
ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ມ່ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດິນ 

ກ ມ່ແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູເລ ື່ອງທ ື່ດນິ 

ໃຈຄວາມສາໍຄນັ:  

ໃນຊ່ວງ 1 ປີທ ື່ຜ່ານມາ ມ ຫຼາຍເຫດການ ແລະ ເລ ື່ອງ 

ລາວຕ່າງໆທ ື່ເກ ດຂ ື້ນທ ື່ຕິດພັນກັບປະເດັນທ ື່ດິນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລາວເຮົາ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາ 

ຈ ື່ງໄດ້ສະຫຼຼຸບ 19 ເລ ື່ອງເດັັ່ນ ທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນຕະຫຼອດຊ່ວງປີ 

2019ໄວດ້້ວຍ.  

ສະບບັປະຈໍາເດ ອນ ມງັກອນ - ມ ນາ 2020 

ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີທ ື່ື່ານມາ LIWG ໄດ້ມ ການເຮັດບົດປະເມ ນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ເພ ື່ອ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂ ື້ນວ່າປະຕິທິນກົດໝາຍນ ື້ 

ແມ່ນໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ຄ ແນວໃດໃນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນດ້ານນຕິິກໍາທ ື່ຕິດພັນ

ກັບທ ື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິື່ນ.  

ອ່ານຕ ໍ່ໃນພາກເນ ື້ອໃນ 

ການປະເມ ນການນໍາໃຊ້ປະຕທິນິກົດໝາຍ 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການປະຊມທ ື່ຈັດຂ ື້ນໂດຍກອງເລຂາ LIWG 

ກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການລິເລ ື່ມ ແລະ ສະມາຊິກຂອງ LIWG  

ການສ ື່ສານ ແລະ ການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນ 

ກິດຈະກໍາໃນສະບັບຖັດໄປ 

ມງັກອນ - ມ ນາ 2020 

ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາແມ່ນມ ຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອນໍາສະເໜ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ ື່ໄດ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບດັໂດຍ ກອງເລຂາກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດິນ, 

ເຄ ອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລ ື່ມກ່ຽວກັບວຽກງານດາ້ນທ ື່ດິນ, ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການສົັ່ງເສ ມການເຄົາລົບສິດທິຂອງ

ຊມຊົນ ຕ ໍ່ກັບການຄອບຄອງທ ື່ດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

ກິດຈະກາໍສະບບັນ ື້: 

ເລ ື່ອງເດັັ່ນສະບບັນ ື້: 



2 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດນິ ສະບັບປະຈໍາເດ ອນ ມັງກອນ -  ມ ນາ 2020 

ເພ ື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງ  LIWG ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການການ ນາໍໃຊ້ປະຕິ 

ທິນກົດໝາຍ ກອງເລຂາ ໄດມ້ ການຈັດງານແລກປ່ຽນ ເພ ື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄໍາ

ແນະນໍາຕ່າງໆແກ່ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ ທ ື່ພວກເຂົາໄດ້ນາໍໃຊ້ໃນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ

ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິື່ນກ່ຽວກັບກົດໝາຍທ ື່ຕິດພັນກັບທ ື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທາໍມະຊາດ.  

ການແລກປ່ຽນຄັ້ງນ ື້ ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ມ ການສົນທະນາ ວ່າປະຕິທິນໄດ້ມ ການປ່ຽນ ແປງ, ມ 

ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອອ່ນ (ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ) ຄ ແນວແນວໃດໃນຊ່ວງໄລຍະ 10 

ປີ ຜາ່ນມານ ື້ ເພ ື່ອໃຫ້ເກ ດການຮຽນຮູ້ ແລະ ນໍາມາເຊິື່ງການປັບປ ງໃຫ້ດ ຂ ື້ນກວາ່ເກົັ່າ.   

ໃນກອງປະຊມການແລກປ່ຽນຄັ້ງນ ື້ ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ແລກປ່ຽນທັງປະສົບການ ແລະ ເລ ື່ອງ

ລາວຕ່າງໆທ ື່ເກ ດຂ ື້ນ ໃນການນາໍໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ການເພ ື່ມກດິຈະກໍາ

ການຝຶກອົບຮົມການນາໍໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍໃຫ້ຫາຼຍຂ ື້ນກວ່າເກົັ່າ ເພ ື່ອວ່າ ທ ມງານຈະສາ 

ມາດເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນໃນປະຕິທິນກົດໝາຍແກ່ຊມຊົນໃຫ້ມ ປະສດິທ ພາບຫຼາຍຂ ື້ນ. ໃນງານແລກ 

ປ່ຽນຄັ້ງນ ື້ ໄດ້ມ ການເຮັດບດົບາດສົມມ ດເຖິງວທິ ການໃນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນກົດໝາຍໃນປະ 

ຕິທິນແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແກ່ຊມຊົນ ເຊິື່ງເປັນກິດຈະກໍາອັນນ ື່ງທ ື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.  
 

ນອກຈາກນ ື້ ພວກເຮົາກ ໍ່ໄດ້ເຜ ຍແຜ່ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດປະເມ ນການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ 

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ນາໍດວ້ຍ.  

ບດົປະເມ ນການນາໍໃຊປ້ະຕທິນິກດົໝາຍ 

ໃນຊ່ວງຕົ້ນປທີ ື່ື່ຜ່ານມາ LIWG ໄດ້ມ ການເຮັດບົດປະເມ ນ ກ່ຽວກບັການ ນໍາໃຊ້ປະ 

ຕິທິນກົດໝາຍ ເພ ື່ອ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂ ື້ນວ່າປະຕິທິນກົດ ໝາຍນ ື້ ແມ່ນໄດ້

ມ ການນໍາໃຊ້ຄ ແນວໃດ ໃນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນດາ້ນນິຕິກໍາທ ື່ຕິດພນັກັບທ ື່ດິນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິື່ນ. ພ້ອມນັ້ນການປະເມ ນຄັ້ງນ ື້ ແມ່ນຍັງຈະ

ຊ່ວຍໃຫ້ມ ການປັບປ ງການສາ້ງປະຕິທິນກົດໝາຍໃນອະນາຄົດ ເພ ື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວາ່

ປະຕິທິນກົດໝາຍນ ື້ ຕອບສະໜອງ ຄວາມເປັນຈິງທ ື່ເກ ດຂ ື້ນ ໂດຍສະເພາະແກ່ປະ 

ຊາຊົນໃນຂັ້ນທອ້ງຖິື່ນ. ຜົນຈາກການປະເມ ນຄັ້ງນ ື້ແມ່ນຈະມ ນໍາສະເໜ ແກ່ບັນດາ

ສະມາຊິກ ແລະ ໃຊ້ເພ ື່ອເປັນແນວທາງໃນການປັບປ ງການພັດທະນາປະຕິທິນກົດ

ໝາຍໂດຍສະເພາະໃນປ ີແລະ ຕ ໍ່ໜ້າໃຫ້ດ ຂ ື້ນ.  

