនេវិធាន�ី�ព�

�ិទ្ធិកាន់កាប់មិនផែូវការ។ �ិទ្ធិកាន់កាប់កេេផែូវការអាចមានភាព

សេបចេបាប់ដូច�ិទ្ធិកាន់កាប់ផែូវការដេរ។ បេភព ឬមូល�ាេននេ�ិទ្ធិ

កាន់កាប់កេេផែូវការមិនផ្អេក្តីលើចេបាប់រប�់បេទេ�នោះទេ បុុនីេ

ផ្អេក្តីលើទំនៀមទមា្លេប់ បេពេណ�។ល។

I
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Infringement: interference, damage, loss 
or other negative impact on land or other 
natural resource and associated tenure rights. 
Where land or other natural resources are 
physically damaged, then the rights are also 
diminished in terms of usefulness and value. 
If land is polluted, or if someone is blocked 
from gaining access to it, then that person’s 
rights are infringed. Or someone might be 
illegally occupying and using the land or 
forest, or taking the produce from the land or 
forest without the permission of the tenure 
right holder. There can also be infringements 
to the rights themselves without any impact 
on the natural resource itself, such as when 
someone is defrauded of their rights.

ការរំលោភប័ំពាន ៖ ការជេៀតជេេក្តី ការបំផ្លា្លេញ ការបាត់បង់ ឬផល

បុះពាល់អំវិជីមានផេសេងទៀតលើដ�ធែ� ឬធនធានធម្មជាតិផេសេងទៀត 

និង�ិទ្ធិកាន់កាប់ពាក្តី់ព័ន្ធ។ ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេលដ�ធែ� ឬធនធានធម្មជាតិ

ផេសេងទៀតតេូវបានបំផែិចបំផ្លា្លេញ �ិទ្ធិកាន់កាប់ក្តី៏បាត់បង់ទៅតាម

នោះផងដេរ (សារៈបេយោជន៍ និងគុុណតមែេ)។ បេ�ិនបើ

មានការបំពុលជ�វជាតិដ� ឬបេ�ិនបើនរណាមា្នេក្តី់តេូវបានរារាំង

មិនឱ្េយបេើបេេ�់ដ�នោះ បានន័យថា មានការរំលោភ�ិទ្ធិរប�់

បុគុ្គលនោះហើយ។ ឬក្តី៏នរណាមា្នេក្តី់ក្តីំពុងកាន់កាប់ និងបេើបេេ�់

ដ�ធែ� ឬពេេនោះដោយខុ�ចេបាប់ ឬក្តីំពុងលួចយក្តីផលព�ដ� ឬពេេ

នោះដោយគ្មេនការអំនុញាេតព�មា្ចេ�់�ិទ្ធិកាន់កាប់។ អាចមានការ

រំលោភបំពានលើ�ិទ្ធិកាន់កាប់ផ្លា្ទេល់ ដោយមិនបង្កផលបុះពាល់លើ

ធនធានធម្មជាតិ ដូចជា នៅពេលដេលនរណាមា្នេក្តី់តេូវបានគេបោក្តី

បនែំយក្តី�ិទ្ធិរប�់ខែ�ន។

Institutional framework: see “organizational 
framework”.

ក្ប័ខណឌសា្ថ្ប័�ន ៖ �ូមមើល “កេបខណឌអំង្គការ”។
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Joint ownership: in English law, joint 
ownership is a sub-category of co-ownership 
with specific rules. Under joint ownership, 
when one owner dies, then the other 
owner(s) gets the land automatically, without 
the need for inheritance. Often, people 
use co-ownership and joint ownership 
interchangeably, particularly in countries 
with non-English legal (or common law) 
systems. See “co-ownership”.

�មិ្មសិទ្ធិរួមិ ៖ ក្តី្នុងចេបាប់អំង់គែេ� ក្តីម្ម�ិទ្ធិរួមជាបេភេទរងនេ

�ហក្តីម្ម�ិទ្ធិដេលមានវិធានជាក្តី់លាក្តី់។ កេេមក្តីម្ម�ិទ្ធិរួម 

នៅពេលដេលមា្ចេ�់មា្នេក្តី់សា្លេប់ មា្ចេ�់ផេសេងទៀតនឹងទទួលបាន

ដ�នោះដោយ�្វ័យបេវតីិ ដោយមិនចាំបាច់ផុេរកេរមត៌ក្តី។ ជា

ញឹក្តីញាប់ គេបេើបេេ�់ពាក្តីេយ�ហក្តីម្ម�ិទ្ធិ និងក្តីម្ម�ិទ្ធិរួមជំនួ�

ឱ្េយគ្នេទៅវិញទៅមក្តី ជាពិសេ�ក្តី្នុងបណា្តេបេទេ�ដេលគ្មេនបេព័ន្ធ

ចេបាប់អំង់គែេ� (ឬចេបាប់ខមមុន់�)។ �ូមមើល “�ហក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ។

Just compensation: an amount of 
compensation that reflects the value of 
the asset taken away or damaged, and that 
places the former owner in a similar position 
(as far as possible). See “equivalence” and 
“indemnity”.

ការផតល់សំណងដោយ្យុ្ត្តតធិម៌ិ ៖ ការផីល់�ំណងទៅតាមតមែេ

ទេពេយ�មេបតិីដេលតេវូបានរឹបអូំ� ឬបំផែចិបំផ្លា្លេញ និងផីល់សា្ថេនភាព

ដល់មា្ចេ�់បេហាក់្តីបេហេលនឹងសា្ថេនភាពព�មុន (តាមដេលអាចធ្វើ

ទៅបាន)។ �ូមមើល “�មមូល” និង “�ំណង”។

J
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Land administration: the processes of 
determining, recording and disseminating 
information about land and the ownership, 
value and use of land. Land administration 
includes the set of systems and processes 
for making land tenure rules operational. It 
includes the administration of land rights, 
land use regulations, and land valuation and 
taxation. Land administration can be carried out 
by government agencies, or through customary 
leaders. Land administration, whether formal 
or informal, comprises an extensive range of 
systems and processes to administer:

• Land rights: the allocation of rights in land; 
the delimitation of boundaries of parcels for 
which the rights are allocated; the transfer 
from one party to another through sale, 
lease, loan, gift or inheritance; provision of 
land related information to the public; and 
the adjudication of doubts and disputes 
regarding rights and parcel boundaries.

•  Land-use regulation: land-use planning and 
enforcement and the adjudication of land 
use conflicts.

• Land valuation and taxation: the valuing of 
land rights, collection of revenues through 
based on land values and rates of taxation, 
and the adjudication of land valuation and 
taxation disputes. 

• Land administration information is important 
when developing land management 
policies, and making decisions about land 
management. According to the United 
Nations Economic Commission for Europe, 
land administration systems should ideally: 
1. Guarantee ownership and secure tenure 
2. Support the land and property tax system 
3. Constitute security for credit systems 
4. Develop and monitor land markets 
5. Protect State lands 
6. Reduce land disputes 
7. Facilitate land reform 
8. Improve urban planning and infrastructure 
development 
9. Support land management based on 
consideration for the environment.

See “land management”, which is a broader 
concept.

រដឋបាលដីធ្លី ៖ ដំណើរការក្តីំណត់ ក្តីត់តេេ និងផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន

�ី�ព�ដ�ធែ� និងក្តីម្ម�ិទ្ធិ តមែេ និងការបេើបេេ�់ដ�នោះ។ រដ្ឋបាលដ�ធែ�

 រួមបញ្ចូលក្តីមេងបេព័ន្ធ និងដំណើរការ�មេេប់ការអំនុវតីវិធាន�ី�

ព��ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ� ការគេប់គេង�ិទ្ធិលើដ�ធែ� និយ័តក្តីម្មលើការបេើ

បេេ�់ដ� និងការវាយតមែេដ� និងការយក្តីពន្ធ។ រដ្ឋបាលដ�ធែ�អាច

តេូវបានអំនុវតីដោយសា្ថេប័នរ�ាេភិបាល ឬតាមរយៈអំ្នក្តីដឹក្តីនាំបេប

ទំនៀមទមា្លេប់។ រដ្ឋបាលដ�ធែ� (ទាំងផែូវការ និងកេេផែូវការ) មាន

បេព័ន្ធ និងដំណើរការជាចេើន�មេេប់គេប់គេង ៖

• �ិទ្ធិដ�ធែ� ៖ ការបេងចេក្តី�ិទ្ធិលើដ�ធែ� ការក្តីំណត់ពេំបេទល់ក្តីេបាលដ�

�មេេប់ការបេងចេក្តី�ិទ្ធ ការផុេរព�ភាគុ�មួយទៅភាគុ�មួយទៀត

តាមរយៈការលក្តី់ ការជួល ក្តីម្ច� អំំណោយ ឬកេរមត៌ក្តី ការផីល់

ព័ត៌មានពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ដល់មហាជន និងការវិនិច័័យមនុិល�ងេស័យ 

និងវិវាទដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិ និងពេំក្តីេបាលដ�។

• និយ័តក្តីម្មលើការបេើបេេ�់ដ� ៖ ការរៀបចំផេនការបេើបេេ�់ដ�

 និងការពងេឹងការអំនុវតី និងការវិនិច័័យទំនា�់ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការបេើ

បេេ�់ដ�។

• ការវាយតមែេដ� និងការយក្តីពន្ធ ៖ ការវាយតមែេ�ិទ្ធិដ�ធែ� ការ

បេមូលបេេក្តី់ចំណូលដោយផ្អេក្តីតាមតមែេដ� និងអំតេេពន្ធ និង

ការវិនិច័័យវិវាទពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការវាយតមែេដ� និងការយក្តីពន្ធ។

ព័ត៌មានរដ្ឋបាលដ�ធែ� មានសារៈ�ំខាន់�មេេប់ការតាក្តី់តេង

គោលនយោបាយគេប់គេងដ�ធែ� និងការធ្វើសេចក្តីី��មេេច

�ី�ព�ការគេប់គេងដ�ធែ�។ យោងតាមគុណៈក្តីម្មការ  សេដ្ឋក្តីិច្ច

�ហបេជាជាតិបេចាំនៅអំឺរ៉ុប បេព័ន្ធរដ្ឋបាលដ�ធែ�គុួរ ៖

១. ធានា�នីិ�ុខក្តីម្ម�ិទ្ធិ និង�ិទ្ធិកាន់កាប់

២. គំទេបេព័ន្ធដ�ធែ� និងពន្ធទេពេយ�មេបតីិ

៣. ផីល់�នីិ�ុខ�មេេប់បេព័ន្ធឥណទាន

៤. បង្កើត និងតេួតពិនិតេយទ�ផេសារដ�ធែ�

៥. ការពារដ�រដ្ឋ

៦. កាត់បន្ថយវិវាទដ�ធែ�

៧. �មេួលដល់ក្តីំណេទមេង់ដ�ធែ�

៨. ធ្វើឱ្េយការរៀបចំផេនការទ�កេុង និងការអំភិវឌេឍហេ�ាេរចនា�ម្ព័ន្ធ

មានភាពបេសើរឡើង

៩. គំទេការគេប់គេងដ�ធែ� ដោយផ្អេក្តីលើការយក្តីចិតីទុក្តី�ក្តី់លើ

បរិសា្ថេន។

�ូមមើល “ការគេប់គេងដ�ធែ�” ដេលជាទ�េសនាទានទូលំទូលាយ។

L
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Land bank: land that is kept for use in the 
future, such as due to increased population, 
reform programmes, compensation for land 
that has been expropriated, etc.

ធនាគ្នារដី ៖ ដ�ដេលតេូវបានរក្តីេសាទុក្តី�មេេប់ការបេើបេេ�់នាពេល

អំនាគុត ដូចជា ដោយសារតេក្តីំណើនបេជាជន ក្តីម្មវិធ�ក្តីំណេទមេង់ 

ការផីល់�ំណង�មេេប់ដ�ដេលតេូវបានដក្តីហូត។ល។

Land ceiling: an upper limit on the area of 
land or number of parcels that a person can 
have.

ពិតានដី ៖ ក្តីមេិតអំតិបរមានេទំហំដ� ឬចំនួនក្តីេបាលដ�ដេល

មនុ�េសមា្នេក្តី់អាចកាន់កាប់។

Land certificate: a document issued by the 
government to the owner, containing details 
of the land (such as its location and unique 
number), the owner’s name and rights, and 
any obligations relating to the property. It is 
a copy of the record for the land that is kept 
in the recording system. The land certificate 
provides strong evidence of the owner’s 
rights to the land. See also “land title”.

វិិញ្ញ្ប័នប័ត្ដី ៖ ឯក្តីសារដេលចេញដោយរ�ាេភិបាលជូនមា្ចេ�់ដ�។ 

ឯក្តីសារនេះមានព័ត៌មានលម្អិត�ី�ព�ដ�ធែ� (ដូចជា ទ�តាំង និងលេខ

�មាាេល់) ឈ្មេះ និង�ិទ្ធិរប�់មា្ចេ�់ និង  កាតព្វក្តីិច្ចដេលពាក្តី់ព័ន្ធ

នឹងទេពេយ�មេបតីិនោះ។ វិញាេបនបតេដ�ជា�ំណៅចមែងក្តីំណត់តេេ

ដ�ធែ� ដេលតេូវបានរក្តីេសាទុក្តីក្តី្នុងបេព័ន្ធក្តីំណត់តេេ។ វិញាេបនបតេនេះ 

ផីល់ភ�ីុតាងបញ្ជេក្តី់ព��ិទ្ធិរប�់មា្ចេ�់ដ�។ �ូមមើលផងដេរ “ប័ណណ

ក្តីម្ម�ិទ្ធិដ�ធែ�”។

Land consolidation: the process through 
which small land parcels or shares in land 
are exchanged for one or more larger parcels 
that are approximately equivalent in value 
to the original holding. It creates parcels 
of more economic and rational size, shape 
and location. See also “land consolidation 
programme”.

ការដា�់ដីធ្លីប័ញ្ចូូ�លគ្នាា្ ៖ ដំណើរការដេលក្តីេបាលដ� ឬចំណេក្តីដ�តូចៗ

នៅលើដ�ណាមួយ តេូវបានដោះដូរជាមួយក្តីេបាលដ�ធំជាង មួយ ឬ

ចេើន ដេលមានតមែេ�មមូលនឹងតមែេរប�់ក្តីេបាលដ� ឬចំណេក្តីដ�

នោះ។ ដំណើរការនេះផីល់ក្តីេបាលដ�ដេលមានទំហំ ទេង់ទេេយ និង

ទ�តាំងដេលផីល់ផលចំណេញ និង�មាមាតេ។ �ូមមើលផងដេរ “

ក្តីម្មវិធ��ក្តី់ដ�ធែ�បញ្ចូលគ្នេ”។

Land consolidation programme: a 
set of activities, usually implemented 
by government, to consolidate land. 
A programme will often require a law 
authorizing the activities (particularly if 
participation by land owners is mandatory); 
a budget that includes additional funds 
to introduce benefits such as improved 
road access, irrigation or other forms of 
infrastructure; and a recording system to 
record the new boundaries and ownership.

�មិ្មវិិធីដា�់ដីធ្លីប័ញ្ចូូ�លគ្នាា្ ៖ ក្តីមេង�ក្តីម្មភាពដេលជាទូទៅ តេូវ

បានអំនុវតីដោយ        រ�ាេភិបាលដើមេប��ក្តី់ដ�ធែ�បញ្ចូលគ្នេ។ 

ជាញឹក្តីញាប់ ក្តីម្មវិធ�មួយទាមទារនូវចេបាប់ដេលអំនុញាេតឱ្េយធ្វើ

�ក្តីម្មភាពទាំងនោះ (ជាពិសេ�បេ�ិនបើមានចេបាប់តមេូវឱ្េយ

មា្ចេ�់ដ�ចូលរួម) �វិកា (ឧ. មូលនិធិបន្ថេម�មេេប់ការផីល់អំត្ថ

បេយោជន៍ ដូចជា ការកេលម្អផែូវចេញចូល ធារាសាសេី ឬទមេង់

ហេ�ាេរចនា�ម្ព័ន្ធផេសេងទៀត និងបេព័ន្ធក្តីំណត់តេេ�មេេប់ក្តីត់តេេ

ព�ពេំបេទល់ និងក្តីម្ម�ិទ្ធិ�្ម�។
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Land development: the application 
of resources to improve land so that 
it can be used more efficiently. These 
resources can include capital (constructing 
buildings), labour (clearing or draining 
land) or enterprise (obtaining planning 
permission). Land development is part of 
land management, it applies to both rural 
and urban land, and it should result in an 
increased value of the land.

ការអំភិវិឌ្ឍន៍ដីធ្លី ៖ ការបេើបេេ�់ធនធានដើមេប�កេលម្អដ��មេេប់

ការបេើបេេ�់ឱ្េយកាន់តេមានបេ�ិទ្ធភាព។    ធនធានទាំងនេះអាច

រួមមាន  មូលធន (ការ�ង់អំគរ) ក្តីមា្លេំងពលក្តីម្ម (ការកាប់ឆាំ្កេរ ឬ

បង្ហូរទឹក្តីចេញព�ដ�) ឬ�ហគេេ� (ការទទួលបានការអំនុញាេតលើ

ការរៀបចំផេនការ)។ ការអំភិវឌេឍន៍ដ�ធែ�ជាផ្នេក្តីមួយនេការគេប់គេង

ដ�ធែ� អំនុវតីទាំងលើដ�នៅជនបទ និងដ�នៅទ�បេជុំជន ហើយ

ដំណើរការនេះនឹងបង្កើនតមែេដ�។

Land dispute: a disagreement over 
ownership, rights (particularly access rights), 
obligations, boundaries or uses of land. See 
“conflicts”, “dispute resolution” and “grievance 
redress”.

វិិវាទដីធ្លី ៖ ការខ្វេងគុំនិតគ្នេលើក្តីម្ម�ិទ្ធិ �ិទ្ធិ (ជាពិសេ��ិទ្ធិ

បេើបេេ�់) កាតព្វក្តីិច្ច ពេំបេទល់ ឬការបេើបេេ�់ដ�។ �ូមមើល  

“ទំនា�”់ “ការដោះសេេយទំនា�់” និង “ការដោះសេេយបណ្តឹង

សាទុក្តីខ”។

Land governance: the rules, processes and 
structures through which decisions are made 
about access to land and its use; the manner 
in which the decisions are implemented 
and enforced; and the way that competing 
interests in land are managed and reconciled. 
It includes government bodies such as land 
agencies, courts and ministries responsible 
for land, as well as non-government actors, 
such as traditional bodies and informal 
agents. It covers both the legal and policy 
frameworks for land as well as traditional 
and informal practices that enjoy social 
legitimacy. See “governance” and “legitimate 
tenure rights”.

អំភិបាល�ិច្ឆ័ូដីធ្លី ៖ វិធាន ដំណើរការ និងរចនា�ម្ព័ន្ធនេការធ្វើ

សេចក្តីី��មេេច�ី�ព� លទ្ធភាពចេញចូល និងបេើបេេ�់ដ�ធែ� 

របៀបអំនុវតី និងពងេឹងការអំនុវតីសេចក្តីី��មេេចទាំងនោះ និង

របៀបគេប់គេង និងផេសះផេសារការដណ្តើមផលបេយោជន៍លើដ�។ 

អំភិបាលក្តីិច្ចដ�ធែ�រួមបញ្ចូលសា្ថេប័នរ�ាេភិបាល ដូចជា សា្ថេប័នដ�ធែ� 

តុលាការ និងកេ�ួងទទួលបនុុក្តីដ�ធែ� ពេមទាំង   តួអំង្គមិនមេន

រ�ាេភិបាល ដូចជា សា្ថេប័នបេបបេពេណ� និងភា្នេក្តី់ងារកេេផែូវការ។   

អំភិបាលក្តីិច្ចដ�ធែ�គេបដណ្តប់ទាំងលើកេបខណឌចេបាប់ និងកេបខណឌ

គោលនយោបាយ�មេេប់ដ�ធែ� និងការអំនុវតីជាបេពេណ� និង

កេេផែូវការ ដេលមានធមា្មេនុរូប�ង្គម។ �ូមមើល “អំភិបាលក្តីិច្ច” 

និង “�ិទ្ធិកាន់កាប់សេបចេបាប”់។

Land grab: the taking of land without 
authority, which can involve displacing 
others from the land. See also “arbitrary loss” 
and “eviction”.

