
ກອງປະຊມ ແລະ ກດິຈະກາໍໂດຍ LIWG  

ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພືື່ອນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງເລຂາກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລືື່ອງທີື່ດິນ, ເຄືື່ອຂ່າຍ,ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີື່ມກ່ຽວກັບວຽກງານທີື່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການ
ເຄົາລົບສິດທິຂອງຊມຊົນ ຕ ໍ່ກັບການຄອບຄອງທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ ມະຊາດ 

ກ ່ມແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນເລືື່ອງທີື່ດິນ 

ເນືື້ອໃນ ໃນ ສະບບັນີື້ 
ກອງປະຊມ ແລະ ກິດຈະກໍາໂດຍກອງເລຂາ ໃນໄຕມາດ ກ່ຽວກັບການລາຍ
ງານຜົນບົດສຶກສາ  

ກ ມ່ເຮດັວຽກສະເພາະໜວ່ຍງານວຊິາການ 

ວຽກງານໂຄງການລເິລີື່ມ ແລະ ສະມາຊກິ 

ບດົຄວາມ 
ບົດອ່ານແນະນາໍໃນເວັບໄຊ້ເຮົາກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ 
ແລະ ກະສິກໍາ 

ຂາ່ວເດັົ່ນປະຈາໍໄຕມາດ 
ຂ່າວເດັນກ່ຽວກັບປະເດັນທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ         
ປະຈໍາໄຕມາດ 

ກດິຈະກາໍໃນສະບບັຖດັໄປ 
ແນະນາໍກິດຈະກາໍຂອງຫົວຂ ໍ້ສະບັບຖັດໄປຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ      
ສະມາຊິກ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີື່ດິນ (ສະບັບປັງປ ງ), ເລກທີ 
70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ໄດ້ປະ 
ກາດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ 
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ໃນວັນທີ 12 
ສິງຫາ 2020  

 ຂ ໍ້ມນູທີື່ສາໍຄນັ: 

ຈົດໝາຍຂ່າວ 
ສະບບັປະຈໍາເດືອນ 

ກ ລະກົດ - ກັນຍາ 2020 

ການຝກຶອົບຮົມ ແລະ ການສົົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິທີື່ດິນຕາມປະເພນີ
ຂອງທີມງານໄລຟ໌ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ 

ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ວຽກງານຂ ສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີື່ດນິ  



1 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ມ່ແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູເລືື່ອງທີື່ດນິ ສະບບັປະຈາໍເດືອນ ກ ລະກົດ - ກນັຍາ 2020 

ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2020 ກອງເລຂາ LIWG ໄດ້ຈັດກອງປະຊມສະມາຊິກຫ ັກ ເພືື່ອນໍາສະເໜີຜົນຂອງວຽກງານເຄອືຂ່າຍໃນເຄິື່ງປທີໍາອິດ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກໍາຫ ັກ ໂດຍ
ສະເພາະວຽກງານການຂ ສະໜບັສະໜູນການຮ່ວມມືດ້ານທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບທີື່ດິນ. ນອກນີື້ໃນກອງປະຊມໄດ້ມີການແລກ ປຽ່ນບົດຮຽນ ແລະ ນໍາສະເໜີຫ າຍຫົວຂ ໍ້ຄື:     
 

 ນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດລາຍສຶກສາການປຽບທຽບກົດໝາຍທີື່ດິນ ແລະ ປາ່ໄມ້ ທີື່ມີຮັບການມອບໝາຍຈາກ LIWG. ບົດສຶກສານີື້ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກດົ 
ໝາຍທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ສະບບັປັດຈຸບັນ ແລະ ສະບບັກ່ອນໜ້ານີື້  (ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍ ທີື່ດິນ 2003 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ 2007) ໂດຍໄດ້ສຶກສາເບິື່ງຂ ໍ້ທີື່ມີການປັບປ ງໃໝ່ໃນ
ກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ທີື່ເຫັນວ່າຕ້ອງມີການປັບປ ງແກ້ໄຂຄືນໃໝ່. ສິື່ງທີື່ຄົ້ນພົບໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດສຶກສານີື້ມຄີື:  

 

 

 

 ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການໄລຟ໌ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ ກຽ່ວກບັສິດທິທີື່ດິນໃນໄລຍະເດືອນທີື່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງສະເໜີແຜນການຝຶກອົບຮົມແກ່ຫ າຍຄູ່ຮ່ວມງານໃນຕ ໍ່ໜ້າ 
 ກອງເລຂາ LIWG ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດສຶກສາ ແມ່ຍງິ ແລະ ສິດນາໍໃຊ້ທີື່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດສຶກສານີື້ກ ໍ່ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີແລ້ວ ໃນກອງປະຊມເຜີຍ 

ແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງບົດສຶກສາ ທີື່ໄດ້ຈັດຂືື້ນຫ ັງຈາກສໍາເລັດການເກັກໍາຂ ໍ້ມູນຈາກພາກສະໜາມ; ສ່ວນການເຜີຍແຜບ່ົດສຶກສາສະບບັເຕມັຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຈະມີການຈັດຂືື້ນໃນເດືອນຕ ລາ 
2020 ນີື້   

 ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນການນໍາໃຊ້ປະຕທິິນກົດໝາຍໃນຊມຊົນຂອງອົງການ LWF (ເຊິື່ງເປັນສະມາຊິກຂອງ LIWG) ເພືື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນກ່ຽກັບຄວາມສໍາຄັນສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະະຊາດຕາມກດົໝາຍໃນຊມຊົນ 

 ຄວນລະບ ຊັດເຈນກ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດນິຕາມປະເພນີໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ປ່າໄມ້  
 ຈາກການວິເຄາະເຫັນວ່າ ການຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນຕາມປະເພນີ ມີແຕ່ ສະເພາະສວ່ນບ ກຄົນເທົົ່ານັ້ນ   
 ຄວນລະບ ຢ່າງລະອຽດ ບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບກົນໄກການຊົດເຊີຍ ແລະ ຮ້ອງທ ກໃນສອງກົດໝາຍນີື້ 
 ຄວນມີການ ກໍານົົດຫ ັກການ ການຍິມຍອມຢ່າງສະໝັກໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ (FPIC) ໄວ້ໃນທັງສອງກົດໝາຍນີື້ 
 ຂະບວນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບການເຊົົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີື່ດິນຄວນຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊມຊົນໃຫ້ຫ າຍຂືື້ນ  
 ບົດບັນຍັດ ກຽ່ວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຄວນມີການລະບ ໄວ້ໃນກົດໝາຍທັງສອງສະບບັນີື້  

ກອງປະຊມສະມາຊກິຫ ກັ LIWG  

ກອງປະຊມ ແລະ ກດິຈະກາໍໂດຍ LIWG 
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ຄວາມຄບືໜາ້ການພັດທະນາປະຕທິນິກົດໝາຍສະບັບປ ີ2021 

ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2020 ທີື່ຜ່ານມາ  ຜູ້ປະສານງານກອງເລຂາ LIWG ເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນໍາສະເໜີບົສຶກສາລ່າສ ດ 
ແມ່ຍິງ ແລະສິດທິທີື່ດິນ ຢູສ່ປປ ລາວ ໃນກອງປະຊມເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງສງັຄົມລາວ (CSWG) ທີື່ຈັດຂືື້ນໃນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.  ການນໍາສະເໜີບົດສຶກສານີື້ ແມ່ນເພືື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດສຶກສາແກ່
ຫ າຍພາກສ່ວນເພືື່ອເປັນການນໍາສະເໜີ ແລະ ໃຫປ້ະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສບ່ົດສືກສານີື້ ເພືື່ອ ນໍາໄປພິຈາລະນາ ໃນການ
ເຮັດວຽກການຂ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືຂອງຫ າຍຝ່າຍ ສໍາລັບເລືື່ອງຂອງແມຍ່ິງ ແລະ ສິດທທິີື່ດິນ. ພາຍໃນກອງ
ປະຊມນີື້ໄດ້ຫ າຍທ່ານກ ໍ່ໄດ້ເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຫ ື ໂຄງການຕ່າງໆຕ້ອງມີການທໍາຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງກ່ຽວກັບປະເດັນເລືື່ອງບົດບາດ-ຍິງຊາຍ ແລະ ເຊືື່ອມເຂົ້າໃນວຽກງານທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ.  
 