ປະຕິທິນກົດໝາຍພວກເຮົາແມນ່ມ ມາແຕ່ປີ 2010 - ເຖິງປັດຈຸບນັ ເຊິື່ງທ່ານສາ 

ມາດດາວໂລດເບິື່ງໄດ້ທ ື່:  http://bit.ly/2lFcK3u  

ກອງປະຊມແລກປຽ່ນບດົຮຽນການນາໍໃຊປ້ະຕທິນິກດົໝາຍ 

ບັນດາສະມາຊິກຂອງ LIWG ຫຼາຍອົງກອນ ແມນ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຫຼາຍພ ື້ນທ ື່ເຊິື່ງແນ່ນອນ

ວ່າພວກເຂົາມ ເລ ື່ອງເລົັ່າ ແລະ ເຫັນຫຼາຍກ ລະນ ທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນທອ້ງຖິື່ນ. ສະນັ້ນ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາ

ຄັນຂອງການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວ ທາງກອງເລຂາ ຮ່ວມກັບ ບນັດາສະມາຊິກ ໄດຈ້ັດການຝຶກອບົຮົມ 

‘ການເກບັກາໍກ ລະນ ສ ກສາ ທ ື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັປະເດນັທ ື່ດນິ’ ຂ ື້ນໃນຊ່ວງທ້າຍເດ ອນ ກ ມພາ ທ ື່ຜາ່ນມາ 

ໂດຍ ມ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມ ປະສົບການໃນການເຮັດກ ລະນ ສ ກສາກ່ຽວກັບທ ື່ດິນ ໃນພາກພ ື້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ 

ມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາ. ການຝຶກອົບຮົມນ ື້ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ທັງກອງເລຂາ 

ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຮຽນຮູວ້ິທ ການຫຼາຍຂ ື້ນກ່ຽວກັບການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງເປນັກ ລະ 

ນ ສ ກສາ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖງິກ ່ມເປົ້າໝາຍທ ື່ເຮົາຕ້ອງການຢາກສ ື່ສານໄດ້. ໃນການຝຶກອົບຮມົຄັ້ງ

ນ ື້ ພວກເຮົາ ກ ໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາແບບຟອມທ ື່ສາມາດເປັນເຄ ື່ອງມ  ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ

ໃຫ້ສະດວກ ແລະ ເປັນຂັ້ນຕອນຫຼາຍຂ ື້ນ ໂດຍມ ຄວາມແທດເໝາະກັບຄວາມຫາຼກຫຼາຍໃນແຕ່ພ ື້ນທ ື່ 

ແລະ ວຽກງານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາສະມາຊິກ.  

ການຝກຶອບົຮມົ ການເກບັກາໍກ ລະນ ສ ກສາ ທ ື່ກຽ່ວຂອ້ງກບັປະເດນັທ ື່ດນິ  

ກິດຈະກາໍ ແລະ ກອງປະຊມທ ື່ຈັດໂດຍກອງເລຂາ LIWG 

http://bit.ly/2lFcK3u


3 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດນິ ສະບັບປະຈໍາເດ ອນ ມັງກອນ -  ມ ນາ 2020 

ກອງປະຊມປະຈາໍປ ີຂອງ LIWG 

ເພ ື່ອເປັນການສາຍສໍາພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທອ້ງຖິື່ນ ໃນຕົ້ນເດ ອນ ມ ນາ ປີນ ື້ ກອງ

ເລຂາ LIWG ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟ ຢູ່ທ ື່ປາກຊ່ອງ ແຂວງ 

ຈໍາປາສັກ ເຊິື່ງເປນັກ ່ມສະຫະກອນທ ື່ ອົງການ DGRV (ສະຖາບັນສະຫະກອນແຫ່ງເຢຍລະ

ມັນ) ສະໜັບໜູນບາງວຽກງານຂອງພວກເຂົາ ເຊິື່ງ DGRV ກ ໍ່ເປນັໜ ື່ງໃນສະມາຊິກຂອງ 

LIWG ດວ້ຍ. ການໄປຢ້ຽມຢາມ ຄັ້ງນ ື້ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພ ື່ອໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວ່າ

ສະຫະກອນໃຈກາເຟ ໄດ້ມ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊມຊົນຄ ແນວໃດໃນການຜະລິດກາເຟ 

ແລະ ເພ ື່ອເບິື່ງວາ່ໃນພ ື້ນທ ື່ດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ ປະເດັນຫຼ  ບັນຫາດ້ານທ ື່ດິນຄ ແນວໃດ.  

ຈາກລົງໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນ ື້ ເຮົາເຫັນເຖິງ ການສະໜູບສະໜູນທາງດ້ານການພັດັທະນາ

ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃນສະຫະກອນ ຂອງອົງການ DGRV ພອ້ມນັ້ນກ ໍ່ຍັງ

ໄດ້ເຊ ື່ມໂຍງສະຫະກອນໃຫ້ມ ເຄ ອຂ່າຍກັບກ ່ມກາເຟໃນບັນດາປະເທດອ ື່ນໆໃນບັນດາປະ 

ເທດອາຊຽນອ ກດວ້ຍ.   

ນອກຈາກນ ື້ ສະຫະກອນໃຈກາເຟ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກຮ່ວມກັບບັນດາໄວໜ ມ່ຜູ້ທ ື່ສົນໃຈໃນ

ການສ ບສານການຜະລິດກາເຟ ແລະ ສົັ່ງເສ ມກາເຟທອ້ງຖິື່ນ.  

ສະນັ້ນ ສະຫະກອນໃຈກາເຟຈ ື່ງໄດ້ມ ການສາ້ງສູນຮຽນຮູ້ໄວໜ ່ມຂ ື້ນ ເພ ື່ອເປັນພ ື້ນທ ື່ໃນການ 

ໃຫ້ໄວໜ ່ມເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກບັກາເຟ ແລະ ເພ ື່ອສ້າງມູນລະ ຄາ່ເພ ື່ມໃຫ້ແກ່ກາເຟອ ກ 

ດ້ວຍ. ຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງ ກ ມ່ເຄ ອຂາ່ຍກະສກິອນລາວ (ທ ື່ອົງການ CLICK ເຊິື່ງ 

ເປັນໜ ື່ງໃນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ເປັນຜູປ້ະສານງານກ ່ມນ ື້) ໄວໜ ່ມກ ໍ່ໄດ້ມ ໂອກາດ 

ເພ ື່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຕົນ ເພ ື່ອໃຈຕົນມ ຄວາມໝັ້ນໃຈຫາຼຍຂ ື້ນ ໃນການເປັນກ ່ມ 

ປະກອບການໄວໜ ່ມ ແລະ ພ້ອມເສ ມສາ້ງມູນຄ່າຂອງກາເຟທອ້ງຖິື່ນທ ື່ພ ໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ 

ໄດ້ຜະລິດອອກມາໃຫ້ມ ຄວາມໝາກຫຼາຍຫຼາຍຂ ື້ນ.   

ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜ ເລ ື່ອງລາວຂອງ ສະຫະກອນໃຈກາເຟ ໃນ ເວບັໄຊ ້ແລະ ເຟສບ ກ 

ຂອງພວກເຮົາ  ທ ື່ທ່ານສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນໄວໆນ ື້.  