ការទន្្ទានយ្�ដី ៖ ការកាន់កាប់ដ�ដោយគ្មេនការអំនុញាេត ដេល

អាចពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញអំ្នក្តីផេសេងទៀតចេញព�ដ�។ �ូមមើល

ផងដេរ “ការខាតបង់តាមអំំពើចិត”ី និង “ការជមែៀ�ចេញ”។
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Land information system (LIS): a system 
for acquiring, processing, storing and 
distributing information about land. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
has proposed the following definition:

• … a tool for legal, administrative and 
economic decision-making and an aid 
for planning and development. A land 
information system consists, on the one 
hand, of a database containing spatially 
referenced land related data for a defined 
area and, on the other, of procedures and 
techniques for the systematic collection, 
updating, processing and distribution of 
the data. The base of a land information 
system is a uniform spatial referencing 
system, which also simplifies the linking of 
data within the system with other land-
related data.

ប្ព�ន្ធព�ត្ត៌មនដីធ្លី (LIS) ៖ បេព័ន្ធ�មេេប់ការទទួលបាន ដំណើរការ

 រក្តីេសាទុក្តី និងចេក្តីចាយព័ត៌មានដ�ធែ�។ �ហព័ន្ធអំ្នក្តីវា�់វេង

អំនីរជាតិ (FIG) ក្តីំណត់និយមន័យបេព័ន្ធព័ត៌មានដ�ធែ�ដូច

ខាងកេេម ៖

 ....ឧបក្តីរណ៍�មេេប់ការធ្វើសេចក្តីី��មេេចផែូវចេបាប់

 រដ្ឋបាល និងសេដ្ឋក្តីិច្ច និងជាជំនួយដល់ការធ្វើផេនការ និង

ការអំភិវឌេឍន៍។ បេព័ន្ធនេះមានមូល�ាេនទិន្នន័យដេលផុុក្តីទិន្នន័យ

ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ធែ�ដេលផ្អេក្តីតាមព័ត៌មានលំហ�មេេប់តំបន់មួយ និង

ន�តិវិធ� និងបច្ចេក្តីទេ��មេេប់ការបេមូល ការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព ការ

ដំណើរការ និងការចេក្តីចាយព័ត៌មានដ�ធែ�ជាបេព័ន្ធ។ មូល�ាេននេ

បេព័ន្ធព័ត៌មានដ�ធែ� គុឺបេព័ន្ធផ្អេក្តីតាមព័ត៌មានលំហដ៏�ុ��ងា្វេក្តី់គ្នេ

មួយ ដេលផីល់ភាពសាមញ្ញដល់ការផេសារភា្ជេប់ទិន្នន័យក្តី្នុងបេព័ន្ធ

នេះទៅនឹងទិន្នន័យពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ធែ�ផេសេងទៀត។
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Land management: the activities associated 
with making informed decisions about the 
allocation, use and development of land 
resources. It includes resource management, 
land administration, land policy and land 
information management. The objective is 
to put the country’s land resources to best 
use and achieve social, environmental and 
economic sustainable development. The 
International Federation of Surveyors (FIG) 
has proposed the following definition: 

• the process of managing the use and 
development of land resources. Some of 
the critical, and sometimes conflicting, 
objectives that must be addressed by land 
management policies today include:

• improving the efficiency of land resource 
use to support the rapidly growing 
population of many countries;

• providing incentives for development, 
including the provision of residential 
housing and basic infrastructure such as 
sewer and water facilities;

• protecting the natural environment from 
degradation;

• providing equitable and efficient access 
to the economic benefits of land and real 
estate markets;

• supporting government services through 
taxation and fees related to land and 
improvements.

See “land administration”, which is a narrower 
concept.

ការគ្ប័់គ្ងដីធ្លី ៖ �ក្តីម្មភាពដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្តីី�

�មេេចផ្អេក្តីតាមព័ត៌មានតេឹមតេូវ�ី�ព�ការបេងចេក្តី ការបេើ

បេេ�់ និងការអំភិវឌេឍន៍ធនធានដ�។ ការគេប់គេងដ�ធែ�រួមបញ្ចូល

ការគេប់គេងធនធាន រដ្ឋបាលដ�ធែ� គោលនយោបាយដ�ធែ� និង

ការគេប់គេងព័ត៌មានដ�ធែ�។ ការគេប់គេងដ�ធែ� មានគោលបំណងធ្វើ

យា៉េងណាឱ្េយមានការបេើបេេ�់ធនធានដ�រប�់បេទេ�មួយបានល្អ

បំផុត និង�មេេចបានការអំភិវឌេឍន៍�ង្គម បរិសា្ថេន និងសេដ្ឋក្តីិច្ច

បេក្តីបដោយនិរនីរភាព។ �ហព័ន្ធអំ្នក្តីវា�់វេងអំនីរជាតិ (FIG) 

ក្តីំណត់និយមន័យនេការគេប់គេងដ�ធែ�ដូចខាងកេេម ៖

ដំណើរការនេការគេប់គេងការបេើបេេ�់    និងការអំភិវឌេឍន៍ធនធាន

ដ�។  គោលបំណង�ំខាន់ៗ និងពេលខែះចមេងូចមេេ�់ ដេលតេវូ

ដោះសេេយដោយគោលនយោបាយគេប់គេងដ�ធែ� រួមមាន ៖

• ការបង្កើនបេ�ិទ្ធភាពនេការបេើបេេ�់ធនធានដ� ដើមេប��មេួល

ដល់ក្តីំណើនបេជា-ជនក្តី្នុងបណា្តេបេទេ�ជាចេើន

• ការផីល់គេឿងលើក្តីទឹក្តីចិតី�មេេប់ការអំភិវឌេឍន៍  ដូចជា  ការផីល់

លំនៅ�ាេន និងហេ�ាេរចនា�ម្ព័ន្ធមូល�ាេន ដូចជា បេព័ន្ធលូទឹក្តី

�្អុយ និងបណា្តេញផ្គត់ផ្គង់ទឹក្តី

• ការការពារការហិនហោចបរិសា្ថេនធម្មជាតិ

• ការផីល់លទ្ធភាពទទួលបានអំត្ថបេយោជន៍សេដ្ឋក្តីិច្ចព�ទ�ផេសារដ�ធែ� 

និងទ�ផេសារអំចលនទេពេយបេក្តីបដោយ�មធម៌ និងបេ�ិទ្ធភាព

• ការគំទេដល់សេវារប�់រ�ាេភិបាលតាមរយៈការយក្តីពន្ធ និងថែេ

សេវាដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ធែ� និងការកេលម្អនានា។

�ូមមើល “រដ្ឋបាលដ�ធែ�” ដេលជាទ�េសនទានតូចជាងនេះ។

Land parcel: a specific area of land with 
defined boundaries. The boundaries are 
represented by a closed polygon. Also known 
as “lot” in some legal systems.

ក្តីេបាលដ� ៖ ទំហំដ�ជាក្តី់លាក្តី់ដេលមានពេំបេទល់ចេបា�់លា�់។

 ពេំដ�តំណាងដោយពហុកោណបិទជិត។ អាចហៅថា “�ូតិ៍” ក្តី្នុង

បេព័ន្ធចេបាប់មួយចំនួន។



33THE ABC OF LAND TENURE សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ៖ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Land policy: the set of intentions embodied 
in various policy documents that are 
adopted by the government to organise 
land tenure and land use. Land policy will 
usually be guided by a set of basic principles, 
some of which are based on international 
agreements, while others are specific to 
national circumstances. These principles can 
include:

• encouragement of efficiency and 
promotion of economic development;

• promotion of equality and social justice;

• preservation of the environment and 
sustainable patterns of land use. 

Not all countries have a coherent, consciously 
integrated and formally stated land policy. 
See “policy framework”.

គោលនយោបាយ្ដីធ្លី ៖ ក្តីមេងគោលបំណងដេលបង្កប់ក្តី្នុងឯក្តីសារ

គោលនយោបាយនានាដេលតេូវបានអំនុវតីដោយរ�ាេភិបាល

ដើមេប�រៀបចំ�ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ� និងការបេើបេេ�់ដ�។ ជាទូទៅ

 គោលនយោបាយដ�ធែ�ផ្អេក្តីតាមក្តីមេងគោលការណ៍មូល�ាេន។

 គោលការណ៍មួយចំនួនផ្អេក្តីតាមក្តីិច្ចពេមពេៀងអំនីរជាតិ ចំណេក្តី

គោលការណ៍ផេសេងទៀតផ្អេក្តីតាមសា្ថេនការណ៍ជាតិ។ គោលការណ៍

ទាំងនេះអាចរួមមាន ៖

• ការពងេឹងបេ�ិទ្ធភាព និងការជំរុញការអំភិវឌេឍន៍សេដ្ឋក្តីិច្ច

• ការលើក្តីក្តីម្ព�់�មភាព និងយុតីិធម៌�ង្គម

• ការអំភិរក្តីេសបរិសា្ថេន និងគុំរូនេការបេើបេេ�់ដ�ដេលមាននិរនីរភាព

មិនមេនបេទេ�ទាំងអំ�់�ុទ្ធតេមានគោលនយោបាយដ�ធែ�ដេល

�ុ��ងា្វេក្តី់គ្នេ មានលក្តីខណៈចមេុះ និងក្តីំណត់ជាផែូវការនោះទេ។ 

�ូមមើល “កេបខណឌគោលនយោបាយ”។

Land reallocation: the process by which 
land rights are acquired by the government 
on a compulsory basis, and then reallocated 
to new owners. Its purpose is to improve the 
situation of those without land rights, with 
inadequate land rights or with insecure land 
rights. Land reallocation can often occur 
as part of a large programme sponsored 
by government and can take many years. 
Compensation for those people whose land 
is taken can be part of the programme.

ការប្ងច្�ដីឡើងវិិញ   ៖  ដំណើរការដេល�ិទ្ធិដ�ធែ�តេូវបានធ្វើ

លទ្ធក្តីម្មដោយ រ�ាេភិបាលតាមបេបចងកាតព្វក្តីិច្ច រួចធ្វើការ

បេងចេក្តីឡើងវិញដល់មា្ចេ�់�្ម�។ ដំណើរការនេះមានគោលបំណង

កេលម្អសា្ថេនភាពរប�់អំ្នក្តីដេលគ្មេន�ិទ្ធិដ�ធែ� អំ្នក្តីដេលមាន�ិទ្ធិ

ដ�ធែ�មិនគេប់គេេន់ ឬអំ្នក្តីដេលគ្មេន�នីិ�ុខ�ិទ្ធិដ�ធែ�។ ជាញឹក្តីញាប់

 ការបេងចេក្តីដ�ឡើងវិញ អាចជាផ្នេក្តីនេក្តីម្មវិធ�ធំមួយដេលគំទេ

ដោយរ�ាេភិបាល និងអាចចំណាយពេលចេើនឆាំ្នេំ។ ការផីល់

�ំណងដល់អំ្នក្តីដេលតេូវបានដក្តីហូតដ�ធែ� អាចជាផ្នេក្តីមួយនេ

ក្តីម្មវិធ�នេះផងដេរ។

Land redistribution: see “land reallocation”. ការច្�ដីឡើងវិិញ ៖ �ូមមើល “ការបេងចេក្តីដ�ឡើងវិញ”។ 
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Land reform: a generic term for 
modifications in the legal and institutional 
framework governing land policy. Land 
reform is intended to implement changes 
in land policy that are designed to deliver 
the desired changes in areas of politics, 
economics and society. The most common 
types of land reform are probably those 
dealing with reallocations of land and those 
redistributing tenure rights. Land reform is a 
part of agrarian reform. See “agrarian reform” 
and “land reallocation”.

�ំណ្ទម្ង់ដីធ្លី ៖ ពាក្តីេយទូទៅ�មេេប់ការផ្លា្លេ�់បីូរក្តី្នុងកេបខណឌ

ចេបាប់ និងសា្ថេប័នដេលគេបដណ្តប់លើគោលនយោបាយដ�ធែ�។ 

ក្តីំណេទមេង់ដ�ធែ�មានគោលបំណងអំនុវតីចំណុចផ្លា្លេ�់បីូរ ក្តី្នុង

គោលនយោបាយដ�ធែ� ដេលមានគោលដៅកេបេេផ្នេក្តីនានា

ក្តី្នុងនយោបាយ   សេដ្ឋក្តីិច្ច និង�ង្គម។ បេភេទទូទៅបំផុតនេ

ក្តីំណេទមេង់ដ�ធែ� គុឺក្តីំណេទមេង់ដ�ធែ�ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការបេងចេក្តី

ដ�ឡើងវិញ និងការបេងចេក្តី�ិទ្ធិកាន់កាប់ឡើងវិញ។ ក្តីំណេទមេង់

ដ�ធែ�ជាផ្នេក្តីមួយ នេក្តីំណេទមេង់ក្តី�ិក្តីម្ម។ �ូមមើល “ក្តីំណេទមេង់

ក្តី�ិក្តីម្ម” និង” ការបេងចេក្តីដ�ឡើងវិញ”។

Land register: an official record or list of 
each land parcel, which shows the ownership 
details and rights associated with each land 
parcel. The land register is used to record the 
transactions with the rights. Changes to land 
parcel boundaries should also be recorded in 
the land register. The land register is usually 
open to the public to find out details of the 
land parcels, ownership and rights. Two main 
objectives of the land register are to protect 
rights in land and to make it easier and 
cheaper to sell, give, lease or mortgage those 
rights. See also “deeds registry” and “land 
registry”.

សៀវិភៅគោលប័ញ្ចូ្ជីដី ៖ ក្តីំណត់តេេ ឬបញី�ផែូវការនេក្តីេបាលដ�ន�មួយ

ៗ ដេលបងាាេញព័ត៌មានលម្អិត�ី�ព�ក្តីម្ម�ិទ្ធិ និង�ិទ្ធិដេលពាក្តី់ព័ន្ធ

នឹងក្តីេបាលដ�ន�មួយៗ។ សៀវភៅគោលបញី�ដ� តេូវបានបេើបេេ�់

�មេេប់ការក្តីត់តេេបេតិបតីិការពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិទាំងនេះ។ ការ

ផ្លា្លេ�់បីូរពេំបេទល់ក្តីេបាលដ� គុួរតេូវបានក្តីត់តេេទុក្តីក្តី្នុងសៀវភៅ

គោលបញី�ដ�។ ជាទូទៅ មហាជនអាចផ្អេក្តីតាមសៀវភៅគោលបញី�

នេះដើមេប�ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត�ី�ព�ក្តីេបាលដ� ក្តីម្ម�ិទ្ធិ និង�ិទ្ធិ

នានា។ សៀវភៅគោលបញី�ដ�មានគោលបំណងធំៗព�រ ៖ ការពារ

�ិទ្ធិលើដ�ធែ� និងផីល់ភាពងាយសេួល និងការចំណាយតិចក្តី្នុងការ

លក្តី់ ផីល់អំំណោយ ជួល ឬបញ្ចេំ�ិទ្ធិទាំងនោះ។ �ូមមើលផងដេរ

 “ការិយាល័យចុះបញី�លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ និង “ការិយាល័យ

ចុះបញី�ដ�ធែ�”។

Land registrar: the official who is responsible 
for keeping the land register at the land 
registry office. 

មិន្តីច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីដីធ្លី ៖ មនេី�ដេលទទួលខុ�តេូវលើការរក្តីេសាសៀវភៅ

គោលបញី�ដ�នៅការិយាល័យចុះបញី�ដ�ធែ�។

Land registration: the process of recording 
details of a land parcel, the rights in relation to 
it and the ownership of those rights, usually in 
a government run registration system (often 
known as the “land register” or “land registry”). 
Land registration provides an official, reliable 
source of information so that any person 
acquiring a property in good faith can trust in 
the information published by the registry. 

ការច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីដីធ្លី ៖ ដំណើរការក្តីត់តេេព័ត៌មានលម្អិតរប�់ក្តីេបាលដ� 

�ិទ្ធិពាក្តី់ព័ន្ធនឹងក្តីេបាលដ� និងមា្ចេ�់�ិទ្ធិទាំងនោះ  ដេលជាទូទៅ

ក្តី្នុង�្ថិតក្តី្នុងបេព័ន្ធចុះបញី�ដេលគេប់គេងដោយរ�ាេភិបាល (ចេើន

ហៅថា “សៀវភៅគោលបញី�ដ�” ឬ “ការិយាល័យចុះបញី�ដ�ធែ�”)។ 

ការចុះបញី�ដ�ធែ�ផីល់បេភពព័ត៌មានផែូវការ និងអាចទុក្តីចិតីបាន 

ដើមេប�ឱ្េយអំ្នក្តីទទួលបានទេពេយ�មេបតីិដោយ�ុចរិត អាចជឿទុក្តីចិតី

លើព័ត៌មានដេលចេញផេសាយដោយការិយាល័យចុះបញី�ដ�ធែ�។
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Land registry/registration office: the 
government agency responsible for the land 
register and land registration. The name of the 
office and the responsibilities vary considerably 
between countries, as does the staffing and 
equipment of the office. Land registry offices 
can be decentralised, with two or more around 
the country, or centralised, with a single office 
servicing the entire country.

ការិយាល�យ្ច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីដីធ្លី ៖ សា្ថេប័នរ�ាេភិបាលដេលទទួលខុ�តេូវលើ

សៀវភៅគោលបញី�ដ� និងការចុះបញី�ដ�ធែ�។ ឈ្មេះការិយាល័យ និង

ការទទួលខុ�តេូវ និងការរៀបចំបុគុ្គលិក្តី និង�មា្ភេរៈការិយាល័យ  

ខុ�គ្នេតាមបេទេ�នានា។   ការិយាល័យចុះបញី�ដ�ធែ�អាចតេូវបាន

ធ្វើវិមជេឈការតាមរយៈការិយាល័យព�រ ឬចេើនទូទាំងបេទេ� ឬតេូវ

បានធ្វើមជេឈការតាមរយៈការិយាល័យតេមួយដេលផីល់សេវាទូទាំង

បេទេ�។

Land reform: see “land reallocation”. �ំណ្ទម្ង់ដីធ្លី ៖ �ូមមើល “ការបេងចេក្តីដ�ឡើងវិញ”។

Land rights: entitlements that affect land, 
such as the right to use, to occupy, to sell 
and to leave by inheritance. More than one 
person may hold rights to a parcel of land, 
which gives rise to the concept of a “bundle 
of rights” in English law.

សិទ្ធិដីធ្លី ៖  �ិទ្ធិទទួលបានដេលបុះពាល់ដល់ដ�ធែ� ដូចជា �ិទ្ធិ

បេើបេេ�់ កាន់កាប់ លក្តី់ និងផុេរតាមរយៈកេរមត៌ក្តី។ អាចមាន

មនុ�េសលើ�ព�មា្នេក្តី់ដេលមាន�ិទ្ធិលើក្តីេបាលដ�មួយ ដេលបង្កើត

បានជា “ចង្កេម�ិទ្ធ”ិ ក្តី្នុងចេបាប់អំង់គែេ�។

Land system: the system relating to land 
tenure. It provides the basis for access to 
land and natural resources. It defines the 
types of rights to land and natural resources 
that people can have, the security of those 
rights and the obligations that apply. The 
system comprises the policy, legislative and 
administrative frameworks relating to land 
and natural resources. See “land tenure” and 
“tenure system”.

ប្ព�ន្ធដីធ្លី ៖ បេព័ន្ធដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ�។ បេព័ន្ធនេះ

ផីល់មូល�ាេន�មេេប់លទ្ធភាពបេើបេេ�់ដ� និងធនធានធម្មជាតិ  

ក្តីំណត់ព�បេភេទ�ិទ្ធិលើដ�ធែ� និងធនធានធម្មជាតិដេលមនុ�េសអាច

ទទួលបាន �នីិ�ុខនេ�ិទ្ធិទាំងនោះ និងកាតព្វក្តីិច្ចពាក្តី់ព័ន្ធ។ 

បេព័ន្ធនេះរួមមានគោលនយោបាយ កេបខណឌចេបាប់ និងរដ្ឋបាល

ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ធែ� និងធនធានធម្មជាតិ។ �ូមមើល “�ិទ្ធិ

កាន់កាប់ដ�ធែ�” និង “បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប”់។

Land tenure: the relationship, whether 
legally or customarily defined, among 
people, as individuals or groups, with respect 
to land and sometimes the associated natural 
resources (water, trees, minerals, etc.). Rules 
of tenure define how property rights in 
land are to be allocated within societies. 
Land tenure determines who can use what 
resources, for how long, and under what 
conditions. See “tenure system”.