ບົດສຶກສາ ແມຍ່ິງ ແລະ ສິດທິທີື່ດິນ ຢູ ່ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດດາວໂລດໄດ້ໃນເວັບໄຊ້ ແລະ ເຟສບ ກຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ຕາມລີື້ງຂ້າງລ ່ມນີື້:   
 

ດາວໂລດຈາກເວັບໄຊ້ທ໌: https://bit.ly/37ic4Hh 
ດາວໂລດຈາກເຟສບ ກ: https://bit.ly/3pIbhpY 

ການນາໍສະເໜ ີບດົສກຶສາ ແມຍ່ິງ ແລະສິດທທິີື່ດິນ ຢູ່ສປປ ລາວ ໃນ  
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ຫ ັງຈາກກອງປະຊມຄັ້ງທໍາອິດທີື່ໄດ້ຈັດຂືື້ນຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາທີື່ຜ່ານມາ ກອງເລຂາ ພ້ອມດ້ວຍທມີງານຜະລິດ
ປະຕທິິນກົດໝາຍໃນປີນີື້ ໄດ້ມີການພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພືື່ອສບືຕ ໍ່ຂະບວນການພັດທະນາ
ປະຕທິິນກົດໝາຍ. ໃນໄລຍະສອງເດືອນທີື່ຜ່ານມາ ກອງປະຊມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ແນໃສການກໍານົດຫົວຂ ໍ້ 
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງບັນດາສະມາຊິກກ່ຽວກັບປະເດັນ ແລະ ຫວົຂ ໍ້ທີື່
ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່. ເຊິື່ງຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງບັນດາທີມງານສ້າງປະຕິທິນ 
ໄດ້ມີການຄັດເລືອກເອົາ 6 ຫົວຂ ໍ້ສໍາລັບປະຕທິິນກົດໝາຍສະບັບປ ີ2021 ນີື້ຄື: 1) ການຂຶື້ນທະບຽນທີື່ດິນ 
ແລະ ອອກໃບຕາດິນ; 2) ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນການໃຫ້ເຊົົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີື່ດິນ; 3) ຂັ້ນ
ຕອນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີື່ດນິ; 4) ການປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນ ແລະ ການວາງແຜນຈັດສັນ
ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ; ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ຍືນຍົງ; 6) ຜົນ
ກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃນວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ວິທີຫລ ດຜ່ອນ.  
ສໍາລັບດ້ານເນືື້ອໃນ ແມ່ນໄດ້ສະຫ ຸບແລວ້ຕາມ  6 ຫົວຂ ໍ້ທີື່ໄດ້ກໍານົດ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືພາຍທີມງານສ້າງປະຕິທິນເອງ, ບັນດາສະມາຊກິຫ ັກຂອງ LIWG ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານທາງພາກລັດ. ໃນໄລຍະນີື້ ແມ່ນພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນລ ຖ້າການອະນ ຍາດຈາກພາກລັດໃນ
ການສັົ່ງພິມ ເຊິື່ງຂະບວນການຈັດພິມປະຕິທິນກົດໝາຍສະບບັປີ 2021 ນີື້ແມ່ນຈະສໍາເລັດໃນຕົ້ນເດືອນ 
ທັນວາປີນີື້ ແລະ ຈະມີການເປີດກອງປະຊມນໍາສະເໜີໃນຊ່ວງໃນໄຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2020ນີື້ເຊັົ່ນກັນ.  
ຂ ໍ້ມນູເພີື່ມເຕມີ: ປະຕທິິນຂອງພວກເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາແມ່ນຍງັສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂລດໄດ້
ທີື່: https://laolandinfo.org/category/resource/legal-calendar/  

ກອງປະຊມ ເຄອືຂາ່ຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ  

https://bit.ly/37ic4Hh
https://www.facebook.com/laolandinfo/photos/a.413736855311579/3834790876539476/
https://laolandinfo.org/category/resource/legal-calendar/
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ໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ເດືອນນີື້ ບັນດາສະມາຊິກກ ່ມທີື່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບການປັບປ ງກົດໝາຍທີື່ດິນ ໄດ້ມີການພົບປະກັນເປັນປະຈໍາ 
ເພືື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາການສົມທຽບລະຫວ່າງ ກົດໝາຍທີື່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ເພືື່ອເປັນອີງໃນການ
ພັດທະນາບັນດາເອກະສານສືື່ສານອືື່ນໆເຂົ້າໃນວຽກງານຂ ການຮ່ວມມືສະໜບັສະໜູນໃນຕ ໍ່ໜ້າ.  