ໃນຕົ້ນປີ 2020ນ ື້  ກອງເລຂາ LIWG ໄດ້ມ ການຈດັກອງປະຊມປະຈໍາປ ີ(AGM) ເພ ື່ອເປັນການນາໍສະ    

ເໜ ວຽກງານຂອງເຄ ອຂາ່ຍ LIWG ໃນປີ 2019 ທ ື່ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນວຽກກິດຈະກໍາໃນປ ີ2020 ແກ່

ບັນດາສະມາຊິກຫຼັກຂອງເຄ ອຂ່າຍໄດ້ຮັບຮູ້.  ໃນກອງປະຊມ ກອງເລຂາໄດ້ນໍາສະເໜ ເຖິງຜົນສໍາເລັດ 

ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນປີທ ື່ຜ່ານມາໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ພອ້ມນັ້ນກ ໍ່ໄດ້ນາໍສະ   

ເໜ ຜົນຈາກການປະເມ ນປະຈໍາປຂີອງບັນດາາສະມາຊິກເຄ ອຍຂ່າວໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ດວ້ຍ.   

ທາງໂຄງການໄລຟ໌ ເຊິື່ງເປັນໂຄງການລິເລ ື່ມຂອງ LIWG ກ ໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜ ກ່ຽວກັບບັນດາກດິຈະກໍາທ ື່

ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນວຽກໃນປີນ ື້ຂອງທ ມງານ ໃນການຝຶກອົບຮມົ ແລະ ການພດັທະນາຄູມ່ ການຝກຶອົບ 

ຮົມ ກ່ຽວກັບເລ ື່ອງທ ື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເພ ື່ອເສ ມຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮມົແບບໃກ້

ຊິກໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທ ື່ເປັນອົງການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄົມແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດດວ້ຍ.    

ນອກນັ້ນ ພາຍໃນກອງປະຊມ ຍັງໄດ້ ມ ການສົນທະນາເປັນກ ່ມຂອງບັນດາສະມາຊິກ ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫກ້ອງ

ເລຂາເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂ ື້ນກ່ຽວກັບຄວາມຕອ້ງການຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຈາກ

ການສົນທະນາບັນດາສະມາຊິກກ ໍ່ໄດ້ ສະເໜ ແນະຂອບເຂດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຫຼາຍຫົວຂ ໍ້ ເຊັັ່ນ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ ໍ່ກັບທ ື່ດິນ, ການລົງທ ນທ ື່ມ ຄວາມຮັບຜດິຊອບ ແລະ ວຽກງານຜັກດັນການປ່ຽນ 

ແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍັງໄດ້ແນະນໍາວທິ ການເຮັດວຽກໃນບັນດາຫວົຂ ໍ້ດັັ່ງກ່າວໃຫ້ມ ປະສິດ 

ທິພາບ ໂດຍແນໃສຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງສະມາຊິດໃນການເຮດັວຍກຮ່ວມກັນໃນ

ເຄ ອຂ່າຍ.  

ພ້ອມນັ້ນ ໃນກອງປະຊມກ ຍັງໄດຄ້ັດເລ ອກເອົາຄະນະກໍາມະການໃໝ່ 3 ທ່ານ ເພ ື່ອເຂົ້າແທນບາງທ່ານ

ກ່ອນໜ້ານ ື້ ທ ື່ໝົດວາລະໄປ ເຊິື່ງທັງ 3 ທ່ານນ ື້ ແມ່ນຈະຮ່ວມກັບທ ມຄະນະ ເພ ື່ອເປັນຜູ້ຊ ື້ນໍາກອງເລຂາ 

ແລະ ເຄ ອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະຕ ໍ່ໜ້າ.  

ຮຽນຮູວ້ຽກງານຂອງ ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟ  

https://coopseurope.coop/development/partners/dgrv
https://www.facebook.com/laofarmernetwork/
https://laolandinfo.org/
https://www.facebook.com/laolandinfo/


ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງ LIWG ໃນໂຄງການ Voice  

ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີນ ື້ ທ ມງານກອງເລຂາ LIWG ໄດ້ມ ການປັບປ ງວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ວຽກງານບ ລິຫານຂອງເຄ ອຂາ່ຍ ເພ ື່ອໃຫວ້ຽກງານດັັ່ງກ່າວ

ແທດເໝາະກັບແນວທາງຂອງວຽກງານໃນປ ີ2020 ແລະ ຕ ໍ່ໄປ. ນອກຈາກນ ື້ກ ໍ່ຍັງໄດ້ມ ການທບົທວນຄ ນຕ ໍ່ກັບຜົນສາໍເລັດ ແລະ ສິື່ງທ ື່ທ້າທາຍທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນປີ 

ທ ື່ື່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການເອາົໃຈໃສ່ຄໍາແນະນໍາຂອງສະມາຊິກເຄ ອຂ່າຍ ໃນການປັບປ ງວຽກງານນ ື້.  

ການປບັປ ງວຽກງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ການບ ລຫິານຂອງ LIWG 

ກິດຈະກາໍຂອງ ໂຄງການລເິລ ື່ມ ແລະ ສະມາຊກິຂອງ LIWG 

ໂຄງການ ໄລຟ ໌

ການຝກຶອບົຮມົແບບໃກຊ້ດິໃນການນາໍໃຊປ້ະຕທິນິກດົໝາຍປ ີ2020  

ວິທ ການຕ່າງໆທ ື່ ໂຄງການໄລຟ ໌ໄດ້ຝຶກອົບຮມົໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາ 

ມາດເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂ ື້ນ ກ່ຽວກັບເນ ື້ອຫາຂອງປະຕິທິນກົດໝາຍປ ີ2020 ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງ

ວິທ ການທ ື່ຈະເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນນ ື້ຕ ໍ່ກັບບັນດາຊມຊົນ.  

ຫຼັງຈາກທ ື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຄງການໄລຟ໌ແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້

ທັກສະທ ື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມມານໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ໃນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນປະຕິ ທິນ

ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຊມຊົນໃນແຕ່ລະພ ື້ນທ ື່. 

 

ເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພ ື່ມເຕ ມກ່ຽວກັບໂຄງການໄລຟ໌: https://laolandinfo.org/category/life/  

ໃນການເປັນສວ່ນໜ ື່ງຂອງໂຄງການ Voice ຮວ່ມກັບ ໂຄງການໄລຟ໌ ແລະ ສະເຕລາ 

ເພ ື່ອດໍາເນ ນໂຄງການ ‘ການເສ ມສາ້ງໄວໜ ມ່ຊນົເຜົັ່າໃຫກ້າຍເປນັຕວົແທນໃນການ

ປຽ່ນແປງ ເພ ື່ອປກົປອ້ງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ທ ື່ດນິ ໃນຊມຊນົ’ ກອງເລ 

ຂາ  LIWG ໄດ້ຮວ່ມໃນການເກັບກໍາເລ ື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເຊິື່ງ

ໃນນັ້ນກ ໍ່ຈະມ ການຂຽນບົດຄວາມ, ສ້າງວດິ ໂອ ແລະ ຖ່າຍພາບກິດຈະກໍາຂອງທ ກໄລ 

ຍະໂຄງການນ ື້ ແລະ ຈະມ ການເຜ ຍແຜ່ຊ່ອງທາງສ ື່ນສານຂອງ LIWG ເຊັັ່ນທາງເວັບ

ໄຊທ໌, ເຟສບ ກ ແລະ ກ ່ມອ ເມລ ເພ ື່ອເປັນພາກສວ່ນໜ ື່ງໃນການເຜ ື່ຍແຜ່ ແລະ ແບ່ງ 

ປັນເລ ື່ອງລາວຂອງໄວໜ ່ມທ ື່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນ ື້ ໃຫ້ເກ ດມ ການຮຽນຮູ້ທ ື່ກວ້າງ 

ຂວາງ ແລະ ເສ ມສ້າງພ ື້ນທ ື່ເລ ື່ອງລາວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນທ ື່ຮບັຮູ້.    

ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການນ ື້ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດອາ ື່ນຢູ່ໃນ

ພາກຂອງ ໂຄງການ ໄລຟ໌ ໃນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນ ື້.  

ເພ ື່ອເພ ື່ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກສະໜາມຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທາງ

ສັງຄົມ ແລະ ພະນັກງານທອ້ງຖິື່ນ ຕ ໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ ທ ມງານ ໄລຟ໌ ໄດ້ມ 

ການຈັດການຝຶກອບົຮົມແບບໃກ້ຊິດ ເພ ື່ອສະໜອງວິທ ການໃນການອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກ ເພ ື່ອໃຊ້ໃນການເຜ ຍແຜປ່ະຕິທິນກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງຄ : ອົງການ JVC 

ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ອົງການ CCL ແລະ  SAEDA ຢູ່ໃນແຂວງອ ດມົໄຊ (ທັງ 3 ອົງ 

ການ ແມ່ນເປັນສະມາຊິກໃນ LIWG) ພ້ອມນັ້ນ ກ ໍ່ຍັງມ  ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງ ການ

ດັັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອບົຮມົຄັ້ງນ ື້ດ້ວຍ.   

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນ ື້ແມ່ນ ໄດ້ອ ງໃສ ່6 ຫົວຂ ໍ້ໃນປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້

ວິທ ການຮຽນຮູ້ທ ື່ຫຼາກຫຼາຍຂອງໂຄງການໄລຟ໌ ເຊັັ່ນ ການນໍາໃຊ້ເກມ, ການະແດງບົດ 

ບາດສມົມ ດ, ການສົນທະນາເປນັກ ່ມ, ການໃຊ້ຮູບພາບ ຫຼ  ໂພສເຕ ື້, ແຜນວາດສາຍນໍໍ້າ 

ແລະ ອ ື່ນໆ ປະກອບເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນ ື້ດວ້ຍ.  

4 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດນິ ສະບັບປະຈໍາເດ ອນ ມັງກອນ -  ມ ນາ 2020 

https://laolandinfo.org/category/life/


ໂຄງການ Voice: ການເສ ມສາ້ງໄວໜ ມ່ຊນົເຜົັ່າໃຫກ້າຍເປນັຕວົແທນ

ໃນການປຽ່ນແປງ ເພ ື່ອປກົປອ້ງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ໃນຊມຊນົ 

ຫຼັງຈາກຈັດກິດຈະກໍາໃນຂັ້ນຊມຊົນແລ້ວ ບັນດາໄວໜ ມ່ທ ື່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໄດມ້າແລກ 

ປ່ຽນບົດຮຽນທ ື່ຕົນໄດ້ຮຽນຮູ ້ແລະ  ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດກິດຈະກໍາທໍາອດິໃນບ້ານເພ ື່ອ

ໃຫ້ໝູ່ເພ ື່ອນໃນກ ່ມໄດ້ຮຽນຮູ ້ນໍາ. 

ຫຼັງຈາກທ ື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງບັນຫາທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນແຕ່ລະບ້ານ ໄວໜ ມ່ກ ່ມນ ື້ ຈະໄດມ້ ການຮຽນ

ຮູ້ວິທ ການແກ້ໄຂ ແລະ ກົດໝາຍທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອນາໍເອົາຄວາມຮູ້ດັັ່ງກ່າວ ໄປເຜ ຍແຜ່ຕ ໍ່

ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄັ້ງຕ ໍ່ໄປ ພວກເຂົາຈະມ ການສະແດງລະຄອນ ເພ ື່ອເປັນວິທ ທາງ

ໃນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ.  

ໂຄງການນ ື້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ໃນການປົກປກັຮັກສາຊັບພະຍາກອນທ ື່

ດິນ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ Voice (ເຊິື່ງເປັນທ ນຈາກ ກະ 

ຊວງຕ່າງປະເທດຂອງເນເທ ແລນ ແລະ ມ ການຈດັສັນທ ນໂດຍ  Oxfam ລາວ) ແລະ ປະຕິ 

ບັດໂຄງການໂດຍ ໂຄງການ ໄລຟ,໌ ສະເຕລາ ແລະ LIWG. ພາຍໃຕໂ້ຄງການນ ື້ ໄດ້ມ ການຄັດ

ເລ ອກເອົານັກສ ກສາທ ື່ເປັນຄົນຊົນເຜົັ່າ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວທິະ 

ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈາໍນວນ 10 ຄນົ ເພ ື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.  

ສໍາລັບໂຄງການນ ື້ແມ່ນມ ໄລຍະເວລາ 15 ເດ ອນ (ເລ ື່ມແຕ່ ກ ລະກົດ 2019 - ກັນຍາ 2020) 

ໂດຍມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ອ ສະໜັບສະໜູນໄວໜ ່ມ ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງ 

ເພ ື່ອຮ່ວມກັນວາງແຜນໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ປົກປອ້ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນບ້ານຂອງ

ຕົນເອງ. ໃນຊ່ວງໄລຍະກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ໂຄງການໄລຟ໌ ແລະ ສະເຕລາ ຈະມ ການຝຶກ

ອົບຮົມໄວໜ ່ມດັັ່ງກ່າວ ເພ ື່ອເພ ື່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຊັບ 

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ທ ື່ດນິ ເພ ື່ອສົັ່ງເສ ມໃຫ້ໄວໜ ່ມສາມາດສົັ່ງສຽງໃນການປະກອບ 

ສ່ວນໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຍ ນຍົງໃນບາ້ນຂອງຕົນເອງ.    

ເພ ື່ອກຽມພ້ອມໃນການລົງເຮັດກິດຈະກໍາທໍາອິດໃນບ້ານ  ທາງທ ມງານໄດ້ມ ການຈດັການ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ໄວໜ ມ່  ເພ ື່ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍການເພ ື່ມທັດສະ ແລະ ການ 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໄວໜ ່ມທັງ 10 ຄົນ. ການຝຶກອົບຮມົແມ່ນດໍາເນ ນເປັນເວລາ 

4 ມ ື້ ໃນເດ ອນພະຈິກ ປີ 2019 ໂດຍ ສະເຕລາ ເປັນຜູ້ນໍາພາໃຫ້ການຝຶກອົບຮມົໃນຄັ້ງນ ື້.  