សិទ្ធិកាន់កាប័់ដីធ្ល ី៖ ទំនាក្តី់ទំនងដេលក្តីំណត់ដោយចេបាប់ ឬ

ទំនៀមទមា្លេប់ក្តី្នុងចំណោមបុគុ្គល ឬកេុមទាំងឡាយ ដេលពាក្តី់ព័ន្ធ

នឹងដ�ធែ� និងពេលខែះពាក្តី់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិ (ទឹក្តី ដើមឈើ 

រ៉េ។ល។)។ វិធាននេ�ិទ្ធិកាន់កាប់ក្តីំណត់ព�របៀបបេងចេក្តី�ិទ្ធិ

ទេពេយ�មេបតីិលើដ�ក្តី្នុង�ង្គម។ �ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ�ក្តីំណត់ថាតើ

អំ្នក្តីណាអាចបេើបេេ�់ធនធានអំ្វ�ខែះលើដ�ធែ� រយៈពេលយូរបុុណា្ណេ 

និងកេេមលក្តីខខណឌអំ្វ�ខែះ។ �ូមមើល “បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប”់។
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Land tenure reform: changes to the rules of 
tenure. It can include the legal recognition of 
customary tenure rights, strengthening the 
rights of tenants, etc. Its aim is to improve 
access to land, particularly for those with 
little or no land, or those with only weak land 
rights. See “agrarian reform”.

�ំណ្ទម្ង់សិទ្ធិកាន់កាប័់ដីធ្លី ៖ ការផ្លា្លេ�់បីូរវិធាននេ�ិទ្ធិកាន់កាប់ 

និងអាចរួមបញ្ចូលការទទួលសាាេល់ផែូវចេបាប់លើ�ិទ្ធិកាន់កាប់បេបទំ

នៀមទមា្លេប ការពងេឹង�ិទ្ធិរប�់អំ្នក្តីជួល។ល។ ក្តី្នុងគោលបំណង

បង្កើនលទ្ធភាពបេើបេេ�់ដ� ជាពិសេ�អំ្នក្តីដេលមានគ្មេន ឬ

មានដ�ធែ�តិចតួច ឬអំ្នក្តីដេលមាន�ិទ្ធិដ�ធែ�ទន់ខេសាយ។ �ូមមើល 

“ក្តីំណេទមេង់ក្តី�ិក្តីម្ម”។

Land tenure system: see “tenure system”. ប្ព�ន្ធសិទ្ធិកាន់កាប័់ដីធ្ល ី៖ �ូមមើល “បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប”់។

Land title: an official document, which is 
usually issued to the owner by the land 
registry, showing the details of the land 
parcel, the name of the owner, the rights in 
relation to the land parcel, and the name and 
rights of any other persons, such as a tenant 
or lender. The land title provides evidence of 
a person’s rights to the land. A land title can 
also be called a “certificate of title” or “title 
deed”. See also “land certificate”.

ប័�ណណ�មិ្មសិទ្ធិដីធ្លី ៖ ឯក្តីសារផែូវការ ដេលជាទូទៅចេញដោយ

ការិយាល័យចុះបញី�ដ�ធែ�ជូនមា្ចេ�់ដ�។ ឯក្តីសារនេះបងាាេញព័ត៌មាន

លម្អិត�ី�ព�ក្តីេបាលដ� ឈ្មេះមា្ចេ�់ �ិទ្ធិពាក្តី់ព័ន្ធនឹងក្តីេបាលដ� និង

ឈ្មេះ និង�ិទ្ធិរប�់អំ្នក្តីផេសេងទៀត ដូចជា អំ្នក្តីជួល ឬអំ្នក្តីផីល់

ក្តីម្ច�។ ប័ណណក្តីម្ម-�ិទ្ធិដ�ធែ�ផីល់ភ�ីុតាងបញ្ជេក្តី់ព��ិទ្ធិលើដ�ធែ�រប�់

បុគុ្គលមា្នេក្តី់។    ប័ណណក្តីម្ម�ិទ្ធិដ�ធែ�អាចហៅថា “វិញាេបនបតេប័ណណ” 

ឬ “បែង់ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ។ �ូមមើលផងដេរ “វិញាេបនបតេដ�”។
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Land use: the arrangements, activities 
and inputs people undertake on land to 
produce, change or maintain it. A more 
inclusive definition of land use is often 
used in practice. Any given area of land is 
usually used to satisfy multiple objectives 
or purposes. Land use information provides 
answers to one or more of the following 
questions concerning the current use of the 
land: 

• What: the purpose of activities undertaken 
- e.g. the specific products and services, 
that are sought

• Where: the geographic location and extent 
of the spatial unit under consideration

• When: the temporal aspects of various 
activities undertaken - e.g. the sequence of 
carried out operations like planting, weeding, 
etc.

• How: the technologies employed - e.g. 
technological inputs/ materials such as 
fertilizer, irrigation, labor, etc.

• How much: quantitative measures - e.g. 
areas, products

• Why: the reasons underlying the current 
land use – e.g. land tenure, labour costs, 
market conditions, etc.”

ការប្ើប្្ស់ដី ៖ ការរៀបចំ �ក្តីម្មភាព និងធាតុចូលដេលមនុ�េស

ធ្វើឡើងនៅលើដ�ដើមេប�ផលិត ផ្លា្លេ�់បីូរ ឬរក្តីេសាដ�នោះ។ ការអំនុវតី

ជាក្តី់សីេងចេើនបេើនិយមន័យបរិយាប័ន្ននេការបេើបេេ�់ដ�

។ ជាទូទៅ ផុេដ�ណាមួយតេូវបានបេើបេេ�់�មេេប់បំពេញ

គោលបំណង ឬវត្ថុ-បំណងចមេុះ។ ព័ត៌មាន�ី�ព�ការបេើបេេ�់ដ�

 ផីល់ចមែើយ�មេេប់�ំណួរមួយ ឬចេើនដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការបេើ

បេេ�់ដ�បច្ចុបេបន្ន ដូចខាងកេេម ៖

• អំ្វ�? ៖ គោលបំណងនេ�ក្តីម្មភាពដេលធ្វើឡើង ដូចជា 

ផលិតផល និងសេវាដេលចង់បាន។

• ទ�ណា? ៖ ទ�តាំងភូមិសាសេី និងក្តីមេិតនេឯក្តីតាលំហដេលយក្តី

មក្តីពិចារណា

• ពេលណា? ៖ ពេលវេលានេ�ក្តីម្មភាពដេលបានធ្វើឡើង ដូចជា

 លំ�ប់នេបេតិបតីិការដេលបានធ្វើឡើង (ឧ. ការ�ំដុះ ការ

ដក្តីស្មេចងេេ។ល។)

• ដោយរបៀបណា? ៖ បច្ចេក្តីវិទេយាដេលបានបេើបេេ�់ ដូចជា ធាតុ

ចូលផ្នេក្តីបច្ចេក្តី-វិទេយា/�មា្ភេរៈ (ឧ. ជ� ធារាសាសេី ក្តីមា្លេំងពលក្តីម្ម

។ល។)

• បរិមាណ? ៖ រងា្វេ�់ជាចំនួន ដូចជា ផុេកេឡា ចំនួនផលិតផល

• ហេតុអំ្វ�? ៖ មូលហតុនេការបេើបេេ�់ដ�បច្ចុបេបន្ន ដូចជា �ិទ្ធិ

កាន់កាប់ដ�ធែ� ថែេពល-ក្តីម្ម លក្តីខខណឌទ�ផេសារ។ល។

Land-use planning: the systematic 
assessment of land and water potential, 
alternative patterns of land use and other 
physical, social and economic conditions, 
for the purpose of selecting and adopting 
land use options which are most beneficial 
to society and land users without degrading 
the resources or the environment, together 
with the selection of measures most likely 
to encourage such land uses. See also “land 
management”.

ការរៀប័ច្ឆ័ំផ្នការប្ើប្្ស់ដី ៖ ការវាយតមែេជាបេព័ន្ធលើ�កា្តេនុពល

ដ� និងទឹក្តី គុំរូជាជមេើ�នេការបេើបេេ�់ដ� និងលក្តីខខណឌរូបវនី 

�ង្គម និងសេដ្ឋក្តីិច្ចផេសេងទៀត ដើមេប�ជេើ�រើ� និងអំនុវតីជមេើ�

នេការបេើបេេ�់ដ�ដេលផីល់បេយោជន៍ចេើនបំផុតដល់�ង្គម និង

អំ្នក្តីបេើបេេ�់ដ�ដោយមិនធ្វើឱ្េយហិនហោចធនធាន ឬបរិសា្ថេន 

បូក្តីរួមនឹងការជេើ�រើ�វិធានការដេលនឹងជំរុញការបេើបេេ�់ដ�

តាមរបៀបនេះ។ �ូមមើលផងដេរ “ការគេប់គេងដ�ធែ�”។
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Landlord: the owner of property (or 
someone with a lease from the owner – see 
sublease) who gives the right of exclusive 
occupation of the property to another person 
(known as the tenant or lessee) for a period 
of time in exchange for payment of rent. The 
landlord is also known as the “lessor”. See 
“lease”.

ម្ច្ស់ដី ៖ មា្ចេ�់ទេពេយ�មេបតីិ (ឬនរណាមា្នេក្តី់ដេលជួលព�

មា្ចេ�់ ៖ �ូមមើលការជួលបនី) ដេលផីល់�ិទ្ធិកាន់កាប់ផ្លា្តេច់

មុខលើទេពេយ�មេបតីិដល់បុគុ្គលមា្នេក្តី់ទៀត (ហៅថា អំ្នក្តីជួល) 

ក្តី្នុងអំំ�ុងពេលមួយ ដោយទទួលបានធនលាភ។ មា្ចេ�់ដ�អាច

ហៅថា “អំ្នក្តីជួលឱ្េយ”។ �ូមមើល “ការជួល”។

Lease: an agreement between an owner 
(known as the “landlord” or “lessor”) and 
another person (known as the “tenant” or 
“lessee”) that gives the tenant certain rights 
over the property for a limited time. The 
rights usually include the right to occupy 
the property and occasionally the right to 
transfer the lease to another person, sub-
lease, build on the property and mortgage 
the lease rights. A lease can be in writing or 
by oral agreement. It is usually for a fixed 
period and involves the payment of rent to 
the landlord.

ការជួល ៖ ក្តីិច្ចពេមពេៀងរវាងមា្ចេ�់មា្នេក្តី់ (ហៅថា “មា្ចេ�់ដ�” ឬ 

“អំ្នក្តីជួលឱ្េយ”) និងបុគុ្គលមា្នេក្តី់ទៀត (ហៅថា “អំ្នក្តីជួល”) ដេល

ផីល់�ិទ្ធិលើទេពេយ�មេបតីិមួយចំនួនដល់អំ្នក្តីជួលក្តី្នុងរយៈពេល

មួយ។ ជាទូទៅ �ិទ្ធិនេះរួមបញ្ចូល�ិទ្ធិកាន់កាប់ទេពេយ�មេបតីិ និង

ជួនកាលរួមបញ្ចូល�ិទ្ធិផុេរការជួលទៅបុគុ្គលមា្នេក្តី់ទៀត (ការជួល

បនី) សាង�ង់លើទេពេយ�មេបតីិ និងបញ្ចេំ�ិទ្ធិជួលទាំងនេះ។ 

ការជួលអាចជាក្តីិច្ចពេមពេៀងជាលាយលក្តីខណ៍អំក្តីេសរ ឬផ្លា្ទេល់មាត់។  

ជាទូទៅ វាជាក្តីិច្ចពេមពេៀងក្តី្នុងរយៈពេលក្តីំណត់មួយ និងមានការ

បង់ធនលាភដល់មា្ចេ�់ដ�។

Legal framework: the body of laws, decrees, 
regulations, orders and other documents 
issued by the parliament and government 
to regulate how people behave. The legal 
framework can also include international 
treaties and agreements.

ក្ប័ខណឌគត្តិយ្ុត្តតិ ៖ ក្តីមេងចេបាប់ កេឹតេយ បទបេបញ្ញតីិ បទបញ្ជេ និង

ឯក្តីសារផេសេងទៀតដេលចេញដោយរដ្ឋ�ភា និងរ�ាេភិបាលដើមេប�

�ក្តី់ក្តីមេិតលើការបេពេឹតីរប�់បេជាជន។   កេបខណឌគុតិយុតីិអាច

រួមបញ្ចូល�ន្ធិ�ញាេ និងក្តីិច្ចពេមពេៀងអំនីរជាតិផងដេរ។

Legislation: the laws adopted by a country’s 
parliament and any subordinate legislation, 
such as decrees, regulations and instructions 
that are issued by the government.

នីត្តិប័្បញ្ចូ្ញត្តតិ ៖ ចេបាប់ដេលអំនុម័តដោយរដ្ឋ�ភា និងអំនុន�តិបេបញ្ញតីិ

ផេសេងទៀត ដូចជា កេឹត បទបេបញ្ញតីិ និងសេចក្តីី�ណេនាំដេលចេញ

ដោយរ�ាេភិបាល។

Legalization: see “regularization”. នីត្ត្យានុ�ូល�មិ្ម ៖ �ូមមើល “និយ័តក្តីម្ម”។
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Legal recognition of rights: a State sponsored 
process that adds something to the right being 
recognized. It involves acknowledgement, 
endorsement and a declaration to third parties 
that the state accepts and recognizes the right 
and its owner. This can require legislative action. 
Often legal recognition leads to a recording in a 
government sponsored record keeping system, 
such as a land registry. Legal recognition is 
to be contrasted with the informal situation, 
where the State is not involved and there is no 
formal record of the right.

ការទទួលសា្គល់្សិទ្ធតិាមិផ្ល�វិច្្ឆ័បាប់័ ៖ ដំណើរការគំទេដោយរដ្ឋដេល

បន្ថេមអំ្វ�មួយទៅលើ�ិទ្ធដិេលតេវូបានទទួលសាាេល់។ ដំណើរការ

នេះពាក់្តីព័ន្ធនឹងការទទួលសាាេល់ ការអំនុម័ត និងការចេញសេចកី្តី�

បេកា�ដល់ភាគុ�តត�យជនថា រដ្ឋទទួលយក្តី និងទទួលសាាេល់�ិទ្ធិ 

និងមា្ចេ�់�ិទ្ធ។ិ ដំណើរការនេះអាចតមេវូឱ្េយមានវិធានការផែវូចេបាប់។ 

ជាញឹក្តីញាប់ ការទទួលសាាេល់ផែវូចេបាប់ ធ្វើឱ្េយមានការក្តីត់តេេក្តី្នងុ

បេព័ន្ធកំ្តីណត់តេេរប�់រ�ាេភិបាល ដូចជា ការិយាល័យចុះបញី�ដ�ធែ�។ 

ការទទួលសាាេល់ផែវូចេបាប់នឹងតេវូយក្តីជា�ំអាងលើសា្ថេនការណ៍

កេេផែវូការ ដេលមិនពាក់្តីព័ន្ធនឹងរដ្ឋ និងគ្មេនកំ្តីណត់តេេ�ិទ្ធផិែវូការ។

Legitimate tenure rights: rights to land 
that are formally recognized by law, and 
also those rights that, while not currently 
protected by law, are considered to be 
socially legitimate in local societies. Two 
types of legitimate tenure rights can be 
identified as follows:

Legal legitimacy (legitimate through the law; 
legally recognized) 

• Ownership rights recognized by law 
including rights of individuals, families and 
groups, and customary rights recognized 
by the law; 

• Use rights recognized by law including 
leases, sharecropping and license 
agreements, easements. 

Social legitimacy (legitimate through 
broad social acceptance even without legal 
recognition)

• Customary and indigenous rights to 
resources vested in the state in trust for the 
citizens; 

• Customary rights on state land, e.g. forest 
communities; 

• Informal settlements on private and public 
land where the state has accepted that it is 
not possible to relocate the people; 

• Squatters on private and public land who 
have almost fulfilled the requirements for 
acquiring the land through prescription or 
adverse possession. 

សិទ្ធិកាន់កាប័់ស្ប័ច្ឆ័្បាប័់ ៖ �ិទ្ធិលើដ�ធែ�ដេលតេូវបានទទួលសាាេល់

ដោយចេបាប់ និង�ិទ្ធិទាំងឡាយណាដេលមិនទាន់តេូវបានការពារ

ដោយចេបាប់ បុុនីេតេូវបានចាត់ទុក្តីថាសេបចេបាប់ក្តី្នុង�ង្គមមូល�ាេន

។ គេអាចក្តីំណត់�ិទ្ធិកាន់កាប់សេបចេបាប់ជាព�របេភេទ ដូច

ខាងកេេម ៖

ធមា្មេនុរូបផែូវចេបាប់ (សេបចេបាប់តាមរយៈចេបាប់ តេូវបានទទួលសាាេល់

ដោយចេបាប់)

• �ិទ្ធិកាន់កាប់ដេលទទួលសាាេល់ដោយចេបាប់ រួមទាំង�ិទ្ធិរប�់

បុគុ្គល គេួសារ និងកេុមនានា និង�ិទ្ធិបេបទំនៀមទមា្លេប់ដេល

ទទួលសាាេល់ដោយចេបាប់

• �ិទ្ធិបេើបេេ�់ដេលទទួលសាាេល់ដោយចេបាប់ ដូចជា ការជួល កា

របេវា៉េ�់សេេ និងក្តីិច្ចពេមពេៀងអាជាាេប័ណណ សេវ-ភាព។

ធមា្មេនុរូប�ង្គម (សេបចេបាប់តាមរយៈការទទួលយក្តីដោយ�ង្គម

ទូទៅ ទោះប�ជាគ្មេនការទទួលសាាេល់ផែូវចេបាប់)

�ិទ្ធិបេបទំនៀមទមា្លេប់ និង�ិទ្ធិដើមក្តី្នុងការបេើបេេ�់ធនធាន 

ដេលតេូវបានផីល់ជូនបេក្តីបដោយទំនុក្តីចិតីដល់បេជាពលរដ្ឋ

• �ិទ្ធបេបទំនៀមទមា្លេប់លើដ�រដ្ឋ ដូចជា �ហគុមន៍ពេេ-ឈើ

• ការតាំងទ�លំនៅកេេផែូវការលើដ�ឯក្តីជន និងដ�សាធារ-ណៈ ដេល

រដ្ឋទទួលសាាេល់ថា មិនអាចជមែៀ�បេជាជនចេញបាន

• អំ្នក្តីកាន់កាប់ខុ�ចេបាប់លើដ�ឯក្តីជន និងដ�សាធារណៈដេល

សុើរតេបំពេញលក្តីខខណឌទាំងអំ�់�មេេប់ការទទួលបានដ�ធែ�

តាមរយៈអាជាាេយុកាល ឬភោគុៈមិនល្អ។
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Lessee: see “tenant”. អំ្ន�ជួល (lessee) ៖ �ូមមើល “អំ្នក្តីជួល” (tenant)។

Lessor: see “landlord”. អំ្ន�ជួលឱ្យ ៖ �ូមមើល “មា្ចេ�់ដ�”។

Licence: a right to do something on another 
person’s land based on a contractual right, 
rather than a land right. It is less secure than a 
lease or an easement, and can be terminated 
by the owner of the land. A licence covers a 
wide range of agreements, such as a timber 
licence, which allows a person to go onto 
land and cut timber. 

អាជា្ញ្ប័�ណណ ៖ �ិទ្ធិធ្វើអំ្វ�មួយលើដ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់ដោយផ្អេក្តីលើ

�ិទ្ធិក្តី្នុងក្តីិច្ច�នេយា ជាជាង�ិទ្ធិដ�ធែ�។ អាជាាេប័ណណផីល់�នីិ�ុខ

តិចជាងការជួល ឬសេវភាព និងអាចបញ្ចប់ដោយមា្ចេ�់ដ�ផ្លា្ទេល់

។ អាជាាេប័ណណគេបដណ្តប់លើក្តីិច្ចពេមពេៀងជាចេើន ដូចជា

 អាជាាេប័ណណឈើមូល ដេលអំនុញាេតឱ្េយបុគុ្គលមា្នេក្តី់ចូលទៅទ�តាំងដ�

ណាមួយដើមេប�កាប់ឈើ។

Limitation period: a time period specified 
in a law (usually in the civil code or civil 
procedure code) that sets an outer limit on 
when court proceedings can be started. The 
period varies from country to country, and 
it can be five, ten, 12 years or even longer. 
The limitation period works by stopping the 
owner from brining court proceedings to 
remove the person occupying or squatting 
on the land if the owner waits too long. In 
this way, the person occupying or squatting 
in is able to claim the right or ownership. The 
period is sometimes different if the person 
who is occupying or squatting knows that he 
or she is on another person’s land (“innocent” 
versus “guilty” occupation). Also known as 
“statute of limitations”.