ກ ່ມທີື່ປກຶສາ ກ່ຽວກບັການປບັປ ງກົດໝາຍທີື່ດິນ 

ການເຮດັວຽກຂອງ ກ ່ມເຮດັວຽກສະເພາະ ແລະ  

ກອງປະຊມ ຂະແໜງການຍ່ອຍກ່ຽວກບັທີື່ດິນ  
ຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫ າຍພາກສ່ວນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຜັກດັນໃຫ້ມີການປະຊມ ໃນທີື່ສ ດກອງປະຊມ 
ຂະແໜງການຍ່ອຍກ່ຽວກັບທີື່ດິນ (LSSWG) ປະຈໍາປີນີື້ ໄດ້ຈັດຂືື້ນໃນວັນທ ີ16 ກັນຍາ 2020 ເຊິື່ງ ອົງການ   
Helvetas ປະຈໍາລາວ ໃນຖານະທີື່ເປນັຕົວແທນຂອງ LIWG ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມໃນການຈັດກອງປະຊມນີື້. ມີບັນດາ
ຕົນແທນຈາກພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບທີື່ດິນ ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊມຄັ້ງນີື້ດ້ວຍ.   
 

ກອງປະຊມຄັ້ງນີື້ ແມ່ນຈັດຂືື້ນ ເພືື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປຽ່ນຄວາມຄດິເຫັນກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທີື່ດິນ ສະບບັ
ປັບປ ງລ່າສ ດ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການຍ່ອຍ ໃນຊ່ວງທີື່ຜ່ານມາ ແລະ 
ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືວາງແຜນຕ ໍ່ກບັການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບເລືື່ອງທີື່ດິນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຂອງ 
ຂະແໜງການຍ່ອຍກ່ຽວກັບທີື່ດິນ (LSSWG).  
 

ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊມນີື້ຍັງໄດ້ຮ່ວມຮັບຟງັ ແລະ ການສົນທະນາອອນລາຍ  ກັບຕົວແທນຈາກທະນາຄານ
ໂລກ ແລະ KfW ກຽ່ວກັບໂຄງການ ການຂືື້ນທະບຽນທີື່ດິນໃນປະເທດລາວ ດ້ວຍ.   

ຂ ໍ້ມນູທີື່ສໍາຄນັ:  
 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີື່ດິນ (ສະບັບປັງປ ງ), ເລກທີ 70/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ໄດປ້ະກາດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ເຜີຍ 
ແຜ່ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ ຈົດໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ໃນວັນທີ 12 
ສິງຫາ 2020 ເຊິື່ງທ່ານສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີື່:    

 ສະບບັພາສາລາວ ທີື່: https://bit.ly/3kTfowD  

 ສະບບັແປພາສາອັງກິດ (ບ ໍ່ເປັນທາງການ ເຊິື່ງແປໂດຍ 
LIWG & ໜ່ວຍງານດ້ານທີື່ດິນຂອງ GIZ ລາວ) ທີື່: 
https://bit.ly/33OjNJH   

ໜວ່ຍງານວິຊາການ  

https://bit.ly/3kTfowD
https://bit.ly/33OjNJH
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ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການລິເລີື່ມ ແລະ ສະມາຊິກ LIWG 

ການຝກຶອບົຮມົແບບໃກ້ຊດິ ແກ່ບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານ:  
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກ ລະກົດ-ກັນຍາ 2020 ທີມງານ LIFE ໄດມ້ີການຈັດການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດແກ່
ຫ າຍອົງການ ແລະ ຫ າກຫ າຍຫົວຂ ໍ້ທີື່ຕິດພັນກັບທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເຊິື່ງບັນດາ
ອົງການຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ LIFE ປະກອບມອີົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກລັດ ໃນຫ າຍແຂວງເຊັົ່ນ ໂຄງການ MRLG, ກົມທີື່
ດິນ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ອົງການ GIZ Laos, ອງົການ 
APEDC, MCC, CCL, World Renew ແລະ CDEA.  
 

ສໍາລັບຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆໃນການຝຶກອົບຮົມແມນ່ປະກອບມີ ສິດທິທີື່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດ
ແຍ້ງ, ສິດທິຂັ້ນພືື້ນຖານຂອງພົນລະເມອືງລາວຕ ໍ່ກັບທີື່ດິນ, ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີື່ຫ າກຫ າຍເພືື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກການຮຽນຮູ້ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສັນຍາກະສິກໍາ.    
 

ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄັ້ງ ຜູ້ທີື່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ທກັສະ ແລະ ບົດຮຽນທີື່
ຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມນັ້ນໄປປະຕິບດັຕົວຈິງໃນຂັ້ນຊມຊົນ ເຊິື່ງການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນ
ພະນັກງານອົງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັກິດຈະກໍາເຜີຍແຜຂ່ ໍ້ມູນ
ແກ່ປະຊາຊົນໃນບ້ານ.  

 

ວິທີການໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ LIFE ແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ສາມາດນໍາປະຕບິັດໄດ້
ແທ້ໃນຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທຜີົນ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນຊມຊົນ.    

ເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕມີຂອງໂຄງການ LIFE ໄດ້ທີື່: https://laolandinfo.org/category/life/  

ໂຄງການໄລຟ ໌(LIFE) 

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

ການເຮດັກດິຈະກາໍຂອງໄວໜ ມ່ໃນບາ້ນ 
ໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາທີື່ຜ່ານມາຫ ັງຈາກທີື່ໄວໜ ່ມຈໍານວນ 10 ຄົນ ທີື່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 
ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັການອະນ ລັກທີື່ດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໄດ້ກັບບ້ານ
ຂອງຕົນເອງເພືື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທີື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄປ
ເຜີຍແຜຕ່ ໍ່ໃນບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງ.  
 

ກິດຈະກໍານີື້ແມ່ນຈັດຂືື້ນໃນບ້ານຂອງຕວົແທນໄວໜ ່ມທັງ 10 ຄົນ ໃນ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງ 
ຈໍາປາສັກ, ບ ລິຄໍາໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ, ອ ດມົໄຊ ແລະ ຫ ວງນໍໍ້າທາ. 
 

ກິດຈະກໍາຄັ້ງນີື້ ເປັນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນກົດໝາຍທີື່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ແກ່
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂອງໄວໜ ່ມ ເຊິື່ງເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ສໍາຄັນ ທີື່ຕິດພັນກັບຊວີິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນແຕ່ລະຊມຊນົເອງ.  
 

ການເຮັດກິດຈະກໍາຄັ້ງນີື້ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນຫ າຍ ເຊິື່ງສະແດງອອກຈາກ
ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ, ການສົນທະນາ ແລະ ການຕອບ-ຖາມກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມູນທີື່ໄວໜ ່ມ
ໄດ້ນໍາເອົາໄປເຜີຍແຜ່ ຢ່າງຄຶກຄືື້ນ. 
 