ກດິຈະກາໍ ‘ແຜນວາດສາຍນໍໍ້າ’ ໂດຍກ ມ່ໄວໜ ມ່ໃນຊມຊນົ 

ກິດຈະກໍາແຜນວາດສາຍນໍໍ້າ ເປນັຄ ື່ອງມ  ທ ື່ໄວໜ ່ມໄດ້ນາໍໃຊ້ ເພ ື່ອໃຫ້ເກ ດມ ການ

ສົນທະນາກັນລະຫວ່າງພ ໍ່ແມປ່ະຊາຊົນໃນບ້ານ ແລະ ໂຕຂອງໄວໜ ່ມທ ື່ນໍາພາ

ກິດຈະກໍາຄັ້ງນ ື້ເອງ. ສາໍລັບກິດຈະກໍານ ື້ ແມ່ນໄດດ້ໍາເນ ນແຕ່ວັນທ  24 ມັງ ກອນ 

ຈົນເຖິງ 12 ກ ມພາ 2020 ໃນແຕ່ລະບ້ານຂອງໄວໜ ມ່. ໄວໜ ່ມຈໍານວນ 10 ຄົນ

ທ ື່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 1 ມ ື້ເຕັມໃນການຈັດກິດຈະກໍາໃນບ້ານຂອງ

ຕົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  ‘ແຜນວາດສາຍນໍໍ້າ’ ທ ື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃຊ້

ເຂົ້າໃນການຮຽນຮູ້  ເພ ື່ອເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຊອກຄົ້ນບັນຫາທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນບາ້ນ

ຂອງຕົນໃນໄລຍະເວລາ 5-10 ປທີ ື່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ການປ່ຽນ 

ແປງທ ື່ເກ ດຂ ື້ນຕ ໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ.  

ກິດຈະກໍາຄັ້ງນ ື້ ຖ ວາ່ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງໄວໜ ່ມ ທ ື່ໄດ້ນໍາພາເຮັດກິດຈະກໍາໃນ

ບ້ານຂອງຕົນເອງ ທ ື່ມ ສົນທະນາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການນາໍໃຊ້ ຊັບພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດໃນບາ້ນຂອງຕົນເອງ.  

ອ່ານເລ ື່ອງລາວຂອງພວກເຂົາ ທ ື່ນ ື້ ແລະ ເບິື່ງບັນດາຮູບພາບກິດຈະກໍານ ື້ໄດທ້ ື່: 

https://bit.ly/2UCUN4N 
 
ການແລກປຽ່ນບດົຮຽນຂອງໄວໜ ມ່ ຫຼງັຈາກກດິຈະກາໍໃນຊມຊນົ 

5 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດນິ ສະບັບປະຈໍາເດ ອນ ມັງກອນ -  ມ ນາ 2020 

https://laolandinfo.org/life/%e0%bb%84%e0%ba%a7%e0%bb%9c%e0%ba%b8%e0%bb%88%e0%ba%a1-%e0%bb%81%e0%ba%a5%e0%ba%b0-%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%bb%80%e0%ba%9c%e0%ba%b5%e0%ba%8d%e0%bb%81%e0%ba%9c%e0%bb%88%e0%ba%82%e0%bb%8d%e0%bb%89/
https://www.facebook.com/TheSTELLA/
https://laolandinfo.org/life/people-story-%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%ae%e0%ba%bd%e0%ba%99%e0%ba%ae%e0%ba%b9%e0%bb%89%e0%ba%82%e0%ba%ad%e0%ba%87%e0%bb%84%e0%ba%a7%e0%bb%9c%e0%ba%b8%e0%bb%88%e0%ba%a1%e0%ba%81%e0%bb%88/
https://bit.ly/2UCUN4N


Youth group and LIFE team sharing their works to Voice  
Grantees  

As part of a sharing session of Voice grantees organized by 

Click under the Community of Practice (CoP) on youths,   

representatives of youth group together with the LIFE team 

shared their experiences among Voice grantees who came to 

visit them. This was a good opportunity for the youth group 

and LIFE team to share what they had done under the Voice 

grant in order for grantees to learn from each other and also 

for LIFE and youths to share tips and methodologies they  

used in the activity implementation.  

See more photos of this event: https://bit.ly/2R1sTNO  

This is the progressive step that we have seen the growth of 

these dynamic youth group member which can build up their 

confidence to lead activities awaiting them in the near future.   

ການເປດີໂຕປະຕທິນິກດົໝາຍໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໂດຍ JVC    

ກ ມ່ໄວໜ ມ່ ແລະ ທ ມງານໄລຟ ໌ແລກປຽ່ນບດົຮຽນກດິຈະກາໍຂອງ

ຕນົແກຜູ່ໄ້ດຮ້ບັທ ນຈາກ Voice  

ງານແລກປຽ່ນບດົຮຽນ ຂອງບັນດາຜູ້ທ ື່ໄດ້ຮັບທ ນຈາກ Voice ພາຍໃຕ້ການຮຽນ

ຮູ້ເຊິື່ງກັນແລະກັນ (CoP) ໃນຫົວຂ ໍ້ ໄວໜ ມ່ ໂດຍແມ່ນ CLICK ເປນັຜູ້ຈັດ ງານຄັ້ງນ ື້

ຂ ື້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູ້ທ ື່ໄດ້ຮັບທ ນຈາກ Voice ໄດມ້ ການຮຽນຮູ້ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສໍາລັບ

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄັ້ງນ ື້  ທ ມງານໄລຟ໌ ແລະ ຕວົແທນກ ່ມໄວໜ ່ມທ ື່ໄດ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມໂຄງການ Voice ໄດ້ແລກປຽ່ນປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍສະ 

ເພາະໃນຂັ້ນຊມຊົນ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ນ ື້ຖ ວ່າເປັນໂອກາດທ ື່ດ ສາໍລັບໂຄງການ ແລະ 

ໄວໜ ່ມ ໃນການແລກປ່ຽນສິື່ງທ ື່ໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນ ຈາກການໄດ້ຮັບທ ນສະໜັບສະ

ໜູນຈາກ Voice.  

ເບິື່ງພາບບັນຍາກາດຂອງງານນ ື້ທ ື່: https://bit.ly/2R1sTNO  
 

ຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຫນັໄດ້ເຖິງການພັດທະນາສັກກະຍາພາບຂອງໄວ

ໜ ່ມກ ່ມນ ື້ທ ື່ເພ ື່ມຂ ື້ນ ເຊິື່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຍິື່ງມ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ໃນ

ການນໍາພາກິດຈະກໍາ ທ ື່ກໍາລັງຈະເກ ດຂ ື້ນໃນອະນາຄົດມ ໍ່ໆນ ື້.  

ເພ ື່ອເປັນການເພ ື່ມຄວາມອາດສາມາດແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິື່ນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມ ອງ, ອົງການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ລາວ ແລະ ອົງການຈດັຕັ້ງຊມຊົນ ກ່ຽວກັບການປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  ໂດຍສະເພາະຊັບ 

ພະຍາກອນທ ື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ ້ສະນັ້ນ ສະມາຄມົຊມຊນົສ ຂຽວ (GCA)ໄດ້ຈັດງານສາໍມະນາ-ຝຶກອົບຮມົໃຫ້ຫົວຂ ໍ້ ‘ການ

ປກຶສາຫາລ ຫາຼຍພາກສວ່ນຕ ໍ່ກບັການປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະ ຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການປບັໂຕຕ ໍ່ສະພາບ

ການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນພມູອາກາດ’ ໃນທ້າຍປີ 2019 ນ ື້ ທ ື່ ວທິະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ພາກເໜ ອ (NAFC), 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ.  ການຈັດງານຄັ້ງນ ື້ ແມ່ນໄດ້ມ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍຫົວຂ ໍ້ຈາກນັກ 

ສໍາມະນາກອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ, ຕວົແທນອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ 

ຄົມລາວ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ . ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມ ການຈັດກິດຈະກໍາຢ້ຽມຢາມສູນ

ປາກເຊ ອງ ເພ ື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕວົຈິງ ໃນການເຮັດກະສິກໍາອິນຊ  ແລະ ນິເວດກະສິກໍາປ່າໄມ້.  