អំំឡុងព្លដា�់�ំហិត្ត ៖ អំំ�ុងពេលដេលមានក្តីំណត់ក្តី្នុងចេបាប់ 

(ជាទូទៅ ក្តី្នុងកេមរដ្ឋ -បេបវេណ� ឬកេមន�តិវិធ�ពេហ្មទណឌ) ដេល

ក្តីំណត់ព�ក្តីមេិតខាងកេេ�មេេប់ពេលចាប់ផីើមក្តីិច្ច-ដំណើរការ

ន�តិវិធ�តុលាការ។ អំំ�ុងពេលនេះបេេបេួលតាមបេទេ� និងអាច

មានរយៈពេល ៥, ១០, ១២ ឆាំ្នេំ ឬយូរជាងនេះ។ អំំ�ុងពេល

�ក្តី់ក្តីំហិត រារាំងមា្ចេ�់មិនឱ្េយអំនុវតីក្តីិច្ចដំណើរការន�តិវិធ�តុលាការ

ដើមេប�បណ្តេញអំ្នក្តីដេលកាន់កាប់ ឬរ�់នៅដោយខុ�ចេបាប់លើ

ដ� បេ�ិនបើមា្ចេ�់រង់ចាំយូរពេក្តី។ តាមវិធ�នេះ អំ្នក្តីដេលកាន់កាប់ 

ឬរ�់នៅដោយខុ�ចេបាប់លើដ�នោះអាចទាមទារ�ិទ្ធិ ឬក្តីម្ម�ិទ្ធិ

បាន។ ពេលខែះ អំំ�ុងពេលនេះបេេបេួល បេ�ិនបើអំ្នក្តីដេល

កាន់កាប់ ឬរ�់នៅដោយខុ�ចេបាប់លើដ�នោះ    ដឹងថា  គត់

�្ថិតនៅលើដ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់ផេសេងទៀត (ការកាន់កាប់ដោយ 

“គ្មេនទោ�” និងការកាន់កាប់ដោយ “ជាប់ពិរុទ្ធ”)។ អាចហៅថា       

“លក្តីខនីិក្តីៈនេការ�ក្តី់ក្តីំហិត”។

Lot: see “land parcel”. ឡ�ត្តិ៍ ៖ �ូមមើល “ក្តីេបាលដ�”។

Land use: the manner in which land is used, 
including the nature of the vegetation on its 
surface. See “regulated use”.

ការប្ើប្្ស់ដី ៖ របៀបនេការបេើបេេ�់ដ� រួមទាំង លក្តីខណៈនេ

ដំណាំលើដ�។ �ូមមើល “ការបេើបេេ�់កេេមការ�ក្តី់ក្តីមេិត”។
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Management right: a form of concession. សិទ្ធិគ្ប័់គ្ង ៖ ទមេង់មួយនេ�មេបទាន។

Matrimonial property: property, including 
rights to land, that belongs to a husband 
and wife. The rules on what is matrimonial 
property and how it is distributed in case of 
divorce or death are usually specified in a 
law, such as a civil code, family code or family 
law. Land can be regarded as matrimonial 
property even if only the husband or only 
the wife is shown in documents or the land 
register as the owner.

ទ្ព្យសមិ្បត្តតិ�្នុងច្ឆ័ំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ៖ ទេព�មេបតីិ រួមទាំង�ិទ្ធិ

លើដ�ធែ� ដេលជា ក្តីម្ម�ិទ្ធិរប�់បី� និងបេពន្ធ។ ជាទូទៅ វិធាន

ដេលក្តីំណត់ព�ទេពេយ�មេបតីិក្តី្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរបៀប

បេងចេក្តីក្តី្នុងក្តីរណ�លេងលះគ្នេ ឬមរណភាព តេូវបានក្តីំណត់

ក្តី្នុងចេបាប់ ដូចជា កេមរដ្ឋបេបវេណ� កេម�ី�ព�គេួសារ ឬចេបាប់�ី�ព�

គេួសារ។ គេអាចចាត់ទុក្តីដ�ជាទេពេយ�មេបតីិក្តី្នុងចំណងអាពាហ៍

ពិពាហ៍  ទោះប�ជាមានតេឈ្មេះបី� ឬបេពន្ធជាមា្ចេ�់ក្តី្នុងឯក្តីសារ ឬ

សៀវភៅគោលបញី�ដ�ធែ�ក្តីី�។

Monitor: to gather information on 
something from time to time, often using a 
pre-agreed set of indicators. The information 
can then be compared over time. See 
“evaluate”.

ពិនិត្ត្យតាមិដាន ៖ បេមូលព័ត៌មាន�ី�ព�អំ្វ�មួយ និងចេើនតេបេើ

ក្តីមេង�ូចនាក្តីរដេលបានក្តីំណត់ទុក្តីជាមុន។ បនា្ទេប់មក្តី គេអាច

បេៀបធៀបព័ត៌មាននានា។ �ូមមើល “វាយតមែេ”។

Mortgage: a loan of money for which re-
payment is secured by giving the mortgagee 
(or “lender”) the right to sell a property 
and keep the sale price (up to the value of 
the unpaid mortgage and interest) if the 
money is not repaid on time. Also known as 
“hypothec” in civil law systems.

ការប័ញ្ច្ំ ៖ ការផីល់បេេក្តី់ក្តីម្ច�ដេលការ�ងតេូវធានាដោយការផីល់

�ិទ្ធិឱ្េយអំ្នក្តីទទួលបញ្ចេំ (ឬអំ្នក្តីផីល់ក្តីម្ច�) លក្តី់ទេពេយ�មេបតីិ និង

ក្តីំណត់តមែេលក្តី់ (រហូតដល់តេឹមថែេបញ្ចេំដេលមិនបានទូទាត់ និង

ការបេេក្តី់) បេ�ិនបើមិន�ងបេេក្តី់តាមពេលក្តីំណត់។ អាចហៅថា 

“ហុ�បុូ-តេក្តី” ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់រដ្ឋបេបវេណ�។

Mortgagee: the person who lends money to 
someone, and who has the right to sell the 
person’s property if the loan is not repaid in 
time. Also known as the “lender”.

អំ្ន�ទទួលប័ញ្ច្ំ ៖ អំ្នក្តីដេលផីល់បេេក្តី់ក្តីម្ច�ដល់នរណាមា្នេក្តី់ និងមាន

�ិទ្ធិលក្តី់ទេពេយ�មេបតីិរប�់បុគុ្គលនោះ   បេ�ិនបើបុគុ្គលនោះមិន

�ងបេេក្តី់តាមពេលក្តីំណត់។  អាចហៅថា “អំ្នក្តីផីល់ក្តីម្ច�”។

Mortgagor: the owner of a property who 
borrows money and gives his or her property 
as security for repaying the loan and interest. 
Also known as the “borrower”.

អំ្ន�ដា�់ប័ញ្ច្ំ ៖ មា្ចេ�់ទេពេយ�មេបតីិដេលខ្ច�បេេក្តី់ និងបញ្ចេំទេពេយរប�់

ខែ�នដើមេប�ធានាការ�ងបេេក្តី់ដេលជំពាក្តី់ និងការបេេក្តី់។ អាច

ហៅថា “អំ្នក្តីខ្ច�”។

M
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Nationalization: a form of expropriation in 
which a State will take over ownership of 
private assets, particularly businesses and 
infrastructure, as well as the land on which 
the businesses operate.

ជាត្តូប័នីយ្�មិ្ម ៖ ទមេង់មួយនេអំ�េសាមិក្តីរណ៍ដេលរដ្ឋនឹងកាន់កាប់

ទេពេយ�មេបតីិ ឯក្តីជន ជាពិសេ�អាជ�វក្តីម្ម និងហេ�ាេរចនា�ម្ព័ន្ធ 

និងដ�ដេលមានដំណើរការអាជ�វក្តីម្មទាំងនោះ។

Nomadic: not fixed to one place; moving 
from place to place over time.

ពន្ច្ឆ័រ ៖ មិនឋិតនៅមួយក្តីនែេង ផ្លា្លេ�់ទ�ជាប់ជានិច្ច។

Non-judicial: in the context of resolving 
conflicts, non-judicial mechanisms are ways 
of settling conflicts and disputes by means 
other than the courts, such as assisted 
negotiations, mediation and arbitration. 

ក្្ប្ព�ន្ធត្តុលាការ ៖ ក្តី្នុងបរិបទនេការដោះសេេយទំនា�់ យនីការ

កេេបេព័ន្ធតុលាការ ជារបៀបដោះសេេយទំនា�់ និងវិវាទ

តាមមធេយាបាយនានានៅកេេតុលាការ ដូចជា ការចរចាដោយមាន

ជំនួយ ការផេសះផេសារ និងមជេឈតីក្តីម្ម។

Notary: a legally qualified person who 
formalizes transactions with property. There 
are two main types of notaries: those in the 
German/Swiss tradition and those in the 
French/Spanish tradition. Their roles vary 
depending on the tradition, but in general, 
they make a transaction official by affixing 
their stamp and signature. In many places, 
they keep an archive of all transactions. They 
generally report to the Ministry of Justice.

សារការី ៖ បុគុ្គលមានគុុណវុឌេឍិផែូវចេបាប់ដេលផីល់លក្តីខណៈផែូវការ

ដល់បេតិបតីិការពាក្តី់ព័ន្ធនឹងទេពេយ�មេបតីិ។ សារការើចេក្តីជាព�រ

បេភេទ ៖ អំ្នក្តីដេល�្ថិតក្តី្នុងបេពេណ�រប�់អាលែឺមុង់/�្វ�� និង

អំ្នក្តីដេល�្ថិតក្តី្នុងបេពេណ�រប�់បារាំង/អេ�េបា៉េញ។ តួនាទ�

រប�់សារការើបេេបេួលទៅតាមបេពេណ� បុុនីេជាទូទៅ ពួក្តីគេ

ធ្វើឱ្េយបេតិបតីិការមួយមានលក្តីខណៈផែូវការដោយបិទតេម និង

ចុះហត្ថលេខារប�់ខែ�ន។ នៅទ�ក្តីនែេងជាចេើន សារការើ រក្តីេសាទុក្តី

បេតិបតីិការទាំងអំ�់ក្តី្នុងបណណសារមួយ។ ជាទូទៅ សារការើ

រាយការណ៍ទៅកេ�ួងយុតីិធម៌។

N
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Occupation: the physical possession of 
land. See “possession”.

ការកាន់កាប័់ ៖ ក្តីម្ម�ិទ្ធិជាក្តី់សីេងលើដ�ធែ�។ �ូមមើល “ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ។

Occupations: buildings and other structures 
on land.

សំណង់លើដី ៖ អំគរ និង�ំណង់ផេសេងទៀតដេល�្ថិតនៅលើដ�។

Occupier: the person who occupies the land. អំ្ន�កាន់កាប័់ ៖ បុគុ្គលដេលកាន់កាប់ដ�។

Ombudsman: an independent third party 
who investigates complaints, particularly 
against government offices, and who 
can make recommendations to resolve 
grievances or disputes. Originally a Swedish 
word.

មិន្តីប្ជាពលរដឋ (Ombudsman) ៖ ភាគុ�តត�យជនឯក្តីរាជេយដេល

សុើបអំង្កេត បណ្តឹង ជាពិសេ�បណ្តឹងលើការិយាល័យរ�ាេភិបាល 

និងអាចផីល់អំនុសា�ន៍ដើមេប�ដោះសេេយបណ្តឹងសាទុក្តីខ ឬវិវាទ។ 

នេះជាពាក្តីេយក្តី្នុងភាសា�ុុយអេត។

Option to renew: in a lease, it is the right of 
the tenant to extend the lease for a specified 
period and at a pre-agreed rent (or rent 
formula). The tenant has the right but not 
the obligation to extend the lease. See “pre-
emption” in regard to an “option to purchase”.

ជម្ើស�្នុងការប័នត�ិច្ឆ័ូសន្យា ៖ ក្តី្នុងការជួល វាជា�ិទ្ធិរប�់អំ្នក្តីជួល

ក្តី្នុងបនីការជួលក្តី្នុងរយៈពេលក្តីំណត់មួយ និងក្តីំណត់ទៅតាម

ការជួលដេលបានពេមពេៀងជាមុន (ឬរូបមនីជួល)។ អំ្នក្តីជួល

មាន�ិទ្ធិ បុុនីេគ្មេនកាតព្វក្តីិច្ចបនីការជួលទេ។ �ូមមើល “បុព្វកេ័យ

” ធៀបនឹង “ជមេើ�ក្តី្នុងការទិញ”។

Orthophoto, orthophotograph or 
orthoimage: an aerial photograph or image 
geometrically corrected (“orthorectified”) 
such that the scale is uniform: the photo has 
the same lack of distortion as a map.

រូប័ភាព/រូប័ថត្តពីអាកាស ៖ រូប�ត ឬរូបភាពព�អាកា�ដេលមានភាព

តេឹមតេូវបេបធរណ�មាតេ (“រូបភាពដេលតេូវបានកេតមេូវ”) និង

មានមាតេ�ាេន�ុ��ងា្វេក្តី់គ្នេ ៖ រូប�តនេះមិន�ូវមានការបំភ័នីដូច

ផេនទ�ដេរ។

Orthophotomap: a photomap made from 
orthophotographs or orthoimages.

ផ្នទីរូប័ថត្តពីអាកាស ៖ ផេនទ�រូប�តដេលផលិតចេញព�រូប�ត/

រូបភាពព�អាកា�។

Organizational framework: the government 
agencies and bodies that implement and 
administer the policies and laws, provide 
services, and supervise and enforce compliance 
with laws. The framework also indicates the 
arrangements within government to organize 
and coordinate the various agencies, plus 
a hierarchical system of management and 
reporting. Also known as “administrative 
framework” and “institutional framework”.

ក្ប័ខណឌអំង្គការ ៖ សា្ថេប័ន និងទ�ភា្នេក្តី់ងាររ�ាេភិបាលដេលអំនុវតី 

និងគេប់គេង    គោលនយោបាយ និងចេបាប់នានា ផីល់សេវា 

និងតេួតពិនិតេយ និងពងេឹងការអំនុលោមតាមចេបាប់។ កេបខណឌ

នេះ គុូ�បញ្ជេក្តី់ព�ការរៀបចំក្តី្នុងរ�ាេភិបាលដើមេប�រៀបចំ និង

�មេប�មេួលសា្ថេប័នផេសេងៗ បូក្តីរួមនឹងបេព័ន្ធគេប់គេង និង

រាយការណ៍តាមឋានានុកេម។ អាចហៅថា “កេបខណឌរដ្ឋបាល” 

និង “កេបខណឌសា្ថេប័ន”។

O
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Orthophotoplan: see “orthophotomaps”. ប័្លង់រូប័ថត្តពីអាកាស ៖ �ូមមើល “ផេនទ�រូប�តព�អាកា�”។

Overlapping rights: situation where two 
or more rights affect the same piece of land 
or other natural resource. The rights might 
not be incompatible, such as the right of 
ownership and the right to walk across the 
land. Where the rights are not compatible, 
they are “conflicting”.

សិទ្ធិត្ួត្តគ្នាា្ ៖ សា្ថេនភាពដេល�ិទ្ធិព�រ ឬចេើនធ្វើឱ្េយបុះពាល់ដល់ផុេដ�

តេមួយ ឬ ធនធានធម្មជាតិផេសេងទៀត។ �ិទ្ធិទាំងនេះ អាចមាន

ភាពចមេូងចមេេ�់ ដូចជា �ិទ្ធិកាន់កាប់ និង�ិទ្ធិដើរកាត់ដ�នោះ។ 

ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេល�ិទ្ធិទាំងនេះ មានភាពចមេូងចមេេ�់ មានន័យថា 

�ិទ្ធិទាំងនេះ “មានទំនា�”់។

Owner: the person (or juridical person) who 
has the full set of rights in relation to a land 
parcel. See “ownership”.

ម្ច្ស់ ៖ បុគុ្គល (ឬន�តិបុគុ្គល) ដេលមាន�ិទ្ធិពេញលេញលើ

ក្តីេបាលដ�ណាមួយ។  �ូមមើល “ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ។

Ownership: the collection of rights to land 
that are, in everyday language, associated 
with the full set of rights, such as the ability 
to use, control, transfer, leave by inheritance 
and otherwise enjoy a land parcel, as long 
as those activities are allowed by law. 
Ownership can also involve duties, such as 
the duty to pay taxes. All ownership rights 
are subject to the power of the state to limit 
them or take them, often with compensation 
being paid where the State takes the rights.

�មិ្មសិទ្ធិ ៖ ចង្កេម�ិទ្ធិលើដ�ធែ�ដេលជាទូទៅពាក្តី់ព័ន្ធនឹងក្តីមេង�ិទ្ធិ

ពេញលេញ ដូចជា �មត្ថភាពបេើបេេ�់ គេប់គេង ផុេរ បនេសល់ទុក្តី

តាមកេរមត៌ក្តី និងអាសេ័យផលលើក្តីេបាលដ�មួយ ឱ្េយតេ�ក្តីម្មភាព

ទាំងនោះតេូវបានអំនុញាេតដោយចេបាប់។ ក្តីម្ម�ិទ្ធិអាចពាក្តី់ព័ន្ធនឹង

ភារក្តីិច្ចនានា ដូចជា ភារក្តីិច្ចបង់ពន្ធ។ �ិទ្ធិក្តីម្ម�ិទ្ធិទាំងអំ�់តេូវ

អំនុលោមតាមអំំណាចរប�់រដ្ឋក្តី្នុងការ�ក្តី់ក្តីំហិត ឬដក្តីហូត�ិទ្ធិ

ទាំងនោះ ដេលជាញឹក្តីញាប់ មានការផីល់�ំណងក្តី្នុងក្តីរណ�ដេល

រដ្ឋដក្តីហូត�ិទ្ធិទាំងនោះ។

Ownership concentration: ratio of owners 
to the number of parcels, with a high 
concentration having only few people 
who own most of the land, and a low 
concentration having many people owning 
the land.

�មិ្មសិទ្ធិប្មិូលផតុំ ៖ ផលធៀបមា្ចេ�់-ចំនួនក្តីេបាលដ� ដោយបេងចេក្តី

ជាការបេមូលផីុំក្តីមេិតខ្ព�់ (មនុ�េសមួយចំនួនតូចកាន់កាប់ដ�ធែ�

ភាគុចេើន) និងការបេមូលផីុំក្តីមេិតទាប (មានមនុ�េសជាចេើន

កាន់កាប់ដ�)។
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Paralegal: a person with some legal training 
who can undertake particular legal tasks, 
such as preparing land records. Paralegals 
can be trained quickly and meet the need for 
legal services in remote areas or where only 
simple services are required.

ជំនួយ្ការម្ធាវិី ៖ បុគុ្គលឆែងកាត់ការបណ្តុះបណា្តេលផែូវចេបាប់

មួយចំនួនដេលអាចធ្វើក្តីិច្ចការផែូវចេបាប់ជាក្តី់លាក្តី់  ដូចជា ការរៀបចំ

ក្តីំណត់តេេដ�ធែ�។   ជំនួយការមេធាវើអាចតេូវបានបណ្តុះបណា្តេល

យា៉េងឆាំប់រហ័� និងបំពេញតមេូវការសេវាចេបាប់ក្តី្នុងតំបន់

�ច់សេយាល ឬក្តីនែេងដេលតេូវការតេសេវាធម្មតា។

Parasurveyor: a person with some training 
in surveying who can undertake particular 
surveying tasks, such as measuring 
boundaries. Parasurveyors can be trained 
quickly and meet the need for surveying 
services in certain areas.

ជំនួយ្ការអំ្ន�វាស់វ្ង ៖ បុគុ្គលឆែងកាត់ការបណ្តុះបណា្តេលមួយចំនួន

ដេលអាចធ្វើក្តីិច្ចការវា�់វេងជាក្តី់លាក្តី់   ដូចជា   ការវា�់វេង

ពេំបេទល់។   ជំនួយការអំ្នក្តីវា�់វេង អាចតេូវបានបណ្តុះបណា្តេល

យា៉េងឆាំប់រហ័� និងបំពេញតមេូវការសេវាវា�់វេងក្តី្នុងតំបន់

មួយចំនួន។

Parcel: a portion of land for which distinct 
rights exist. See “land parcel”.

�្បាល (ដី) ៖ ចំណេក្តីដ�ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិជាក្តី់លាក្តី់។ �ូម

មើល “ក្តីេបាលដ�”។

Parcel identifier or parcel number: see 
“unique parcel identifier”.

សញ្ញ្�ំណត្ត់អំត្តតសញ្ញ្ណ�្បាល (ដី) ឬល្ខ�្បាល (ដី) ៖ �ូមមើល 

“�ញាេក្តីំណត់អំតី�ញាេណក្តីេបាល (ដ�)”។

Participation (in responsible governance 
of tenure): involving the community and 
the people who are directly affected by the 
administration of tenure in the processes 
of developing policies and laws, as well as 
in the implementation of those policies 
and laws. As the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, consultation 
and participation means engaging with and 
seeking the support of those who, having 
legitimate tenure rights, could be affected by 
decisions, prior to decisions being taken, and 
responding to their contributions; and taking 
into consideration existing power imbalances 
between different parties and ensuring active, 
free, effective, meaningful and informed 
participation of individuals and groups in 
associated decision-making processes.