ເບິື່ງຮູບພາບຂອງກິດຈະກໍານີື້ໄດ້ທີື່: https://bit.ly/37MHSnV  

ໂຄງການເຜຍີແຜຂ່ ໍ້ມນູກ່ຽວກບັການອະນ ລັກທີື່ດິນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ເພືື່ອເປັນການກຽມພ້ອມໃນການລົງບ້ານໃນການສືບຕ ໍ່ເຮັດກິດຈະກໍາທີ 2 ໄວໜ ມ່ທັງ 10 ຄົນ
ທີື່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕັ້ງແຕ່ປທີີື່ແລ້ວ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ບົດບາດສມົມ ດ 
ເພືື່ອເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີການດັົ່ງກ່າວໄປ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນການອະນ ລັກທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ. ນອກຈາກຈະມີຕົນແທນໄວໜ ມ່ທີື່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທງັ 
10ຄົນແລ້ວ ກ ໍ່ຍັງມີໄວໜ ່ມທີື່ເປັນຜູ້ທີື່ຈະສະໜບັສະໜູນການເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່ແຕ່ລະບ້ານກ ໍ່ໄດ້
ມາເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີື້ດ້ວຍ.  
ຫົວຂ ໍ້ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີື້ປະກອບມີ ວິທີການໃນການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີື່ດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍຫ າຍຮູບວິທີການເຊັົ່ນ ການນໍາໃຊ້ເກມ, ວິດີໂອ, ແລະ 
ການສະແດງບົດບາດສົມມ ດ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການທີື່ຫ າກຫ າຍດັົ່ງກ່າວແມ່ນເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາ 
ຊົນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນືື້ອຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມສີ່ວນຮ່ວມກັບກິດຈະກໍາທີື່ຈະໄປເຜີຍແຜ່
ໃນບ້ານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.  
ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີື້ແລ້ວ ໄວໜ ່ມທັງ 10 ຄົນ ແລະ ໝູ່ເພືື່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການ
ເຮັດກິດຈະກໍາໃນບ້ານໂດຍມີການເອົາວິທີການ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການຝຶກອົບ 
ຮົມຄັ້ງນີື້ໄປນໍາໃຊ້ໃນການປະຕບິັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງ.  
 

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີື້ແມ່ນນໍາພາໂດຍ ທມີງານໂຄງການ LIFE ແລະ Stella.  
ເບິື່ງຮູບພາບຂອງກິດຈະກໍານີື້ໄດ້ທີື່: https://bit.ly/3jCpJeP  

“ຂາ້ພະເຈົ້າ ບ ໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາແບບນີື້ມາກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າ ມັກກດິຈະ
ກາໍການຮຽນຮູແ້ບບນີື້ຫ າຍ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄ ນປະໂຫຍດຕ ໍ່ບ້ານເຮົາ”, 

 

ຄະນະບ້ານ ບ້ານວັງປ່ານ ທີື່ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ                          
ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຕ ໍ່ກັບກິດຈະກໍາ.  

https://bit.ly/37MHSnV
https://laolandinfo.org/category/life/
https://www.facebook.com/TheSTELLA/
https://bit.ly/3jCpJeP
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© MRLG 

ນອກຈາກການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ຍັງໄດ້ມກີານລົງພືື້ນທີື່ເພືື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານໃຫຍ່ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບຮູ້
ສິດຄອບຄອງທີື່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມຕ້າມປະເພນີ. ເບິື່ງບັັນຍາກາດພາບກິດຈະກໍານີື້ໄດ້ທີື່: https://bit.ly/35mriZ1  
 

ເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕມີການເຮັດວຽກຂອງ MRLG ທີື່: www.mrlg.org 

ໃນຊ່ວງວັນທີ 22-24 ກັນຍາ 2020 MRLG ໄດມ້ີການຈັດການຝຶກອົບຮົມ
ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ເຊິື່ງໄດ້ຈັດຂືື້ນທີື່
ແຂວງຊຽງຂວາງ.  
 

ຈຸດປະສງົໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມນີື້ແມ່ນເພືື່ອ ໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງບນັ 
ດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ MRLG ຕ ໍ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ
ຕ່າງໆພາຍໃຕ້ແຜນວຽກງານນີື້ ພ້ອມທງັເປັນການປຶກສາຫາລືເພືື່ອເຮັດໝັ້ນໃຈວ່າ 
ບົດຮຽນຈາກການປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະທົດລອງນັ້ນ ສາມາດເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ໃຊ້
ເປັນບ່ອນອີງຕ ໍ່ກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.  

 

ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີື້ ກອງເລຂາ LIWG  ກ ໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມທັງໄດມ້ີການ 
ນໍາສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບທີື່ສໍາຄັນຂອງບດົສກຶສາການສົມທຽບລະຫວ່າງ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ທີື່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ ໍ່ກບັຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທີື່ປະຊມດ້ວຍ.  
 