ນອກຈາກຕົວແທນຈາກພາກສວ່ນຕ່າງໆທ ື່ເຂົ້າຮ່ວມງານ ບັນນກັສ ກສາກ ໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ

ໃນຄັ້ງນ ື້ດ້ວຍ. 

ເບິື່ງຮູບພາບບັນຍາກາດຂອງງານຄັ້ງນ ື້ທ ື່ນ ື້: https://bit.ly/3bGwitd     

ເພ ື່ອເປັນການເຜ ຍແຜປ່ະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບປີ 2020 ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານແລະໜ່ວຍງານທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອົງການອາສາສະໝັກຍ ື່ປ ່ນ (JVC) ເຊິື່ງເປັນສະມາ 

ຊິກຫຼັກຂອງ LIWG ໄດມ້ ການຈດັງານເປດີໂຕປະຕິທິນປ ີ2020 ຂ ື້ນ ໃນວັນທ  31 ມັງກອນ 

2020 ທ ື່ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງ

ປະຊມເປດີໂຕປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ໃນຄັ້ງນ ື້ແມ່ນເພ ື່ອນໍາສະເໜ ຄວາມໝາຍ ແລະ 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງປະຕິທິນກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານທາງພາກລັດ ກ່ອນການນໍາໄປ

ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນບາ້ນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ພາຍໃນງານມ 

ຕົວແທນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາຍໜ່ວຍງານຈາກຄູ່ຮ່ວມພາກລັດຂັ້ນແຂວງ, ເມ ອງທ ື່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງໃນແຂວງ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດວ້ຍທ ມງານ

ສ້າງປະຕິທິນກົດໝາຍ ທ ື່ເປັນອງົການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ແລະ ບ  ລິສດັນໍໍ້າຕານມິດ

ລາວ ກ ໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນ ື້ດ້ວຍ.  

ອົງການ JVC ຖ ເປັັນສະມາຊິກຫຼັກຂອງ LIWG ທ ື່ມ ການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການ 

ນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍໃນຊມຊົນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງມາຕັ້ງແຕ່ເລ ື່ມຕົ້ນຈົນມາເຖິງປດັຈຸບັນ.  

ເບິື່ງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການ JVC ເພ ື່ມເຕ ມທ ື່: https://bit.ly/2RjgogC  

ການປກຶສາຫາລ ຫາຼຍພາກສວ່ນຕ ໍ່ກບັການປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ແລະ ການປບັໂຕຕ ໍ່ສະພາບການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນພມູອາກາດ ໂດຍ GCA 
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https://www.facebook.com/click.i4dev/videos/531964651062894/
https://bit.ly/2R1sTNO
https://www.facebook.com/click.i4dev/videos/531964651062894/
https://bit.ly/2R1sTNO
https://laolandinfo.org/event/%e0%ba%87%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%bb%81%e0%ba%a5%e0%ba%81%e0%ba%9b%e0%bb%88%e0%ba%bd%e0%ba%99%e0%ba%81%e0%bb%88%e0%ba%bd%e0%ba%a7%e0%ba%81%e0%ba%b1%e0%ba%9a-%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%9b%e0%ba%b1/?instance_id=26
https://bit.ly/3bGwitd
https://bit.ly/2RjgogC


ການສ ື່ສານ ແລະ ການແບງ່ປນັຂ ໍ້ມນູ 

19 ເລ ື່ອງເດັັ່ນແຫງ່ປ ີ2019 ວາ່ດວ້ຍປະເດນັທ ື່ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃນລາວ 

ບດົຄວາມໃນເວບັໄຊ ້LIWG   
 

ເລ ື່ມຕົ້ນໃນປ ີ2020 ພວກເຮົາໄດມ້ ການແບ່ງປັນເລ ື່ອງລາວທ ື່ນ່າສົນໃຈ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮາົ ເຊິື່ງໃນນັ້ນມ ທັງເລ ື່ອງລາວເລົັ່າ, ບົດເລ ື່ອງທ ື່ເປັນແຮງ

ບັນດານໃຈ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອັບເດດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ຂ້າງລ ່ມນ ື້ແມ່ນ ເລ ື່ອງເລົັ່າ&ບົດຄວາມແນະນໍາໃນໄຕມາດນ ື້:  

ສວນ ແມ່ນມ ຄວາມສາໍຄັນຫຼາຍຕ ໍ່ກັບຄອອບຄົວຂອງສົມພອນເພາະເປັນ 

ແຫ່ຼງລາຍຮັບສໍາຄັນຂອງຄອບຄົວ. 

ຫຼັງຈາກທ ື່ຄອບຄົວຂອງສົມພອນກັບມາແຕ່ການໄປຢ້ຽມຢາມພ ໍ່ປູ່ແມ່ຍ່າ 

ຈາກສະຫວັນນະເຂດ ພວກເຂົາໄດ້ແວ່ເບິື່ງສວນ ແຕ່ພາບທ ື່ເຂົາເຈົ້າ

ເຫັນກ ໍ່ຄ  ເດ ື່ນດິນແດງແປນເປັນທົັ່ງກວ້າງ ບາງບອ່ນຍັງມ ຮອຍລົດດ ດຢູ່. 

ອ່ານຕ ໍ່ທ ື່ນ ື້: https://bit.ly/33RGi09 

ຄາ່ຂອງດນິ: ‘ດນິສວນທ ື່ພ ໍ່ແມປ່ະໄວໃ້ຫມ້ ລາຄາພຽງສບິລາ້ນ

ເທົັ່ານ ື້ບ ?’ 