ការច្ឆ័ូលរួមិ ៖ ក្តី្នុងអំភិបាលក្តីិច្ច�ិទ្ធិកាន់កាប់បេក្តីបដោយ

ការទទួលខុ�តេូវ �ំដៅលើការជំរុញការចូលរួមរប�់�ហគុមន៍

 និងបុគុ្គលដេលរងផលបុះពាល់ផ្លា្ទេល់ដោយសារការគេប់គេង�ិទ្ធិ

កាន់កាប់ក្តី្នុងដំណើរការតាក្តី់តេងគោលនយោបាយ និងចេបាប់

 និងក្តី្នុងការអំនុវតីគោលនយោបាយ និងចេបាប់ទាំងនោះ។ ផ្អេក្តី

តាមគោលការណ៍អំនុវតីន៍ទាំង ១០ ក្តី្នុងគោលការណ៍ណេនាំ

ដោយ�្ម័គេចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ច បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវ

លើការកាន់កាប់ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុងបរិបទនេ�នីិ�ុខ

សេបៀងជាតិ ការពិគេេះយោបល់ និងការចូលរួម�ំដៅលើ

ការចូលរួម និងការស្វេងរក្តីការគំទេព�អំ្នក្តីដេលមាន�ិទ្ធិកាន់កាប់

សេបចេបាប់ ដេលអាចទទួលរងផលបុះពាល់ព�ការ�មេេចចិតី មុន

ពេលដេលការ�មេេចចិតីតេូវបានធ្វើឡើង និងការឆែើយតបទៅនឹង

ការរួមចំណេក្តីរប�់ពួក្តីគេ។ ការពិគេេះយោបល់អាច�ំដៅលើ

ការពិចារណាអំំព�អំតុលេយភាពអំំណាចរវាងភាគុ�ផេសេងៗ និងការធានា

ឱ្េយបាននូវការចូលរួមយា៉េង�ក្តីម្ម ដោយសេរើ ដោយបេ�ិទ្ធភាព

 បេក្តីបដោយអំត្ថន័យ និងផីល់ព័ត៌មានគេប់ជេុងជេេយរប�់បុគុ្គល

 និងកេុមនានា នៅក្តី្នុងក្តីិច្ចដំណើរការធ្វើសេចក្តីី��មេេចចិតីដេល

ពាក្តី់ព័ន្ធ។

Participatory: an approach or action based 
on participation.

ប្ប័ច្ឆ័ូលរួមិ ៖ វិធ�សាសេ ីឬ�ក្តីម្មភាពមួយដេលផ្អេក្តីលើការចូលរួម។

P
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Perimeter: see “boundary”. ប័រិមត្ ៖ �ូមមើល “ពេំបេទល”់។

Peri-urban: the area on the periphery or 
outskirts of the suburbs of a town or city.

ត្តំប័ន់ជាយ្ក្ុង ៖ តំបន់ដេល�្ថតិនៅជាយតំបន់បេជំុជន ឬទ�កេងុ។

Photogrammetry: a set of measurement 
techniques by which aerial images are 
analysed and converted into maps and 
geographical information. Photogrammetry 
measures position and altitude from stereo 
aerial photographs or images. 

ការគូសផ្នទីតាមិរូប័ថត្ត ៖ ក្តីមេងបច្ចេក្តីទេ�វា�់វេងដេលមានការ

វិភាគុរូបភាពព�អាកា� រួចបមែេងទៅជាផេនទ� និងព័ត៌មានភូមិ

សាសេី។ ការគុូ�ផេនទ�តាមរូប�ត វា�់វេងទ�-តាំង និងរយៈទទឹង

ចេញព�រូប�ត ឬរូបភាពព�អាកា� (សីេរ៉េអំូ)។

Photoplan or photomap: an assembly of 
aerial photographs or images, which can 
be enlarged to give a clearer composite 
picture. If a photoplan is made by assembling 
accurately positioned and geometrically 
corrected aerial photographs or images 
(rectified images) or using orthophotographs 
or orthophotoimages, it will have the 
characteristics of a map, with orientation, a 
scale and a key to identify relevant features. 
It combines the accuracy of a map with the 
ease of understanding of a photograph.

ប័្លង់រូប័ថត្ត ឬផ្នទីរូប័ថត្ត ៖  បណ្តុំរូប�ត ឬរូបភាពព�អាកា�  ដេល

អាចពងេ�ក្តីដើមេប�ផីល់រូបភាព�មា�កាន់តេចេបា�់។ បេ�ិនបើ

បែង់រូប�តបង្កើតចេញព�បណ្តុំរូប�ត ឬរូបភាពព�អាកា�ដេលតេូវ

បានកេតមេូវតាមបេបធរណ�មាតេ និងក្តីំណត់ទ�តាំងបានតេឹមតេូវ

 (រូបភាពដេលតេូវបានកេតមេូវ) ឬការបេើបេេ�់រូប�ត ឬរូបភាព

ព�អាកា� វានឹងបង្កើតបានជាផេនទ� ដោយមានការតមេង់ទិ�

 មាតេ�ាេន និងគុនែឹះមួយដើមេប�ក្តីំណត់លក្តីខណៈ�មាាេល់ពាក្តី់ព័ន្ធ។

 បែង់ ឬផេនទ�នេះ រួមបញ្ចូល�ុកេឹតភាពនេផេនទ�មួយដេលអាចឱ្េយ

គេងាយយល់ព�រូប�តមួយ។

Plan: a representation of an object in a 
horizontal projection, such as a land parcel or 
building, either on paper or in digital form. 

ប័្លង់ ៖ ការតំណាងឱ្េយវត្ថុមួយក្តី្នុងចំណោលផីេក្តី ដូចជា ក្តីេបាលដ� ឬ

អំគរមួយ លើកេ�� ឬក្តី្នុងទមេង់ឌ�ជ��ល។

Planning: see “land use planning”. ការរៀប័ច្ឆ័ំផ្នការ ៖ �ូមមើល “ការរៀបចំផេនការបេើបេេ�់ដ�”។

Plot: an area of land identifiable on a map. 
See “land parcel”.

ច្ឆ័ំណ្�ដី ៖ ទំហំដ�ដេលអាចក្តីំណត់អំតី�ញាេណលើផេនទ�។ �ូម

មើល “ក្តីេបាលដ�”។
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Policy framework: the set or body of 
individual policies adopted by the state 
covering a particular topic or area.

ក្ប័ខណឌគោលនយោបាយ្ ៖ ក្តីមេង ឬបណ្តុំគោលនយោបាយដេល

តេូវបានអំនុម័តដោយរដ្ឋដេលគេបដណ្តប់លើបេធានបទ ឬផ្នេក្តី

ណាមួយ។

Policy: a decision on how to deal with a 
particular situation or achieve an objective.

គោលនយោបាយ្ ៖ សេចក្តីី��មេេច�ី�ព�របៀបដោះសេេយសា្ថេនភាព

មួយ ឬ�មេេចបានគោលបំណងណាមួយ។

Possessor: the person with possession of 
land and who has possessory rights after he 
or she occupied the land for a period of time. 
See “possession” and “possessory rights”.

ភោគី ៖ បុគុ្គលដេលជាមា្ចេ�់ដ� និងមាន�ិទ្ធិភោគុៈ បនា្ទេប់ព�បុគុ្គល

នោះ កាន់កាប់ដ�ក្តី្នុងរយៈពេលមួយ។ �ូមមើល “ភោគុៈ” និង “

�ិទ្ធិភោគុៈ”។

Possession: usually this means physical 
occupation of land, with or without the 
permission of the owner, or the right to 
receive the rent from a tenant. 

ភោគៈ ៖ ជាទូទៅ ពាក្តីេយនេះ �ំដៅលើការកាន់កាប់ជាក្តី់សីេងលើ

ដ�ធែ� ដោយមាន ឬគ្មេនការអំនុញាេតព�មា្ចេ�់ ឬ�ិទ្ធិទទួលបាន

ធនលាភព�អំ្នក្តីជួល។

Possessory rights: the rights that come 
into existence from physically occupying a 
land parcel for a period of time. See “adverse 
possession”.

សិទ្ធិភោគៈ ៖ �ិទ្ធិដេលទទួលបានព�ការកាន់កាប់ជាក្តី់សីេងលើ

ក្តីេបាលដ�មួយក្តី្នុងអំំ�ុងពេលមួយ។ �ូមមើល “ភោគុៈមិនល្អ”។

Power imbalances: unequal authority, 
status, perceived legitimacy or other quality 
either within a group or between groups, or 
between them and the officials engaging 
with them.

អំត្តុល្យភាពអំំណច្ឆ័ ៖ វិ�មភាពនេអំំណាច សា្ថេនភាព ធមា្មេនុរូប

�ន្មត ឬលក្តីខណៈ�មេបតីិផេសេងទៀតក្តី្នុងកេុមមួយ ឬរវាងកេុម

នានា ឬរវាងកេុមកេុមទាំងនេះ និងមនេី�ដេលពាក្តី់ព័ន្ធជាមួយកេុម

ទាំងនោះ។

Pre-emption: a right to be offered the 
chance to buy a property if the owner 
decides to sell, but which does not impose 
any obligation to buy. Also known as “pre-
emptive right” and “option to purchase” in 
some legal systems.

ប័ុព្វក្�យ្  ៖ �ិទ្ធិក្តី្នុងការទទួលបានឱ្កា�ទិញទេពេយ�មេបតីិ

បេ�ិនបើមា្ចេ�់ទេពេយ�មេេចចិតីលក្តី់ បុុនីេមិនចងកាតព្វក្តីិច្ចទិញ។

 អាចហៅថា “�ិទ្ធិបុព្វកេ័យ” និង “ជមេើ�ក្តី្នុងការទិញ” ក្តី្នុងបេព័ន្ធ

ចេបាប់មួយចំនួន។
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Prescription: the process of gaining rights 
over another person’s land by occupying 
it over an extended period of time, either 
without the owner’s permission or against the 
owner’s objection. The period of time varies 
from country to country, and sometimes also 
depends on whether the occupation was 
innocent or not. See “adverse possession”, 
“limitation period” and “squatter’s rights”.

អាជា្ញ្យ្ុកាល ៖ ដំណើរការទទួលបាន�ិទ្ធិលើដ�ធែ�រប�់នរណា

មា្នេក្តី់តាមរយៈការកាន់កាប់ដ�នោះក្តី្នុងរយៈពេលយូរ ដោយគ្មេន

ការអំនុញាេតព� មា្ចេ�់ដ� ឬជំទា�់នឹងការបេឆាំំងរប�់មា្ចេ�់ដ�។

 អំំ�ុងពេលកាន់កាប់បេេបេួលតាមបណា្តេបេទេ�នានា និង

ពេលខែះអាសេ័យលើថា តើការកាន់កាប់នោះ ធ្វើឡើងដោយគ្មេន

ទោ� ឬយា៉េងណា។  �ូមមើល “ភោគុៈមិនល្អ” “អំំ�ុងពេល

�ក្តី់ក្តីំហិត” និង “�ិទ្ធិរប�់អំ្នក្តីកាន់កាប់ដោយខុ�ចេបាប”់។

Prescriptive rights: rights that a person 
obtains based on prescription.

សិទ្ធិអាជា្ញ្យ្ុកាល ៖ �ិទ្ធិដេលបុគុ្គលមា្នេក្តី់ទទួលបានដោយផ្អេក្តីតាម

អាជាាេយុកាល។

Privacy: the concept that certain information 
about a person should not be shared, 
particularly information about the person’s 
health, beliefs or finances. Privacy restrictions 
are sometimes included in the law to protect 
such information from being shared, giving 
people a “right to privacy”.

ភាពឯ�ជន ៖ ទ�េសនាទានដេលក្តីំណត់ថា មិនគុួរចេក្តីចាយ

ព័ត៌មាន�ី�ព�បុគុ្គលមា្នេក្តី់ ជាពិសេ� ព័ត៌មាន�ី�ព��ុខភាព ជំនឿ

 ឬហិរញ្ញវត្ថុរប�់បុគុ្គលនោះ។ ពេលខែះ ការរឹតតេបិតភាពឯក្តីជន

 តេូវបាន�ក្តី់បញ្ចូលក្តី្នុងចេបាប់ដើមេប�ការពារការចេក្តីចាយព័ត៌មាន

ទាំងនេះ និងផីល់ “�ិទ្ធិឯក្តីជនភាព” ដល់បេជាជន។
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Readjustment: changes to a boundary, 
either as part of a programme to redistribute 
land (see “land redistribution”) or to correct a 
minor error in the definition of the boundary.

ការក្សម្ួលឡើងវិិញ ៖ ការកេបេេពេំបេទល់ក្តី្នុងក្តីម្មវិធ�មួយដើមេប�

បេងចេក្តីដ�ឡើងវិញ  (�ូមមើល “ការចេក្តីដ�ឡើងវិញ”)  ឬ

កេតមេូវក្តីំហុ�ឆ្គងបនីិចបនី�ចក្តី្នុងការក្តីំណត់ពេំបេទល់។

Real estate or real property: in common 
law (English) systems, real property means 
land and any things attached to the land, 
including buildings, apartments and other 
constructions and natural objects such as 
trees. Known as “immovable property” in civil 
law systems.

អំច្ឆ័លនទ្ព្យ (Real estate/real property) ៖ ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់ខម

មុន់� (រប�់អំង់គែេ�) អំចលនទេពេយ�ំដៅលើដ�ធែ� និងអំ្វ�ដេល

តាំងនៅលើដ�នោះ ដូចជា អំគរ អាផ្លាតមិន និង�ំណង់ និងវត្ថុ

ធម្មជាតិផេសេងទៀត ដូចជា ដើមឈើ។ អាចហៅថា “immovable 

property” ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់រដ្ឋបេបវេណ�។

Recognize: in the context of the governance 
of tenure, recognizing (or recognition) means 
acknowledging and accepting the existence of 
1) the location of the land or natural resource, 
2) the right or rights over it, and 3) the holder 
or holders of the right. It requires that a 
country has the laws and procedures that 
allow legitimate tenure right holders and their 
rights to be acknowledged. Another way of 
saying this is that states should acknowledge 
the actual situation where legitimate tenure 
rights exist (the situation “on the ground”).

ទទួលសា្គ្ល់ ៖ ក្តី្នុងបរិបទនេអំភិបាលក្តីិច្ច�ិទ្ធិកាន់កាប់ “ការ

ទទួលសាាេល”់ �ំដៅលើការទទួលយក្តីអំត្ថិភាពនេ ១) ទ�តាំង

ដ� ឬធនធានធម្មជាតិ ២) �ិទ្ធិមួយ ឬចង្កេម�ិទ្ធិលើធនធាន

ទាំងនោះ និង ៣) មា្ចេ�់�ិទ្ធិមា្នេក្តី់ ឬចេើននាក្តី់។ ដើមេប�មានការ

ទទួលសាាេល់មា្ចេ�់�ិទ្ធិកាន់កាប់  និង�ិទ្ធិរប�់ពួក្តីគេតាមផែូវ

ចេបាប់   បេទេ�មួយតេូវមានចេបាប់    និងន�តិវិធ�ចេបា�់លា�់។ វិធ�

មួយទៀតគុឺ រដ្ឋគុួរទទួលសាាេល់សា្ថេនភាពជាក្តី់សីេងដេលមាន�ិទ្ធិ

កាន់កាប់សេបចេបាប់ (សា្ថេនភាព “នៅលើផុេដ�”)។

Recording system: a government run 
administrative and legal system, operated 
at a title registry or deeds registry, where it is 
possible to record land, ownership of land and 
transactions with land (buying and selling, 
leasing, mortgaging, inheritance, etc.). Recording 
systems usually give some official recognition or 
some legal benefit as a result of the recording. 
When ownership or rights change, or when 
parcel boundaries change, the registration 
system should be updated. The recording system 
aims to increase certainty and security, which 
can also have a positive impact on encouraging 
people to make the most of their rights. Also, if 
the information in the registry is up to date, open 
and easily accessible, then other people can 
quickly get reliable information that they need 
to buy, sell, mortgage, lease or other type of 
transaction with rights.

ប្ព�ន្ធ�ត្ត់ត្្ ៖ បេព័ន្ធរដ្ឋបាល និងចេបាប់រប�់រ�ាេភិបាល ដេល

ដំណើរការតាមរយៈការិយាល័យចុះបញី�ប័ណណ ឬការិយាល័យ

ចុះបញី�លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ ដេលគេអាចក្តីត់តេេព�ដ�ធែ� ក្តីម្ម�ិទ្ធិ

ដ�ធែ� និងបេតិបតីិការដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�នោះ (ការទិញ និងលក្តី់ 

ការជួល ការបញ្ចេំ ការផុេរកេរមត៌ក្តី។ល។)។ ជាទូទៅ បេព័ន្ធ

ក្តីត់តេេផីល់ការទទួលសាាេល់ខែះៗ ឬអំត្ថបេយោជន៍ផែូវចេបាប់

មួយចំនួនព�ការក្តីត់តេេនេះ។ នៅពេលមានការផ្លា្លេ�់បីូរក្តីម្ម�ិទ្ធិ 

ឬ�ិទ្ធិ ឬនៅពេលមានការផ្លា្លេ�់បីូរពេំបេទល់ក្តីេបាលដ� គុួរធ្វើ

បច្ចុបេបន្នភាពបេព័ន្ធចុះបញី�នេះ។ បេព័ន្ធក្តីត់តេេមានគោលបំណង

បង្កើនភាពបេេក្តីដបេជា និង�នីិ�ុខ ដើមេប�បង្កផលបុះពាល់

វិជីមានលើការលើក្តីទឹក្តីចិតីឱ្េយបេជាជនបេើបេេ�់�ិទ្ធិរប�់ខែ�ន

បេក្តីបដោយបេ�ិទ្ធភាព។ កេេព�នេះ បេ�ិនបើព័ត៌មានក្តី្នុង

ការិយាល័យចុះបញី�មានបច្ចុបេបន្នភាព បើក្តីទូលាយ និងងាយសេួល

បេើបេេ�់ អំ្នក្តីផេសេងទៀតនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានដេលអាច

ជឿជាក្តី់បានទៅតាមតមេូវការ ដើមេប�ទិញ លក្តី់ បញ្ចេំ ជួល ឬធ្វើ

បេតិបតីិការផេសេងទៀតដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិ។

R
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Redistributive reform: see “land 
reallocation”. 

�ំណ្ទម្ង់ប្ប័ប្ងច្�ឡើងវិិញ ៖ �ូមមើល “ការបេងចេក្តីដ�

ឡើងវិញ”។

Registered land: land that has been 
recorded in the land register, usually on the 
basis of “first registration”. Once registered, 
the owner will often receive an official 
certificate recording the details of the 
property, the ownership and any other rights. 
This is sometimes called a certificate of title 
or title deed. See “adjudication of title” and 
“first registration”.

ដីដ្លបានច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជី ៖ ដ�ដេលតេូវបានក្តីត់តេេក្តី្នុងសៀវភៅគោលបញី�

ដ� ដេលជាទូទៅផ្អេក្តីតាម “ការចុះបញី�ដំបូង”។ កេេយការចុះបញី�  

មា្ចេ�់ដ�ចេើនតេទទួលបានវិញាេបនបតេ    ផែូវការ ដេលក្តីត់តេេ

ព័ត៌មានលម្អិត�ី�ព�ទេពេយ�មេបតីិ ក្តីម្ម�ិទ្ធិ និង�ិទ្ធិផេសេងទៀត។ 

ពេលខែះ គេហៅថា វិញាេបនបតេប័ណណ ឬបែង់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ។ �ូមមើល 

“ការវិនិច័័យប័ណណ” និង “ការចុះបញី�ដំបូង”។

Registered proprietor or owner: a person 
entered in the land register as the holder of 
the registered title to land.

�មិ្មសិទ្ធ�រ ឬម្ច្ស់ដ្លបានច្ឆ័ុះប័ញី�   ៖   បុគុ្គលដេលតេូវបានបញ្ចូល

ឈ្មេះជាមា្ចេ�់ប័ណណក្តីម្ម�ិទ្ធិដ�ធែ� ដេលបានចុះបញី�ក្តី្នុងសៀវភៅ

គោលបញី�ដ� ។

Registration of deeds: a system in which 
individual deeds are registered at the 
government-run deeds registry office. Often a 
copy of the deed is registered and the owner 
keeps the original. Commonly, no registration 
certificate is issued but a unique registration 
number is recorded on the deed. Also known 
as “deeds registration”. See “deeds registry”.