People story: ການຮຽນຮູຂ້ອງໄວໜ ມ່ກຽ່ວກບັທ ື່ດນິ ແລະ ຊບັ 

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດຜາ່ນ ແຜນວາດສາຍນໍໍ້າ  

ໃນຊ່ວງ 1 ປທີ ື່ຜ່ານມາ ມ ຫຼາຍເຫດການ ແລະ ເລ ື່ອງລາວຕ່າງໆທ ື່ເກ ດຂ ື້ນທ ື່ຕິດພັນກັບປະເດັນທ ື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລາວເຮົາ ແລະ ທັງ

ຂ່າວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ ໍ່ໄດ້ມ ການລາຍງານຫຼາຍຫວົເລ ື່ອງທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງກັບປະເດັນການພັດທະນາ, ທ ື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ ື່ເກ ດຂ ື້ນ

ໃນປະເທດລາວເຮົາ. ເພ ື່ອເປັນການສະຫຼຼຸບປະເດັນເດັັ່ນທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນປີ 2019 ພວກເຮົາໄດ້ສະຫຼຼຸບ 19 ເລ ື່ອງທ ື່ເປນັເລ ື່ອງເດັັ່ນ ທ ື່ເກ ດຂ ື້ນໃນບາ້ນເຮົາໃນຊ່ວງປີ

2019ທ ື່ຜ່ານມາ. ອ່ານລາຍລະອຽດທ ື່ນ ື້: http://bit.ly/37P44dH      

ການສົນທະນາທ ື່ເກ ດຂ ື້ນ ໃນຊ່ວງການເຮັດກິດຈະກໍາ ‘ແຜນວາດສາຍນໍໍ້າ’ 

ທ ື່ໄວໜ ມ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເປນັຜູ້ນໍາພາໃນການເຮັດກິດຈະກໍາຄັ້ງນ ື້ ເຮັດ

ໃຫ້ພວກເຮົາເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ປ່ຽນໄປໃນບາ້ນຂອງຕົນຕັ້ງ 

ແຕ່ອະດ ດ ເຖິງປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມກັງວົນຂອງຊມຊົນ ກ່ຽວກັບ

ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລອ້ມທ ື່ຖ ກທໍາລາຍທ ື່ພວກ

ເຂົາກໍາລັງປະເຊ ນຢູ່ໃນຂະນະນ ື້.  ອ່ານຕ ໍ່ທ ື່ນ ື້: http://bit.ly/2PWJnWT  

7 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດນິ ສະບັບປະຈໍາເດ ອນ ມັງກອນ -  ມ ນາ 2020 

https://bit.ly/33RGi09
http://bit.ly/37P44dH
http://bit.ly/2PWJnWT


ຂາ່ວເດັັ່ນກຽ່ວກບັທ ື່ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ປະຈາໍໄຕມາດ 

ເມ ອງໂຂງ ແຈງ້ຍົກເລ ກໂຄງການແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ເພ ື່ອເປດີທາງໃນພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິ

ພິເສດ ມະຫານະທ ສ ທນັດອນ 

ສານປະຊາຊນົຂອງປະເທດຈ ນໄດສ້ັັ່ງໃຫໂ້ຈະການສ້າງເຂ ື່ອນໄຟຟາ້ ເນ ື່ອງຈາກຈະທາໍລາຍ

ແຫຼງ່ທ ື່ຢູອ່າໄສນົກຍ ງສ ຂຽວຝງູສ ດທາ້ຍຂອງຈ ນ 

ຄະດ ນ ື້ ສາ້ງຄວາມສົນໃຈແກ່ມວນຊົນຢ່າງຍິື່ງ ເນ ື່ອງຈາກເປັນຄະດ ທາງດ້ານສິື່ງແວດລອ້ມ ເພ ື່ອສາ 

ທາລະນະຄະດ ທາໍອິດ ທ ື່ມ ການຟອ້ງເພ ື່ອປົກປອ້ງຖິື່ນທ ື່ຢູອ່າໄສຂອງສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະກ ໍ່ຄ  ຝູງນກົ

ຍ ງສ ຂຽວທ ື່ເປັນສັດໃກ້ສູນພັນຂອງຈ ນ.  

ອ ກເຫດຜົນໜ ື່ງກ ໍ່ເນ ື່ອງຈາກພ ື້ນທ ື່ດັັ່ງກ່າວແມ່ນມ ຄວາມຂດັແຍ້ງລະ ຫວ່າງການດໍາລົງຊ ວດິຂອງຜູ້

ຄົນ ແລະ ພ ື້ນທ ື່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປາ່ດ້ວຍ.  
 

ອ່ານຕ ໍ່ທ ື່ນ ື້: https://bit.ly/39Fe1Lz  

ສຽງຂອງແມຍ່ງິໃນສະພາແຫງ່ຊາດ: ສະມາຊດິສະພາທາ່ນຍງິນາໍສະເໜ ປະເດນັເລ ື່ອງຊບັພະຍາກອນ          

ທາໍມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລອ້ມ ໃນກອງປະຊມສະໄໝສາມນັຄັ້ງທ  8 ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ 

ສິື່ງທ ື່ນ່າສົນໃຈ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກກອງປະຊມທ ື່ຜ່ານມາ ແມ່ນໃນຊດນ ື້ ສະມາຊິກສະພາທ່ານຍິງໄດ້ນໍາສະເໜ ຫຼາຍປະເດັນເດັັ່ນທ ື່ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ 

ທໍາມະຊາດທ ື່ຖ ກທາໍລາຍ, ຜນົກະທົບຈາກໂຄງການພທັະນາຕ ໍ່ກັບການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງພະນັກ ງານ

ບາງກ ່ມຄົນ. ອາ່ນຕ ໍ່ທ ື່ນ ື້: https://bit.ly/340wLUi  

ການດາໍເນ ນກວດກາຄ ນການຈາ່ຍພາສ ທ ື່ດນິ ຂອງ  438 ໂຄງການເຊົັ່າ-ສາໍປະທາທ ື່ດນິ 

ການດໍາເນ ນກວດກາຄັ້ງນ ື້ແມ່ນອ ງໃສ ່7 ກ ລະນ ໃນ 438 ໂຄງ ການຄ : ໂຄງການບ ໍ່ມ ຕົວຕົນ, ໂຄງການ

ທ ື່ຍົກເລ ກແລ້ວ, ໂຄງການທ ື່ບ ໍ່ມ ການ ເຄ ື່ອນໄຫວຫຼ ໝົດອາຍ , ໂຄງການທ ື່ຕ້ອງກວດ ກາຄ ນດາ້ນນິຕິ

ກໍາແລະພັນທະທາງການເງິນ, ໂຄງການທ ື່ບ ໍ່ແມ່ນໂຄງການເຊົັ່າ-ສໍາປະທານທ ື່ດິນລັດ, ໂຄງການທ ື່ມ ຂ ໍ້

ຂັດແຍ້ງ,ແລະ ໂຄງການທ ື່ໂອນທ ື່ດິນລັດມາເປັນທ ື່ດິນບ ກຄົນ. 

ອ່ານຕ ໍ່ທ ື່ນ ື້: https://bit.ly/2WZNNR2  

ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດອ້ອກຂ ໍ້ຕົກລົງ ເພ ື່ອແຈ້ງຍົກເລ ກໂຄງການພັດທະນາຫຼາຍບ ລິສັດ ໃນບ ລິເວນນໍໍ້າ

ຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ເພ ື່ອເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ການພັດທະນາເຂດເສດຖະ 

ກິດແຫຼ່ງ  ໃໝ່ຂອງລາວໃນພ ື້ນທ ື່ດັັ່ງກ່າວໂດຍໂຄງການນ ື້ມ ຊ ື່ວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທ ສ  

ທັນດອນ.  

ອ່ານຕ ໍ່ທ ື່ນ ື້: https://bit.ly/2USMXTp  

8 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດນິ ສະບັບປະຈໍາເດ ອນ ມັງກອນ -  ມ ນາ 2020 

https://bit.ly/39Fe1Lz
https://bit.ly/340wLUi
https://bit.ly/2WZNNR2
https://bit.ly/2USMXTp


ຕດິຕ ໍ່ ແລະ ຕດິຕາມພວກເຮາົໄດທ້ ື່:  

ໂທ: +85630 9815657                     ອ ເມລ: co@laolandinfo.org  

ເວບັໄຊທ໌: www.laolandinfo.org              ເຟສບ ກ: Land Information Working Group 

ວດິ ໂອໃໝກ່ຽ່ວກບັກດິຈະກາໍໃນຊອ່ງຢທູບູພວກເຮາົ:  

ວິດ ໂອນ ື້ແມ່ນວດິ ໂອຕອນທໍາອິດຂອງໂຄງການ Voice. ສໍາລັບວດິ ໂອນ ື້ແມ່ນນໍາສະເໜ ເລ ື່ອງ

ລາວຂອງໄວໜ ່ມທ ື່ໄດ້ກັບບາ້ນຂອງຕົນເພ ື່ອຈດັກິດຈະກໍາທ ື່ຊ ື່ວ່າ ‘ແຜນວາດສາຍນໍໍ້າ’. ກິດຈະ

ກໍານ ື້ຖ ວ່າເປັນເຄ ື່ອງມ ທ ື່ໃຊ້ເຂົ້າເພ ື່ອການຮຽນຮູ້ ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ

ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃນຊມຊນົ.  
 

ເບິື່ງວິດ ໂອນ ື້ໄດ້ທ ື່: https://bit.ly/2R3Bf7B  ຫຼ  ສາມາດເບິື່ື່ງໄດທ້າງ ເຟສບ ກ ທ ື່ນ ື້. 

‘ກດິຈະກໍາສາຍນໍໍ້າແຫງ່ທ ື່ຊ ວດິ’ (River Of): ໄວໜ ມ່ຊນົເຜົັ່າໃນຖານະເປນັຜູນ້າໍໃນການຈດັກດິຈະກາໍໃນຊມຊນົ  

ວິດ ໂອນ ື້ແມ່ນສາ້ງຂ ື້ນມາເພ ື່ອນາໍສະເໜ ໃນກອງປະຊມ ການປະຕິບັດໃນຂັ້ນຊມຊົນ (CoP) 

ຂອງໂຄງການໄລຟ ໌ທ ື່ຈັດຂ ື້ນໃນ ເດ ອນພະຈິກປີ 2019. ໃນສວ່ນຂອງວິດ ໂອນ ື້ ແມ່ນນໍາສະ      

ເໜ ບາງກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮມົແບບໃກ້ຊິດຂອງໂຄງການ ລວມທັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງ    

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ.  
 

ເບິື່ງວິດ ໂອນ ື້ໄດ້ທ ື່: https://youtu.be/2WbbFwqeplY  

ວດິ ໂອ ແນະນາໍບາງກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ ໄລຟ ໌ໃນກອງປະຊມ CoP 2019 

ປະຕທິນິກດົໝາຍ LIWG ອອນລາຍ!  

ບັນດາສະມາຊິກຂອງ LIWG ໄດເ້ຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ ື່ອພດັທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍໃນແຕ່ລະປ ີເຊິື່ງປະຕິທິນກົດໝາຍພວກເຮົາ 

ແມ່ນນໍາສະເໜ  ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍ ບາຍທ ື່ກ່ຽວຂອ້ງກັບທ ື່ດິນ. ເຊິື່ງຫັຼງຈາກທ ື່ຜະລິດແລ້ວໃນແຕ່ລະປ ີກ ໍ່ຈະນໍາໄປເຜ ຍແຜ່ 

ແກ່ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິື່ນ ເພ ື່ອເປັນການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທ ື່ມ ຄວາມສໍາຄັນກັບປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ 

ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຕິທິນກົດໝາຍ ແມ່ນເລ ື່ມຜະລິດມາຕັ້ງແຕ່ປ ີ2009  ເຊິື່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນປີທ 11 ແລ້ວ. 

ສໍາລັບປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ນ ື້ ແມ່ນມ  6 ຫົວຂ ໍ້ທ ື່ສໍາຄັນ ທ ື່ຕິດແທດກັບປະເດັນທ ື່ດິນ.                                                                            

ສາມາດເຂົ້າດາວໂລດໄດ້ທ ື່: https://bit.ly/3bMYyuh  

ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາກ ໍ່ໄດ້ສະຫຼຼຸບເນ ື້ອໃນຫົວຂ ໍ້ປະຕິທິນໃນແຕ່ລະເດ ອນດວ້ຍ. ສາມາດເຂົ້າອາ່ນໄດ້ ທ ື່ນ  ື້.   

 ການຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍຮ່ວມກັບສະມາຊິກ ໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ 

 ກອງປະຊມກະກຽມ ການສ້າງປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2021 

 ການຈັດຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊດິຂອງໂຄງການໄລຟ໌ 

 ບົດວິເຄາະປຽບທຽບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທ ື່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້  

 ເຜ ຍແຜ່ບົດສ ກສາ ສິດທິແມ່ຍິງຕ ໍ່ກັບທ ື່ດິນ ແລະ ຈັດກອງປະຊມລາຍງານ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດສ ກສາ  

ກິດຈະກາໍໃນສະບບັຖັດໄປ (ເດ ອນ ເມສາ – ມຖິຸນາ 2020) 

ແຈງ້ການ: ເນ ື່ອງຈາກສາຖານະການ ການແຜ່ລະບາາດຂອງ COVID-19,  ກອງເລຂາ LIWG ໄດ້ປິດຫ້ອງການ ແລະ ໄດ້ເລ ື່ມເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດ ອນ ມ ນາເປັນ 

ຕົ້ນມາ ເຊິື່ງພວກເຮົາຈະກັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການອ ກຄັ້ງ ເມ ື່ອສະຖານະການດ ຂ ື້ນ. ສະນັ້ນບັນດາກິດຈະກໍາທ ື່ເຮົາໄວ້ວາງແຜນໄວ້ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງ ເດ ອນເມສາ - 

ມິຖຸນາ 2020 ນັ້ນ ກ ໍ່ອາດຈະຖ ກເລ ື່ອງເຊັັ່ນກັນ ເຊິື່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແມ່ນພວກເຮົາຈະລາຍງານໃນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບໜ້າ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ດ  ທາງກອງເລຂາພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍເປັນຫັຼກໃນໄລຍະນ ື້ ສະນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກຂອງເຄ ອຂ່າຍ ແມ່ນສາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາກອງເລ 

ຂາຜ່ານທາງອ ເມລ ແລະ ໂທລະສັບໄດ້ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ທາງເວັບໄຊ້ ແລະ ເຟສບ ກ.  

ຂ ໃຫບ້ນັດາທາ່ນປອດໄພຈາກໄພພະຍາດ ແລະ ມ ສ ຂະພາບແຂງແຮງ! 

9 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລ ື່ອງທ ື່ດນິ ສະບັບປະຈໍາເດ ອນ ມັງກອນ -  ມ ນາ 2020 

https://bit.ly/2R3Bf7B
https://bit.ly/2QIoPl8
https://youtu.be/2WbbFwqeplY
https://bit.ly/3bMYyuh
https://laolandinfo.org/category/resource/legal-calendar/