ការច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីលិខិត្តប័ញ្ជ្�់�មិ្មសិទ្ធ ិ៖ បេព័ន្ធ�មេេប់ចុះបញី�

លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិនៅការិយាល័យចុះបញី�លិខិតបញ្ជេក្តី់

ក្តីម្ម�ិទ្ធិរប�់រ�ាេភិបាល។ ជាញឹក្តីញាប់ �ំណៅចមែង

លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិមួយចេបាប់ តេូវបានចុះបញី� ហើយមា្ចេ�់ជា

អំ្នក្តីរក្តីេសាទុក្តីចេបាប់ដើម។        ជាទូទៅ គ្មេនការចេញវិញាេបនបតេ

នេការចុះបញី�ទេ បុុនីេមានការ�ក្តី់លេខចុះបញី�នៅលើ

លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ។ អាចហៅថា “ការចុះបញី�លិខិតបញ្ជេក្តី់

ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ។ �ូមមើល “ការិយាល័យចុះបញី�លិខិតបញ្ជេក្តី់

ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ។

Registration of title: the act of recording 
a land parcel and its ownership details in 
the process or “first registration” in a title 
registration system or, once first registration 
has occurred, the act of recording a 
transaction in the title registration system. 
See “adjudication of title”, “guaranteed title” 
and “title registration system”.

ការច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីប័�ណណ ៖ ការក្តីត់តេេក្តីេបាលដ� និងព័ត៌មានលម្អិត�ី�ព�

ក្តីម្ម�ិទ្ធិដ�ធែ� នោះក្តី្នុងដំណើរការនេះ ឬ “ការចុះបញី�ដំបូង” ក្តី្នុង

បេព័ន្ធចុះបញី�ប័ណណ ឬបនា្ទេប់ព�ការចុះបញី�ដំបូង �ំដៅលើការ

ក្តីត់តេេបេតិបតីិការមួយក្តី្នុងបេព័ន្ធចុះបញី�ប័ណណ។   �ូមមើល 

“ការវិនិច័័យប័ណណ” “ប័ណណដេលមានការធានា” និង “បេព័ន្ធចុះបញី�

ប័ណណ”។

Registration system: see “recording system”. ប្ព�ន្ធច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជី ៖ �ូមមើល “បេព័ន្ធក្តីត់តេេ”។
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Regularization of ownership: in cases of 
informal or illegal occupation of land, the 
process where the State recognizes the rights 
as legal. The process is usually authorized by 
a law, and it confirms the ownership rights of 
the occupiers. It commonly occurs in peri-
urban areas where large numbers of people 
have established their homes, often out of 
necessity due to conflict, famine or natural 
disaster. Regularization can also apply to 
buildings that were built without official 
permission.

និយ្�ត្ត�មិ្ម�មិ្មសិទ្ធ ិ៖ ក្តី្នុងក្តីរណ�នេការកាន់កាប់ដ�ធែ�កេេផែូវការ ឬ

ខុ�ចេបាប់ �ំដៅលើដំណើរការដេលរដ្ឋទទួលសាាេល់�ិទ្ធិទាំងនោះ

ថាសេបចេបាប់។ ជាទូទៅ ដំណើរការនេះ តេូវបានអំនុញាេត

ដោយចេបាប់ ហើយវាបញ្ជេក្តី់ព��ិទ្ធិក្តីម្ម�ិទ្ធិរប�់អំ្នក្តីកាន់កាប់ដ�

នោះ និងចេើនកើតឡើងក្តី្នុងតំបន់ជាយកេុង ដេលមានមនុ�េស

រ�់នៅយា៉េងចេើនលើ�លប់ដោយសារទំនា�់ គេេះរាំង�្ង�ត ឬ

គេេះមហនីរាយធម្មជាតិ។ និយ័តក្តីម្ម អាចអំនុវតីផងដេរចំពោះ

អំគរដេលតេូវបានសាង�ង់ដោយគ្មេនការអំនុញាេតផែូវការ។

Regulated use: use of land that is specified 
in a planning law or document.

ការប្ើប្្ស់ក្្មិនិយ្�ត្ត�មិ្ម ៖ ការបេើបេេ�់ដ�ដេលតេូវបានក្តីំណត់

ក្តី្នុងចេបាប់ ឬ  ឯក្តីសារ�ី�ព�ការរៀបចំផេនការ។

Regulatory framework: the “legislative 
framework”. 

ក្ប័ខណឌនិយ្�ត្ត�មិ្ម ៖ “កេបខណឌគុតិយុតី”ិ។

Reorganization of parcels: see 
“readjustment” and “land consolidation”.

ការរៀប័ច្ឆ័ំ�្បាលដីឡើងវិិញ ៖ �ូមមើល “ការកេ�មេួលឡើងវិញ” 

និង “ការ�ក្តី់ដ�ធែ�បញ្ចូលគ្នេ”។

Reparation: return of a particular asset or 
payment of compensation to the value of that 
asset (at current value) in cases where the asset 
had been taken away, often by a previous 
government. See “equivalence” and “restitution”. 

ការប័៉ះប័៉ូវិ ៖ ការបេគុល់�ងទេពេយ�មេបតីិ ឬការផីល់�ំណងទៅតាម

តមែេនេ ទេពេយ�មេបតីិនោះ (គុិតជាតមែេបច្ចុបេបន្ន) ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេល

ទេពេយ�មេបតីិនោះ តេូវបានដក្តីហូត (ជាញឹក្តីញាប់ដោយរ�ាេភិបាល

)។ �ូមមើល “�មមូល” និង “បដិទាន”។
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Responsible governance of tenure: 
administering the rights (and obligations) 
associated with tenure of land and other 
natural resources, and between people and 
groups. Responsible or “good” governance of 
tenure means fair and equitable governance, 
which seeks to bring the greatest good 
to the most people, while minimising 
adverse impacts on individuals or groups, 
and keeping in mind the principle of 
sustainability. Responsible governance of 
tenure can deliver improved outcomes for 
people and for the environment, both now 
and into the future. See “governance”.

There are some basic characteristics of 
responsible governance of tenure. They are 
reflected in five general principles listed at 
the start of the VGGT. These are:

 1. Recognition and respect for tenure right 
holders and their rights.

 2. Safeguarding and protection of tenure 
rights against threats and infringements.

 3. Promotion and facilitation of the 
enjoyment and exercise of tenure rights.

 4. Provision of access to justice to deal with 
infringements to tenure rights.

 5. Prevention of tenure disputes, violent 
conflicts and corruption.

There are also ten principles of 
implementation listed in the VGGT, which 
include transparency, rule of law and 
gender equity. These are part of responsible 
governance in general, and they apply 
equally well to responsible governance of 
tenure.

អំភិបាល�ិច្ឆ័ូសិទ្ធិកាន់កាប័់ប្�ប័ដោយ្ការទទួលខុសត្ូវិ ៖ ការចាត់ចេង

�ិទ្ធិ (និងកាតព្វក្តីិច្ច) ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិកាន់កាប់ដ�ធែ� និង

ធនធានធម្មជាតិផេសេងទៀត និងរវាងមនុ�េស និងកេុមនានា។

 អំភិបាលក្តីិច្ច�ិទ្ធិកាន់កាន់បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវ ឬ “ល្អ

បេសើរ” �ំដៅលើអំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយយុតីិធម៌ និង�មធម៌

 ដេលខិតខំផីល់បេយោជន៍ចេើនបំផុតដល់បេជាជនភាគុចេើន

 និងកាត់បន្ថយផលបុះពាល់វិជីមានជាអំតិបរមាលើបុគុ្គល ឬកេុម

នានា និងអំនុលោមតាមគោលការណ៍និរនីរភាព។ អំភិបាលក្តីិច្ច

�ិទ្ធិកាន់កាប់បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវអាចផីល់លទ្ធផលល្អ

បេសើរ�មេេប់បេជាជន និងបរិសា្ថេន ទាំងពេលបច្ចុបេបន្ន និងពេល

អំនាគុត។ �ូមមើល “អំភិបាលក្តីិច្ច”។

អំភិបាលក្តីិច្ច�ិទ្ធិកាន់កាប់បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវ មាន

លក្តីខណៈ�ំខាន់ៗមួយចំនួន ដោយផ្អេក្តីតាមគោលការណ៍ទូទៅ

 ៥ ចំណុចក្តី្នុងផ្នេក្តីដំបូងនេគោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�

ព�អំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ�ធែ� 

ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុងបរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ ៖

• ការទទួលសាាេល់ និងគោរពរាល់សាមុ�ជនមាន�ិទ្ធិកាន់កាប់

សេបចេបាប់ទាំងអំ�់ និង�ិទ្ធិរប�់ពួក្តីគេ

• ការពារ�ិទ្ធិកាន់កាប់សេបចេបាប់បេឆាំំងនឹងការគុំរាមក្តីំហេង និង

ការរំលោភបំពាន

• ការជំរុញ និង�មេប�មេួលដល់ការទទួលបាន�ិទ្ធិកាន់កាប់

សេបចេបាប់

• ការផីល់លទ្ធភាពទទួលបានយុតីិធម៌ក្តី្នុងការដោះសេេយ

ការរំលោភលើ�ិទ្ធិកាន់កាប់សេបចេបាប់

• ការទប់សា្កេត់វិវាទលើការកាន់កាប់ ជម្លេះហិងេសា និង

អំំពើពុក្តីរលួយ។

កេេព�នេះ មានគោលការណ៍អំនុវតីន៍ទាំង ១០ ក្តី្នុងគោលការណ៍

ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយ

ការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុង

បរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ ដេលរួមបញ្ចូល តមា្លេភាព ន�តិរដ្ឋ

 និង�មធម៌យេនឌ័រ។ ទាំងនេះ ជាផ្នេក្តីមួយនេអំភិបាលក្តីិច្ច

បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវ និងអំនុវតីដូចគ្នេចំពោះ

អំភិបាលក្តីិច្ច�ិទ្ធិកាន់កាប់បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវ។

Restitution: the restoration of rights in 
land to a former owner (or that person’s 
descendants) where the land was taken by 
the state. See also “reparation”.

ប័ដិទាន ៖ ការសា្តេរ�ិទ្ធិលើដ�ធែ�ឡើងវិញដល់មា្ចេ�់ដ�ព�មុន (ឬ

ក្តីូនចៅរប�់បុគុ្គលនោះ) ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេលដ�ធែ� តេូវបានរដ្ឋដក្តីហូត

។ �ូមមើលផងដេរ “ការបុះបុូវ”។

Right of enjoyment/usufruct: see “use right”. សិទ្ធិផលុប័ភោគ ៖ �ូមមើល “�ិទ្ធិបេើបេេ�”់។
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Rule of law: an approach based on following 
the procedures, requirements, rights and 
obligations imposed by the laws, including 
appeal rights, rather than a discretionary 
approach based on an official’s individual, 
arbitrary view of how something should be 
done. As the VGGT notes in its ten principles 
of implementation, the rule of law means a 
rules-based approach through laws that are 
widely publicized in applicable languages, 
applicable to all, equally enforced and 
independently adjudicated, and that are 
consistent with obligations under national 
and international law, and with due regard 
to voluntary commitments under applicable 
regional and international instruments.

នីត្តិរដឋ ៖ អំភិកេមមួយដេលផ្អេក្តីលើការអំនុវតីតាមន�តិវិធ�

 លក្តីខខណឌតមេូវ �ិទ្ធិ និងកាតព្វក្តីិច្ច ដេលក្តីំណត់ដោយចេបាប់

 ដូចជា �ិទ្ធិបឹីងឧទ្ធរណ៍ ជាជាងអំភិកេមបេបឆនា្ទេនុ�ិទ្ធិដេល

ផ្អេក្តីលើការយល់ឃើញតាមអំំពើចិតីរប�់មនេី�ណាមា្នេក្តី់ �ី�ព�

របៀបធ្វើអំ្វ�មួយ។ ផ្អេក្តីតាមគោលការណ៍អំនុវតីន៍ទាំង ១០ ក្តី្នុង

គោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយ

ការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុង

បរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ “ន�តិរដ្ឋ” �ំដៅលើការអំនុម័ត

អំភិកេមផ្អេក្តីលើវិធានតាមរយៈចេបាប់ដេលតេូវបានផេសព្វផេសាយ

ទូលំទូលាយជាភាសា�មសេប អំនុវតីចំពោះបុគុ្គលគេប់រូបស្មើៗ

គ្នេ និងតេូវបានវិនិច័័យដោយឯក្តីរាជេយ ពេមទាំងមាន�ង្គតភាពទៅ

នឹងកាតព្វក្តីិច្ចជាធរមានរប�់ពួក្តីគេ អំនុលោមតាមចេបាប់ជាតិ និង

អំនីរជាតិ និងដោយគោរពតាមការបីេជាាេដោយ�្ម័គេចិតីសេបតាម

លិខិតុបក្តីរណ៍តំបន់ និងអំនីរជាតិដេលអាចយក្តីមក្តីអំនុវតីបាន។
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Safeguard: a function of the government in 
protecting, upholding, defending or looking 
after legitimate tenure rights of both itself 
(for publicly owned natural resources) and 
the population. The term is also used with the 
specific meaning of taking positive actions to 
deal with possible threats to people and their 
legitimate tenure rights.

ការធានាសុវិត្ត្ថិភាព ៖ មុខងារមួយរប�់រ�ាេភិបាលក្តី្នុងការការពារ 

បេកាន់ខា្ជេប់ ឃុំគេង ឬថេរក្តីេសា�ិទ្ធិកាន់កាប់សេបចេបាប់រប�់

រ�ាេភិបាលផ្លា្ទេល់ (ធនធានធម្មជាតិដេលជាក្តីម្ម�ិទ្ធិ សាធារណៈ) 

និង�ិទ្ធិកាន់កាប់សេបចេបាប់រប�់បេជាពលរដ្ឋ។ ពាក្តីេយនេះ 

ក្តី៏�ំដៅលើការចាត់វិធានការវិជីមានដើមេប�ដោះសេេយការ

គុំរាមក្តីំហេងណាមួយលើបេជាពលរដ្ឋ និង�ិទ្ធិកាន់កាប់សេបចេបាប់

រប�់ពួក្តីគេផងដេរ។

Satellite positioning systems: the fixing 
of positions on the surface of the earth by 
measuring signals from satellites orbiting the 
earth. See “global navigation satellite systems”.

ប្ព�ន្ធ�ំណត្ត់ទីតាំងតាមិផ្ក្យ្រណប័   ៖  ការក្តីំណត់ទ�តាំងនានានៅ

លើផុេផេនដ�តាមរយៈ�ញាេវា�់�ុង់ព�ផ្លា្កេយរណបដេលហោះក្តី្នុង

គុនែងផេនដ�។ �ូមមើល “បេព័ន្ធផ្លា្កេយរណបក្តីំណត់ទ�តាំងក្តី្នុង

�ក្តីលលោក្តី”។

Scale: the relationship between the 
representation of an object on a plan or a map, 
and its size in reality. The more detailed a map, 
the larger its scale, so a large scale map would 
have a scale of between 1:25,000 and 1:1,000.

មត្ដា្ឋ្ន ៖ ទំនាក្តី់ទំនងរវាងការតំណាងឱ្េយវត្ថុមួយនៅលើបែង់ 

ឬផេនទ� និងទំហំជាក្តី់សីេង។ នៅពេលផេនទ�កាន់តេលម្អិត 

មាតេ�ាេនកាន់តេធំ។ ដូច្នេះ ផេនទ�ខា្នេតធំ មានមាតេ�ាេនចនោ្លេះព� 

១:២៥.០០០ រហូតដល់ ១:១.០០០។

Security of tenure: certainty and 
protection regarding rights to land and 
other natural resources, usually based on 
clear and enforceable laws, a transparent 
administration system, and a robust judicial 
system. A clear, up to date recording system 
helps to promote security of tenure. People 
with insecure tenure face the risk that their 
rights will be threatened by competing 
claims, and can even be lost as a result of 
arbitrary eviction. Improving security of 
tenure is seen as necessary:

• to encourage investments to improve the 
productivity of agriculture, particularly 
medium to long-term investments, and 
thereby improve people’s livelihoods and 
food security;

• for conservation and the sound use of 
natural resources;

• to encourage the use of temporary rights 
for the use of land, including leasing;

• to reduce the number and the intensity 
of conflicts relating to the use of and 
transactions with real estate.

See “recording system”.

សនតិសុខសិទ្ធិកាន់កាប័់ ៖ ភាពបេេក្តីដបេជា និងការការពារ�ិទ្ធិលើ

ដ�ធែ� និងធនធានធម្មជាតិផេសេងទៀត ដេលជាទូទៅ ផ្អេក្តីលើចេបាប់

ជាធរមាន និងចេបា�់លា�់ បេព័ន្ធរដ្ឋបាលដេលមានតមា្លេភាព 

និងបេព័ន្ធយុតីិធម៌ដ៏រឹងមាំ។ បេព័ន្ធក្តីំណត់តេេដេលចេបា�់លា�់ 

និងមានបច្ចុបេបន្នភាពជួយបង្កើន�នីិ�ុខ�ិទ្ធិកាន់កាប់។ អំ្នក្តី

ដេលគ្មេន�នីិ�ុខ�ិទ្ធិកាន់កាប់ បេ�មនឹងហានិភ័យនេការ

គុំរាមក្តីំហេង�ិទ្ធិរប�់ខែ�នតាមរយៈការទាមទារដណ្តើម និងអាច

បាត់បង់�ិទ្ធិរប�់ខែ�ន ដោយសារការជមែៀ�ចេញតាមអំំពើចិតី។ 

ដូច្នេះ ចាំបាច់តេូវបង្កើន �នីិ�ុខ�ិទ្ធិកាន់កាប់ ៖

• ដើមេប�ជំរុញការវិនិយោគុ�ំដៅបង្កើនផលិតភាពក្តី�ិក្តីម្ម    

ជាពិសេ�ការវិនិយោគុរយៈពេលមធេយម-វេង និងបង្កើនជ�វភាព និង

�នីិ�ុខសេបៀងរប�់បេជាជន

• �មេេប់ការអំភិរក្តីេស និងការបេើបេេ�់ធនធានធម្មជាតិ

បេក្តីបដោយនិរនីរភាព

• ដើមេប�ជំរុញការបេើបេេ�់�ិទ្ធិបណោ្តេះអា�ន្ន�មេេប់ការបេើ

បេេ�់ដ�ធែ� រួមទាំងការជួល

• ដើមេប�កាត់បន្ថយចំនួន និងអាំងតង់�ុ�តេនេទំនា�់ ដេលពាក្តី់ព័ន្ធ

នឹងការបេើបេេ�់ និងបេតិបតីិការដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងអំចលនទេពេយ។

�ូមមើល “បេព័ន្ធក្តីត់តេេ”។

S
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Servitude: an easement. ស្វិភាព ៖ អាចហៅថា “easement”។

Spatial data infrastructure: a framework 
of geographic data and metadata, users and 
tools that are connected in order to use the 
spatial data in an efficient and flexible way. 
It can also be described as the technology, 
policies, standards, human resources and 
related activities that are necessary to 
acquire, process, distributes, use, maintain 
and preserve spatial data.

ហ្ដា្ឋ្រច្ឆ័នាសមិ្ព�ន្ធទិន្នន�យ្លំហ ៖ គេេងទិន្នន័យភូមិសាសេី និង

ទិន្នន័យក្តីមេិត meta (metadata) អំ្នក្តីបេើបេេ�់ និងឧបក្តីរណ៍

ដេលតេូវបានភា្ជេប់គ្នេដើមេប�បេើបេេ�់ទិន្នន័យលំហបេក្តីបដោយ

បេ�ិទ្ធភាព និងភាពបត់បេន ឬអាច�ំដៅលើបច្ចេក្តីវិទេយា 

គោលនយោបាយ  �ីង់�រ ធនធានមនុ�េស និង�ក្តីម្មភាព

ពាក្តី់ព័ន្ធចាំបាច់�មេេប់ការទទួលបាន ដំណើរការ ចេក្តីចាយ 

បេើបេេ�់ និងរក្តីេសាទុក្តីទិន្នន័យលំហ។

Spatial referencing: the association of an 
entity with its absolute or relative location.

ការផអ្�តាមិព�ត្ត៌មនលំហ ៖ ការផេសារភា្ជេប់អំង្គភាពមួយទៅនឹងទ�តាំង

ជាក្តី់សីេង ឬទ�-តាំងពាក្តី់ព័ន្ធរប�់អំង្គភាពនោះ។

Speculation: the buying and selling of 
property for the main purpose of making 
money, without interest in using or 
developing the land. Speculation often 
involves short periods of time between the 
purchase and sale. In some countries, income 
from speculation is taxed at a higher rate 
than income based on investments.

ការទិញ/ល�់ដើមិ្បីបានប្្�់ច្ឆ័ំណ្ញ ៖ ការទិញ និងលក្តី់ទេពេយ�មេបតីិ

ដើមេប�បានបេេក្តី់ចំណេញ ដោយគ្មេនការបេេក្តី់ក្តី្នុងការបេើបេេ�់ ឬ

អំភិវឌេឍដ�ធែ�។ ជាញឹក្តីញាប់ ការទិញ/លក្តី់ដើមេប�បានបេេក្តី់ចំណេញ

មានរយៈពេលខែ�    នៅចនោ្លេះពេលទិញ និងពេលលក្តី់។  ក្តី្នុង

បេទេ�មួយចំនួន ចំណូលព�ការទិញ/លក្តី់ដើមេប�បានបេេក្តី់ចំណូល 

តេូវជាប់ពន្ធក្តី្នុងអំតេេខ្ព�់ជាងពន្ធលើចំណូលព�ការវិនិយោគុ។
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Sporadic registration: registering land and 
the rights associated with it on a case-by-case 
basis for the first time (“first registration”). 
Sporadic registration is usually based on a 
specific action of the owner of the property 
to start the registration process. The owner 
is responsible for submitting an application 
for “first registration”, and needs to provide 
all the necessary documents (such as a 
description of the parcel, often with a survey 
plan prepared by a surveyor), and evidence 
of the rights (such as ownership, any leases 
or mortgages, any easements or servitudes, 
which is usually prepared by a lawyer). 
Sporadic registration has the advantage that 
it may be less expensive in the short term 
than systemaic registration and that it tends 
to target most economically active property 
first. It has the disadvantage that it will take 
much longer to achieve complete coverage 
of all titles within the jurisdiction and it 
is not as much of a public, open process 
as systematic registration. Also known as 
“sporadic adjudication”. See “adjudication” 
and “first registration”.

ការច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីដីមនល�្ខណៈដាច្ឆ័់ដោយ្ដុំ ៖ ការចុះបញី�ដ�ធែ� និង�ិទ្ធិ

ដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនេះទៅតាមក្តីរណ�ជាលើក្តីដំបូង (

“ការចុះបញី�ដំបូង”)។ ជាទូទៅ ការចុះបញី�ដ�មានលក្តីខណៈ�ច់

ដោយដុំ ផ្អេក្តីលើវិធានការជាក្តី់លាក្តី់រប�់មា្ចេ�់ទេពេយ�មេបតីិក្តី្នុង

ការចាប់   ផីើមដំណើរការចុះបញី�។ មា្ចេ�់ទេពេយទទួលខុ�តេូវ

លើការ�ក្តី់ពាក្តីេយស្នើ�ុំ “ការចុះបញី�ដំបូង” និងតេូវផីល់ឯក្តីសារ

ចាំបាច់ទាំងអំ�់ (ដូចជា ការពិពណ៌នាព�ក្តីេបាលដ� ដេលចេើនតេ

ភា្ជេប់ជាមួយបែង់វា�់វេងដេលរៀបចំឡើងដោយអំ្នក្តីវា�់វេង) 

និងភ�ីុតាងបញ្ជេក្តី់�ិទ្ធិ (ដូចជា ក្តីម្ម�ិទ្ធិ ការជួល ឬការបញ្ចេំ

 សេវភាព ដេលជាទូទៅរៀបចំឡើងដោយមេធាវើ)។ គុុណ�មេបតីិ

នេការចុះបញី�ដ�មានលក្តីខណៈ�ច់ដោយដុំ គុឺចំណាយតិច

ក្តី្នុងរយៈពេលខែ�ជាងការចុះបញី�ជាបេព័ន្ធ និងហាក្តី់ផ្តេតដំបូង

លើទេពេយ�ក្តីម្មដេលមានតមែេទាប ចំណេក្តីគុុណវិបតីិ គុឺតេូវ

ចំណាយពេលយូរដើមេប�ផីល់ប័ណណទាំងអំ�់ក្តី្នុងតំបន់ ឬបេទេ�

មួយ និងមិនមេនជាដំណើរការជាសាធារណៈ និងបើក្តីចំហរដូច

ការចុះបញី�ជាបេព័ន្ធ។    អាចហៅថា “ការវិនិច័័យមីងមា្កេល”។    

�ូមមើល “ការវិនិច័័យ” និង “ការចុះបញី�ដំបូង”។

Squatter: a person who occupies another 
person’s land without the owner’s permission 
or against the owner’s objection. See 
“squatting”.

អំ្ន�កាន់កាប័់ដីដោយ្ខុសច្ឆ័្បាប័់ ៖ អំ្នក្តីដេលកាន់កាប់ដ�រប�់នរណា

មា្នេក្តី់ដោយគ្មេនការអំនុញាេតព�មា្ចេ�់ដ� ឬបេឆាំំងនឹងការជំទា�់រប�់

មា្ចេ�់ដ�។ �ូមមើល “ការកាន់កាប់ដ�ដោយខុ�ចេបាប”់។

Squatting: the act of occupying another 
person’s land without the owner’s permission. 
See “adverse possession”, “limitation period” 
and “prescription”.

ការកាន់កាប័់ដីដោយ្ខុសច្ឆ័្បាប័់ ៖ ការកាន់កាប់ដ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់

ដោយគ្មេនការអំនុញាេតព�មា្ចេ�់ដ�។ �ូមមើល “ភោគុៈមិនល្អ” “

អំំ�ុងពេល�ក្តី់ក្តីំហិត” និង “អាជាាេយុកាល”។

Squatter’s rights: the rights that a person 
obtains by occupying another person’s land 

សិទ្ធិរប័ស់អំ្ន�កាន់កាប័់ដីដោយ្ខុសច្ឆ័្បាប័់ ៖ �ិទ្ធិដេលបុគុ្គលមា្នេក្តី់ទទួល

បានព�ការកាន់កាប់ដ� រប�់នរណាមា្នេក្តី់។

State property: rights to land held by the 
State. A ministry or public agency is often 
appointed to manage the land.

ទ្ព្យសមិ្បត្តតិរដឋ ៖ �ិទ្ធិរប�់រដ្ឋលើដ�ធែ�។ ជាញឹក្តីញាប់ កេ�ួង ឬ

សា្ថេប័នសាធារណៈមួយ តេូវបានចាត់តាំងឱ្េយគេប់គេងដ�ធែ�។
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Statute of limitations: the name for the 
“limitation period” in common law (or 
English) systems. See “limitation period”.

ល�្ខនតិ�ៈន្ការដា�់�ំហិត្ត ៖ ពាក្តីេយមួយទៀត�មេេប់ “អំំ�ុងពេល

�ក្តី់ក្តីំហិត” ក្តី្នុងបេព័ន្ធចេបាប់ខមមុន់� (ឬអំង់គែេ�)។ �ូមមើល

 “អំំ�ុងពេល�ក្តី់ក្តីំហិត”។

Strata title: see “condominium”. ប័�ណណប្ងច្ងជាផ្ន្� ៖ �ូមមើល “ខុនដ”ូ។

Subdivision: the process of dividing a land 
parcel into different, usually smaller parcels. 
Subdivision will often require a plan showing 
the new boundaries, and this often needs to 
have government approval and be registered. 
Subdivision is the opposite to amalgamation. 
It is also possible to divide land vertically by 
means of condominium (see “condominium”). 
Subdivision is sometimes referred to as 
“mutation” or “division”.

ការពុះច្� ៖ ដំណើរការបំបេក្តីក្តីេបាលដ�ជាចំណេក្តីតូចៗ។ ជា

ញឹក្តីញាប់ ការពុះចេក្តីតមេូវឱ្េយមានបែង់បងាាេញព�ពេំបេទល់�្ម� និង

ចេើនតេតេូវមានការអំនុម័តរប�់រ�ាេភិបាល និងការចុះបញី�។ 

ការពុះចេក្តីគុឺផុុយព� “ការរួមបញ្ចូលគ្នេ”។ គេអាចបេងចេក្តីដ�តាម

ខេសេបញេឈរជាខុនដូ (�ូមមើល “ខុនដ”ូ)។ ពេលខែះ ការពុះចេក្តី 

�ំដៅលើ “ការផុេរ�ិទ្ធ”ិ ឬ “ការបំបេក្តី”។

Sub lease: a lease where the landlord is not 
the owner of the land, but is rather the tenant 
of a lease from the owner.

ការជួលប័នត ៖ ការជួលដេលមា្ចេ�់ដ�មិនមេនជាមា្ចេ�់ដ� បុុនីេមា្ចេ�់

 គុឺជាអំ្នក្តីជួលព�មា្ចេ�់ដ�។

Survey: to measure, particularly to measure 
boundaries of parcels. See “cadastral survey”.

វាស់វ្ង ៖ វា�់�ុង់ ជាពិសេ�វា�់�ុង់ពេំបេទល់ក្តីេបាលដ�។ �ូម

មើល “ការវា�់វេង�ុរិយោដ�”។
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Systematic registration: registering 
land for the first time (“first registration”) 
using a systematic approach to surveying, 
adjudicating and registering parcels on a 
regular, area by area basis that covers all the 
land in a particular area. It has typically been 
done through a government programme. 
Systematic registration is relatively expensive 
due to the large numbers of parcels being 
dealt with, although on a per parcel basis 
the average cost may be significantly lower 
than with sporadic registration (due to 
economies of scale). Systematic registration 
has the advantage that it will provide more 
comprehensive land information within 
a given time frame. It will also give more 
people improved rights more quickly, thus 
supporting the general development impact 
of increased security of ownership and 
reduced transaction costs. Also known as 
“systematic adjudication”. See “adjudication” 
and “first registration”.

ការច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីជាប្ព�ន្ធ ៖ ការចុះបញី�ដ�ធែ�ជាលើក្តីដំបូង (“ការចុះបញី�

ដំបូង”) ដោយបេើវិធ�សាសេីជាបេព័ន្ធក្តី្នុងការវា�់វេង ការវិនិច័័យ

 និងការចុះបញី�ក្តីេបាលដ�ជាបេចាំ តាមទំហំន�មួយៗ ដេលគេប

ដណ្តប់លើដ�ធែ�ទាំងអំ�់ក្តី្នុងតំបន់ណាមួយ។ ការចុះបញី�ជាបេព័ន្ធ

 តេូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈក្តីម្មវិធ�រ�ាេភិបាល និងតេូវចំណាយ

ចេើនដោយសារតេតេូវផ្តេតលើក្តីេបាលដ�យា៉េងចេើន    ទោះប�ជា

ចំណាយមធេយមលើក្តីេបាលដ�ន�មួយៗ អាចទាបជាងការចុះបញី�

ដ�មានលក្តីខណៈ�ច់ដោយដុំក្តីី� (ដោយសារតេវិមាតេសេដ្ឋក្តីិច្ច)

។ គុុណ�មេបតីិនេការចុះបញី�ជាបេព័ន្ធ គុឺការផីល់ព័ត៌មានដ�ធែ�

កាន់តេគេប់ជេុងជេេយក្តី្នុង�ិរវេលាណាមួយ និងធ្វើឱ្េយបេជាជន

ជាចេើនទទួលបាន�ិទ្ធិបេសើរឡើងយា៉េងឆាំប់រហ័� និងគំទេ

ដល់ការអំភិវឌេឍន៍ទូទៅ តាម      រយៈការបង្កើន�នីិ�ុខក្តីម្ម�ិទ្ធិ

 និងកាត់បន្ថយចំណាយបេតិបតីិការ។ អាចហៅថា “ការវិនិច័័យជា

បេព័ន្ធ”។ �ូមមើល “ការវិនិច័័យ” និង “ការចុះបញី�ដំបូង”។
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Tenancy: a lease, sometimes used to refer to 
a lease for a short period. See “lease”.

ការជួល (tenancy) ៖ ការជួល ដេលពេលខែះ�ំដៅលើការជួល

ក្តី្នុងរយៈពេលខែ�។ �ូមមើល “ការជួល (lease)”។

Tenant: a person who occupies another 
person’s land on the basis of a lease 
agreement, and whose rights and obligations 
are expressed in the lease. Also known as a 
“lessee”.

អំ្ន�ជួល (tenant) ៖ បុគុ្គលដេលកាន់កាប់ដ�ធែ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់

ទៅតាមក្តីិច្ចពេម-ពេៀងជួល ហើយ�ិទ្ធិ និងកាតព្វក្តីិច្ចរប�់

បុគុ្គលនោះ តេូវបានក្តីំណត់ក្តី្នុងក្តីិច្ចពេមពេៀងនោះ។ អាចហៅថា

 “lessee”។

Tenure: the relationship, whether legally 
or customarily defined, between people as 
individuals or groups, with respect to land 
and other natural resources. The rules of 
tenure define how access is granted to rights 
to use, control and transfer resources, as well 
as associated responsibilities and restrictions. 
Tenure is often expressed in terms of the 
rights (and also the duties) that someone 
has in relation to a natural resource. Tenure 
is another way of referring to the rights 
to possess, occupy and use, harvest and 
collect produce, sell, gift, mortgage, lease 
out, leave by inheritance, etc. Tenure rights 
can also include the right to exclude others 
from occupying or using the land or forest, 
particularly where a person has an exclusive 
right to all the land or forest. There are also 
other cases where people are not the owners 
of the land, but they still have tenure rights, 
such as a use right or lease, or non-exclusive 
rights, such as a right to collect food, water or 
other material from the land or water, even 
though someone else has the main rights 
related to that natural resource. See “tenure 
system”.

សិទ្ធិកាន់កាប័ ់៖ ទំនាក្តី់ទំនងដេលក្តីំណត់ដោយចេបាប់ ឬ

ទំនៀមទមា្លេប់ រវាងបុគុ្គល ឬកេុមនានា ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ�ធែ� និង

ធនធានធម្មជាតិផេសេងទៀត។ វិធាននេ�ិទ្ធិកាន់កាប់ក្តីំណត់ព�

របៀបផីល់លទ្ធភាពទទួលបាន�ិទ្ធិបេើបេេ�់ គេប់គេង និងផុេរ

ធនធាន ការទទួលខុ�តេូវ និងការរឹតតេបិតនានា។ ជាញឹក្តីញាប់ 

�ិទ្ធិកាន់កាប់តេូវបានក្តីំណត់ជា�ិទ្ធិ (និងភារក្តីិច្ច) រប�់នរណា

មា្នេក្តី់ពាក្តី់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិ។ �ិទ្ធិកាន់កាប់ជាវិធ�មួយទៀត

នេការ�ំដៅលើ�ិទ្ធិគេប់គេង កាន់កាប់ និងបេើបេេ�់ បេមូល

ផល លក្តី់ ផីល់អំំណោយ បញ្ចេំ ជួល  បនេសល់ជា     កេរមត៌ក្តី។

ល។ �ិទ្ធិកាន់កាប់អាចរួមបញ្ចូល�ិទ្ធិដក្តី ចេញនរណាមា្នេក្តី់មិន

ឱ្េយកាន់កាប់ ឬបេើបេេ�់ដ�ធែ� ឬពេេឈើ ជាពិសេ� ក្តី្នុងក្តីរណ�ដេល

បុគុ្គលមា្នេក្តី់មាន�ិទ្ធផ្លា្តេច់មុខលើដ�ធែ� ឬពេេឈើទាំងអំ�់។ កេេព�

នេះ មានក្តីរណ�ដេលបេជាជនមិនមេនជាមា្ចេ�់ដ� បុុនីេពួក្តីគេនៅតេ

មាន�ិទ្ធិកាន់កាន់ ដូចជា �ិទ្ធបេើបេេ�់ ឬជួល ឬ�ិទ្ធិមិនផ្លា្តេច់មុខ 

ដូចជា �ិទ្ធបេមូលអាហារ ទឹក្តី ឬវត្ថុធាតុផេសេងទៀតព�ដ� ឬទឹក្តីនោះ 

ទោះប�ជានរណាមា្នេក្តី់ផេសេងទៀតមាន�ិទ្ធិ�ំខាន់ៗដេលពាក្តី់ព័ន្ធ

នឹងធនធានធម្មជាតិនោះក្តីី�។ �ូមមើល “បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប”់។

Tenure reform: see “land tenure reform”. �ំណ្ទម្ង់សិទ្ធិកាន់កាប័់ ៖ �ូមមើល “ក្តីំណេទមេង់�ិទ្ធិកាន់កាប់

ដ�ធែ�”។

Tenure security: see “security of tenure”. សនតិសុខសិទ្ធិកាន់កាប័់ ៖ �ូមមើល “�នីិ�ុខនេ�ិទ្ធិកាន់កាប់ 

(security of tenure)”។

T
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Tenure system: the broad relationships, 
customs, laws, administrative practices and 
other means of regulating rights between 
people, communities and countries. In the 
Preface to the VGGT, there is the following 
definition: 

• Tenure Systems define and regulate how 
people, communities and others gain 
access to land, fisheries and forests. These 
systems determine who can use which 
resources, for how long, and under what 
conditions. They may be based on written 
policies and laws as well as unwritten 
customs and practices.  

Tenure systems are at the heart of how 
people, communities and nations gain 
access to natural resources, whether through 
formal law or informal arrangements. The 
rules of tenure determine who can use 
which resources, for how long, and under 
what circumstance. The tenure system is the 
overall system regulating all the individual 
and group rights over the natural resources. 
The expression covers how we organise 
people’s rights within a group, community, 
nation or region of the world. The expression 
“tenure system” also points to the many 
organisations and individuals involved in 
tenure rights, because a tenure system is 
about people, communities and others. The 
range of participants includes governments 
and their administrative agencies, the courts, 
tenure rights holders, businesses, civil society, 
academics and the broader community.

ប្ព�ន្ធសិទ្ធិកាន់កាប័់ ៖ ទំនាក្តី់ទំនងទូលំទូលាយ ទំនៀមទមា្លេប់

 ចេបាប់ ការអំនុវតីផ្នេក្តី  រដ្ឋបាល និងមធេយាបាយផេសេងទៀតក្តី្នុងការ

�ក្តី់ក្តីំហិតលើ�ិទ្ធិរវាងបុគុ្គល �ហគុមន៍ និងបេទេ�នានា។ ផ្នេក្តី

អារម្ភក្តីថានេគោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ច

បេក្តីបដោយការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ�ធែ� ជលផល និង

ពេេឈើក្តី្នុងបរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ ក្តីំណត់និយមន័យបេព័ន្ធ

�ិទ្ធិកាន់កាប់ដូចខាងកេេម ៖

បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប់ក្តីំណត់ និង�ក្តី់ក្តីំហិតលើរបៀបដេល

បេជាពលរដ្ឋ �ហគុមន៍ និងអំ្នក្តីដទេទៀតទទួលបានលទ្ធភាព

បេើបេេ�់ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើ។ បេព័ន្ធទាំងនេះក្តីំណត់

ថាតើអំ្នក្តីណាអាចបេើបេេ�់ធនធានអំ្វ� �មេេប់រយៈពេល

បុុនា្មេន និងកេេមលក្តីខខណឌណាខែះ។ បេព័ន្ធទាំងនេះ អាចមាន

មូល�ាេនផ្អេក្តីលើ គោលនយោបាយ និង ចេបាប់ដេលធ្វើឡើងជា

លាយលក្តីខណ៍អំក្តីេសរ ពេមទាំងទំនៀមទមា្លេប់ និងការអំនុវតីដេលមិន

មានជាលាយលក្តីខណ៍អំក្តីេសរផងដេរ។

បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប់ជាចំណុច�្នូលនេរបៀបដេលបេជាជន

 �ហគុមន៍ និងបេជាជាតិនានា ទទួលបានលទ្ធភាពបេើបេេ�់

ធនធានធម្មជាតិ មិនថាតាមរយៈចេបាប់ផែូវការ ឬការរៀបចំ

កេេផែូវការឡើយ។ វិធាននេ�ិទ្ធិកាន់កាប់ក្តីំណត់ថាតើអំ្នក្តីណា

អាចបេើបេេ�់ធនធានអំ្វ� �មេេប់រយៈពេលបុុនា្មេន និងកេេម

លក្តីខខណឌណាខែះ។ បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប់ជាបេព័ន្ធជារួមដេល

�ក្តី់ក្តីំហិតលើ�ិទ្ធិរប�់បុគុ្គល និងកេុមពាក្តី់ព័ន្ធនឹងធនធាន

ធម្មជាតិ។ ខែឹមសារនេបេព័ន្ធនេះគេបដណ្តប់លើរបៀបដេលយើង

រៀបចំ�ិទ្ធិមនុ�េសក្តី្នុងកេុម �ហគុមន៍ បេជាជាតិ ឬតំបន់មួយក្តី្នុង

ពិភពលោក្តី។ ពាក្តីេយ “បេព័ន្ធ�ិទ្ធិកាន់កាប”់ �ំដៅលើអំង្គភាព និង

បុគុ្គលជាចេើនដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិកាន់កាប់ ពេេះបេព័ន្ធនេះ

ផ្តេតលើមនុ�េស �ហគុមន៍ និងអំ្នក្តីផេសេងទៀត។ អំ្នក្តីចូលរួម មាន

ដូចជា រ�ាេភិបាល និងសា្ថេប័នរដ្ឋបាលរប�់រ�ាេភិបាល តុលាការ

 មា្ចេ�់�ិទ្ធិកាន់កាប់ អាជ�វក្តីម្ម �ង្គម�ុ�វិល សា្ថេប័ន�ិក្តីេសាសេេវជេេវ

 និង�ហគុមន៍ទាំងមូល។

Title: the official document giving evidence 
of a person’s right to land, or “entitlement”, 
which is usually in the form of a document 
known as a “certificate of title”, “land title”, 
“title deed” or “title certificate”. Title can also 
be used to mean “ownership”.

ប័�ណណ ៖ ឯក្តីសារផែូវការដេលផីល់ភ�ីុតាងបងាាេញព��ិទ្ធិរប�់បុគុ្គល

មា្នេក្តី់លើដ�ធែ� ឬ “�ិទ្ធិទទួលបាន” ដេលជាទូទៅមានទមេង់ជាឯក្តី

សារ “វិញាេបនបតេប័ណណ” “ប័ណណក្តីម្ម�ិទ្ធិដ�ធែ�” ឬ “បែង់ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ។ 

ប័ណណអាច�ំដៅលើ “ក្តីម្ម�ិទ្ធ”ិ ផងដេរ។

A
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Q
R
S
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V
W
X
Y
Z



61THE ABC OF LAND TENURE សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ៖ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ

Title deeds: documents giving evidence of 
title to land. See “land title” and “title”.

ប័្លង់�មិ្មសិទ្ធិ ៖ ឯក្តីសារដេលផីល់ភ�ីុតាងបញ្ជេក្តី់ព��ិទ្ធិទទួលបាន

ដ�ធែ�។  �ូមមើល “ប័ណណក្តីម្ម�ិទ្ធិដ�ធែ�” និង “ប័ណណ”។

Title insurance: a service offered by 
insurance companies (for a fee) to protect 
a purchaser, tenant or lender against any 
losses that the person might suffer due to 
problems with the legal ownership of the 
property, such as the property being sold 
twice or having unknown rights that affect it. 
Title insurance is very common in the United 
States of America, which has a deeds system 
in most of its states (the deeds registry is 
often based in the local court).

ការធានារ៉្ប័់រងប័�ណណ ៖ សេវាដេលផីល់ដោយកេុមហុុនធានារា៉េប់រង

 (គុិតថែេសេវា) ដើមេប�ការពារអំ្នក្តីទិញ អំ្នក្តីជួល ឬអំ្នក្តីផីល់ក្តីម្ច�ព�

ការខាតបង់ដេលអាចបណា្តេលមក្តីព�បញាេពាក្តី់ព័ន្ធនឹងក្តីម្ម�ិទ្ធិ

ទេពេយ�មេបតីិសេបចេបាប់ ដូចជា ទេពេយ�មេបតីិដេលតេូវបានលក្តី់ព�រ

ដង ឬការមាន�ិទ្ធិមិនចេបា�់លា�់ដេលបុះពាល់ដល់ទេពេយ�មេបតីិ

នោះ។  ការធានារា៉េប់រងប័ណណមានលក្តីខណៈទូទៅបំផុតក្តី្នុង

�ហរដ្ឋអាមេរិក្តី  ជាទ�ដេលមានបេព័ន្ធលិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ

នៅតាមបណា្តេរដ្ឋភាគុចេើន (ជាញឹក្តីញាប់ ការិយាល័យចុះបញី�

លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ�្ថិតក្តី្នុងតុលាការមូល�ាេន)។

Title registration system: a government run 
system for recording properties, ownership 
and transactions with property rights. The 
title registration system shows details of the 
property and the name and rights of the 
owner and others (such as tenants, lenders). 
The registration of title system differs from 
a deeds registration system because 1) 
the transaction only becomes effective on 
registration, 2) the land registry issues an 
updated copy of the register (sometimes 
called a “certificate of title”) to the owner 
after it has registered a transaction, and 3) 
the registration of title system commonly has 
some form of guarantee as to the accuracy 
of the information. Because a transaction is 
only legally effective once it is registered, a 
person only becomes the owner after he or 
she has registered the transfer or inheritance 
documents at the land registry. This system 
has been described as “title by registration”, 
because it is the act of registration that 
makes someone the owner of the land. In a 
deeds system, which is “registration of title”, 
the person is already by owner by means of 
the deed, and he or she is simply recording 
it at the deeds registry. See “adjudication of 
title” and “guaranteed title”.

ប្ព�ន្ធច្ឆ័ុះប័ញ្ចូ្ជីប័�ណណ ៖ បេព័ន្ធរប�់រ�ាេភិបាល�មេេប់ការ

ក្តីត់តេេទេពេយ�មេបតីិ ក្តីម្ម�ិទ្ធិ និងបេតិបតីិការពាក្តី់ព័ន្ធនឹង�ិទ្ធិ

ទេពេយ�មេបតីិ។ បេព័ន្ធនេះ បងាាេញព័ត៌មានលម្អិត�ី�ព�ទេពេយ�មេបតីិ 

និងឈ្មេះ និង�ិទ្ធិរប�់មា្ចេ�់ និងអំ្នក្តីផេសេងទៀត (ដូចជា អំ្នក្តីជួល 

អំ្នក្តីផីល់ក្តីម្ច�)។ បេព័ន្ធនេះ ខុ�ព�បេព័ន្ធចុះបញី�ក្តីម្ម�ិទ្ធិ ពេេះ 

១) បេតិបតីិការមានបេ�ិទ្ធភាពតេនៅកេេយពេលចុះបញី� ២) 

ការិយាល័យចុះបញី�ដ�ធែ� ចេញ�ំណៅចមែងសៀវភៅគោលបញី�

ដ�បច្ចុបេបន្នភាពមួយចេបាប់ (ពេលខែះ ហៅថា “វិញាេបនបតេប័ណណ”) 

ដល់មា្ចេ�់ បនា្ទេប់ព�បានចុះបញី�បេតិបតីការមួយ និង ៣) បេព័ន្ធ

ចុះបញី�ប័ណណតេងមានការធានាមួយចំនួនលើ�ុកេឹតភាពនេ

ព័ត៌មាន។ ដោយសារតេបេតិបតីិការមួយមានបេ�ិទ្ធភាពផែូវចេបាប់

តេនៅកេេយពេលចុះបញី� បុគុ្គលមា្នេក្តី់អាចកា្លេយជាមា្ចេ�់ដ�បនា្ទេប់ព�

គត់បានចុះបញី�ឯក្តីសារផុេរ ឬឯក្តីសារកេរមត៌ក្តីនៅការិយាល័យ

ចុះបញី�ដ�។ បេព័ន្ធនេះ តេូវបានក្តីំណត់ជា “�ិទ្ធិទទួលបាន

តាមរយៈការចុះបញី�” ពេេះវាជាការចុះបញី�ដេលធ្វើឱ្េយនរណា

មា្នេក្តី់កា្លេយជាមា្ចេ�់ដ�។ ក្តី្នុងបេព័ន្ធលិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ ដេល

ជា “ការចុះបញី�ប័ណណ” បុគុ្គលនោះ បានកា្លេយជាមា្ចេ�់តាមរយៈ

លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិ ហើយគត់គេេន់តេក្តីត់តេេបេតិបតីិការនេះ 

នៅការិយាល័យចុះបញី�លិខិតបញ្ជេក្តី់ក្តីម្ម�ិទ្ធិបុុណោ្ណេះ។ �ូមមើល 

“ការវិនិច័័យប័ណណ” និង “ប័ណណដេលមានការធានា”។
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Topography: the physical features of the 
earth’s surface.

ឋានល្ខា ៖ លក្តីខណៈរូបវនីនេផុេផេនដ�។

Topographic map: a map showing the 
physical features of the earth, usually 
incorporating contour lines. A topographic 
map shows the detailed physical attributes of 
an area using accepted signs and methods, 
such as contours to show height and different 
colours to show differences between areas.

ផ្នទីឋានល្ខា ៖ ផេនទ�ដេលបងាាេញព�លក្តីខណៈ�មាាេល់

រូបវនីរប�់ផេនដ� ដេលជាទូទៅរួមបញ្ចូលបនា្ទេត់បត់បេន។

 ផេនទ�ឋានលេខាបងាាេញព�លក្តីខណៈ�មាាេល់រូបវនីលម្អិតរប�់

តំបន់មួយដោយបេើ�ញាេ និងមធេយាបាយ�មសេប ដូចជា បនា្ទេត់

បត់បេនដើមេប�បងាាេញព�ក្តីម្ព�់ និងពណ៌ផេសេងៗដេល�មាាេល់តំបន់

ផេសេងៗ។

Torrens System: a form of title registration 
system used in Australia, New Zealand, some 
part of Canada and a small number of other 
countries, states or areas. Each jurisdiction 
has its own rules, so there is no single Torrens 
system, but common characteristics are: a 
register, a certificate of title, a guarantee that 
the information in the register is reliable, and 
a compensation system in case of errors in 
the register or fraudulent sale.

ប្ព�ន្ធ Torrens ៖ ទមេង់មួយនេបេព័ន្ធចុះបញី�ប័ណណដេលតេូវបាន

បេើបេេ�់ក្តី្នុងបេទេ�អំូសេីាល� នូវ៉េលសេ�ង់ ផ្នេក្តីខែះនេបេទេ�

កាណា� និងក្តី្នុងបណា្តេបេទេ� រដ្ឋ ឬតំបន់មួយចំនួនតូច។ 

តំបន់/បេទេ�ន�មួយៗមានវិធានរៀងៗខែ�ន។ ដូច្នេះ គ្មេនបេព័ន្ធ 

Torrens ជារួមមួយទេ បុុនីេបេព័ន្ធនេះមានលក្តីខណៈទូទៅមួយចំនួន 

ដូចជា សៀវភៅគោលបញី�ដ� វិញាេបនបតេប័ណណ ការធានាថា 

ព័ត៌មានក្តី្នុងសៀវភៅគោលបញី�ដ�អាចទុក្តីចិតីបាន និងបេព័ន្ធផីល់

�ំណងក្តី្នុងក្តីរណ�មានក្តីំហុ�ឆ្គងក្តី្នុងសៀវភៅគោលបញី�ដ� ឬការ

បោក្តីបនែំលក្តី់។

Transaction: a change to the ownership 
or the rights associated with land, usually 
involving the owner and another person, 
such as transfer of rights from one person 
to another, a lease of the property or a 
mortgage of the property. 

ប្ត្តិប័ត្តតិការ ៖ ការផ្លា្លេ�់បីូរក្តីម្ម�ិទ្ធិ ឬ�ិទ្ធិដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងដ� ដេល

ជាទូទៅពាក្តី់ព័ន្ធនឹងមា្ចេ�់ និងបុគុ្គលមា្នេក្តី់ទៀត ដូចជា ការផុេរ�ិទ្ធិ

ព�មនុ�េសមា្នេក្តី់ទៅមនុ�េសមា្នេក្តី់ទៀត ការជួលទេពេយ�មេបតីិ ឬការ

បញ្ចេំទេពេយ�មេបតីិ។

Transaction costs: the expenses involved 
in making a transaction, such as a transfer 
of ownership. Transaction costs can include 
lawyer’s fees, taxes and duties, registration 
fees and the fee charged by a real estate 
agent or bank.

ច្ឆ័ំណយ្ប្ត្តិប័ត្តតិការ ៖ ចំណាយដេលពាក្តី់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបេតិបតីិការ

មួយ ដូចជា ការផុេរក្តីម្ម�ិទ្ធិ។ ចំណាយនេះ អាចរួមបញ្ចូលថែេសេវា

មេធាវើ ពន្ធ និងអាក្តីរ ថែេសេវាចុះបញី� និងថែេសេវារប�់ភា្នេក្តី់ងារ

អំចលនទេពេយ ឬធនាគរ។

Transboundary: going across a boundary, 
often an international boundary. Natural 
features, such as rivers, wetlands, deserts 
go across boundaries, and they require a 
coordinated approach from the surrounding 
countries to manage them well.

ឆ្លងដ្ន ៖ ការឆែងកាត់ពេំបេទល់ ចេើនតេជាពេំបេទល់អំនីរជាតិ។ 

លក្តីខណៈ�មាាេល់ធម្មជាតិ ដូចជា ទនែេ តំបន់ដ�សើម វាលខេសាច់កាត់

ពេំបេទល់ និងតមេូវឱ្េយមានវិធ�សាសេីរួមមួយព�បេទេ�ជុំវិញដើមេប�

គេប់គេងឱ្េយបានល្អ។
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Transfer: to pass ownership or some other 
right in relation to a property from one 
living person to another. Transfer can also 
be the name of the document used to pass 
ownership of land from the “transferor” to the 
“transferee”.

ការផ្ទ្រ ៖ ការផុេរក្តីម្ម�ិទ្ធិ ឬ�ិទ្ធិផេសេងទៀតលើទេពេយ�មេបតីិព�

មនុ�េសមានជ�វិតមា្នេក្តី់ទៅមនុ�េសមា្នេក្តី់ទៀត។ ការផុេរអាច�ំដៅលើ

ឯក្តីសារ�មេេប់ផុេរក្តីម្ម�ិទ្ធិដ�ធែ�ព� “អំ្នក្តីផុេរ” ទៅ “អំ្នក្តីទទួល”។

Transparency: as the VGGT notes in its ten 
principles of implementation, transparency 
means clearly defining and widely publicizing 
policies, laws and procedures, and decisions 
in applicable languages and accessible 
formats.

ត្តម្ល្ភាព ៖ ផ្អេក្តីតាមគោលការណ៍អំនុវតីន៍ទាំង ១០ ក្តី្នុង

គោលការណ៍ណេនាំដោយ�្ម័គេចិតី�ី�ព�អំភិបាលក្តីិច្ចបេក្តីបដោយ

ការទទួលខុ�តេូវលើការកាន់កាប់ដ�ធែ� ជលផល និងពេេឈើក្តី្នុង

បរិបទនេ�នីិ�ុខសេបៀងជាតិ តមា្លេភាព �ំដៅលើការក្តីំណត់

និយមន័យចេបា�់លា�់ និងការផេសព្វផេសាយទូលំទូលាយអំំព�

គោលនយោបាយ ចេបាប់ និងន�តិវិធ�នានាជាភាសា�មសេប និង

ការផេសព្វផេសាយទូលំទូលាយអំំព�សេចក្តីី��មេេចនានាជាភាសា

�មសេប និងក្តី្នុងទមេង់ដេលអាចបេើបេេ�់បានគេប់គ្នេ។

Trespass: to go onto the land of another 
person without the owner’s permission. See 
“trespasser”.

ការទន្្ទានច្ឆ័ូល   ៖  ការចូលទៅក្តី្នុងដ�រប�់បុគុ្គលណាមា្នេក្តី់ដោយ

គ្មេនការអំនុញាេតព�មា្ចេ�់។ �ូមមើល “អំ្នក្តីទនេុានចូល”។

Trespasser: a person who goes onto another 
person’s land without the owner’s permission 
or in spite of the owner’s objection. See 
“squatter”.

អំ្នក្តីទន្រ្ទានា្ទេនចូល ៖ អំ្នក្តីថ្លែដលចូលសេ�ក្តី្នុងដ�រប�់នរណាមា្នេក្តី់សេ�យ

គ្មេនការអំនុញាេតព�មា្ចេ�់ ឬសេទាះប�ជាមានការជំទា�់ព�មា្ចេ�់។ �ូម

សេមើល “អំ្នក្តីកាន់កាប់សេ�យខុ�ចេបាប”់។

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



64THE ABC OF LAND TENURE សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ៖ ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ

Unique parcel identifier: a number (or 
sometimes a combination of numbers and 
letters) that identifies a land parcel in a 
certain area and that is used only for that 
land parcel. Parcel identifiers sometimes 
incorporate letters or numbers referring to 
the administrative area, such as the district or 
province.

សញ្ញ្�ំណត្ត់អំត្តតសញ្ញ្�្បាលដ� ៖ លេខ (ឬពេលខែះ ទាំងលេខ និង

តួអំក្តីេសរ) ដេលក្តីំណត់អំតី�ញាេណក្តីេបាលដ�មួយក្តី្នុងតំបន់ណាមួយ

 និងតេូវបានបេើបេេ�់តេ�មេេប់ក្តីេបាលដ�នោះ។ ពេលខែះ �ញាេ

ក្តីំណត់ក្តីេបាលដ� មានក្តីមេងតួអំក្តីេសរ ឬលេខដេល�ំដៅលើតំបន់             

រ�ាេបាល ដូចជា សេុក្តី ឬខេតី។

Urban planning: an approach to 
investigating and making decisions about 
how land will be used in urban areas, 
whether for housing, commerce, recreation 
or other purposes. It aims to take into 
account all the urban society’s needs and 
identify land that can be used to meet those 
needs in the most efficient and harmonious 
way. 

ការរៀប័ច្ឆ័ំផ្នការទីក្ុង ៖ វិធ�សាសេីសុើបអំង្កេត និងធ្វើសេចក្តីី�

�មេេច�ី�ព�របៀបបេើបេេ�់ដ�ធែ�ក្តី្នុងតំបន់បេជុំជន �មេេប់

គោលបំណងលំនៅ�ាេន ពាណិជីក្តីម្ម ការក្តីំសានី ឬគោលបំណង

ផេសេងទៀត។ ការរៀបចំផេនការទ�កេុងមានគោលបំណងពិចារណា

ព�តមេូវការ�ង្គមក្តី្នុងទ�បេជុំជនទាំងអំ�់ និងក្តីំណត់អំតី�ញាេណ

ដ� ដេលអាចបេើបេេ�់�មេេប់បំពេញតមេូវការទាំងនោះតាមរបៀប

ដេលមានបេ�ិទ្ធភាព និងភាព�ុខដុមបំផុត។

Urbanization: the process of the 
development of towns and cities, usually 
associated with increased populations.

នគរូប័នីយ្�មិ្ម ៖ ដំណើរការអំភិវឌេឍន៍ទ�បេជុំជន ឬទ�កេុង ដេល

ជាទូទៅពាក្តី់ព័ន្ធនឹងក្តីំណើនបេជាជន។

Use right: one of the main elements of 
ownership, the use right gives the owner 
the right to occupy and do things on the 
property. A holder of a use right may not 
have the right to sell the property, etc.

សិទ្ធិប្ើប្្ស់ ៖ ធាតុផេសំដ៏�ំខាន់មួយនេក្តីម្ម�ិទ្ធិ ដេលផីល់�ិទ្ធិឱ្េយ

មា្ចេ�់កាន់កាប់ និងធ្វើអំ្វ�ៗលើទេពេយ�មេបតីិ។ មា្ចេ�់�ិទ្ធិបេើបេេ�់

បេហេលជាគ្មេន�ិទ្ធិលក្តី់ទេពេយ�មេបតីិនោះទេ។

Usufruct: in civil law systems, the word 
meaning “use right” (to use the land). See “use 
right”.

ផលុប័ភោគ ៖ ក្តី្នងុបេព័ន្ធចេបាប់រដ្ឋបេបវេណ� �ំដៅលើ “�ិទ្ធបិេើបេេ�់” 

(ដ�ធែ�)/ �ិទ្ធិអាសេ័យផល។ �ូមមើល “�ិទ្ធិបេើបេេ�”់។
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Z

Zoning: a planning procedure where a 
designated zone is allocated for a specified 
use or uses. Zoning is a commonly used 
approach to planning that identifies the 
uses to which the zoned land may be put 
and specifies the type, amount and location 
of that development. Its aim is to promote 
orderly use and development and also to 
reduce or avoid inconsistent uses adjacent to 
one another.

ការប្ងច្�ជាត្តំប័ន់ ៖ ន�តិវិធ�រៀបចំផេនការដេលតំបន់ណាមួយ

តេូវបានបេងចេក្តី�មេេប់ការបេើបេេ�់ជាក្តី់លាក្តី់។ ការបេងចេក្តី

ជាតំបន់ជាវិធ�សាសេីដេលបេើបេេ�់ជាទូទៅក្តី្នុងការរៀបចំ

ផេនការដេលក្តីំណត់អំតី�ញាេណការបេើបេេ�លើដ�ដេលតេូវ

បានបេងចេក្តីជាតំបន់ និងក្តីំណត់ព�បេភេទ ទំហំ និងទ�តាំងនេ

ការអំភិវឌេឍន៍នោះ។ ការបេងចេក្តីជាតំបន់មានគោលបំណង

លើក្តីក្តីម្ព�់ការបេើបេេ�់ និងការអំភិវឌេឍន៍ឱ្េយមាន�ណា្តេប់ធា្នេប់

 និងកាត់បន្ថយ ឬបញ្ចៀ�ការបេើបេេ�់មិន�ុ��ងា្វេក្តី់គ្នេនៅតំបន់

ជិតៗគ្នេ។
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