ເບິື່ງຮູບພາບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີື້ທີື່: https://bit.ly/2TduGQv  

 ໂຄງການ ບ ລຫິານລດັກຽ່ວກບັທີື່ດນິໃນພາກພືື້ນແມນ່ໍໍ້າຂອງ (MRLG)  

https://bit.ly/35mriZ1
https://www.mrlg.org/
https://www.mrlg.org/
https://bit.ly/2TduGQv
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ບດົອາ່ນແນະນໍາໃນເວບັໄຊ້ LIWG 

ການຮບັມກືັບໄພພບິດັທາງທາໍມະຊາດ 
ການຮັບມືໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແມນ່ໜຶື່ງໃນຫົວຂ ໍ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈາໍເດອືນກ ລະ 
ກດົ-ສງິຫາ 2020 ເຊິື່ງຫົວຂ ໍ້ດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ
ສິື່ງແວດລ້ອມ,  ເລກທີ 29/ສພຊ, ລງົວັນທີ 18 ທັນວາ 2012.  ການນໍາສະເໜີຫົວຂ ໍ້
ດັົ່ງກ່າວໃນປະຕທິິນກົດໝາຍປີນີື້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພືື່ອ ເປັນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານ
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໄພພບິັດ ແລະ ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນໄພພິບັດທໍາມະ
ຊາດຫາກເກີດຂືື້ນ.  

 

ອ່ານເພີື່ມເຕີມທີື່: https://bit.ly/2FNBuky  

ແມ່ນໜຶື່ງໃນຫົວຂ ໍ້ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ - ຕ ລາ 2020 ເຊິື່ງໄດອ້ີງໃສ່ກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ເລກທີ 45/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ15 ມິຖຸນາ 
2018 ໂດຍ ໄດ້ຍົກເອົາ ມາດຕາ22 ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ 
ກ່ຽວກັບການຈັດສັນພູມລໍາເນົາສໍາລັບປະເພດການຈັດສັນທົົ່ວໄປ ໂດຍປະຕິບດັຕາມແຜນ 
ຈັດສັນຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນພມູລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບທີື່ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປນັທາງການ  
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ມານໍາສະເໜີໃນປະຕທິິນໜ້ານີື້.  
 

ອ່ານເພີື່ມເຕີມທີື່: https://bit.ly/3dPZgc8   

Quick Facts: ແມຍ່ິງ ແລະ ການກະສິກາໍ 
ແມ່ຍິງມສີ່ວນສໍາຄັນໃນຂະບວນການຜະລິດອາຫານ ສະນັ້ນການສະໜັບແມ່ຍງິໃນຂະແໜງ 
ການຜະລິດກະສິກໍານັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີອາຫານເພືື່ອການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ຍິື່ງມີການສະ
ໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນທີື່ເປັນແມ່ຍງິຫ າຍເທົົ່າໃດ ກ ໍ່ຍິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ
ດ້ານອາຫານຫ າຍຂືື້ນເທົົ່ານັ້ນ.   

ອ່ານເພີື່ມເຕີມທີື່: https://bit.ly/3ipJWEf 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການໄດຮ້ບັການທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍຈາກການຈດັສັນພມູລໍາເນາົ 

https://laolandinfo.org/resource/legal-calendar/%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%ae%e0%ba%b1%e0%ba%9a%e0%ba%a1%e0%ba%b7%e0%ba%81%e0%ba%b1%e0%ba%9a%e0%bb%84%e0%ba%9e%e0%ba%9e%e0%ba%b4%e0%ba%9a%e0%ba%b1%e0%ba%94%e0%ba%97%e0%ba%b3%e0%ba%a1%e0%ba%b0/
https://laolandinfo.org/resource/legal-calendar/%e0%ba%81%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%ae%e0%ba%b1%e0%ba%9a%e0%ba%a1%e0%ba%b7%e0%ba%81%e0%ba%b1%e0%ba%9a%e0%bb%84%e0%ba%9e%e0%ba%9e%e0%ba%b4%e0%ba%9a%e0%ba%b1%e0%ba%94%e0%ba%97%e0%ba%b3%e0%ba%a1%e0%ba%b0/
https://bit.ly/2FNBuky
https://laolandinfo.org/resource/legal-calendar/%E0%BB%80%E0%BA%87%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%82%E0%BB%83%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BB%84%E0%BA%94%E0%BB%89%E0%BA%AE%E0%BA%B1%E0%BA%9A%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99/
https://bit.ly/3dPZgc8
https://www.facebook.com/laolandinfo/photos/a.413736855311579/3597874363564463/?type=3&theater
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ກດົໝາຍທີື່ດນິສະບບັປບັປ ງ ອະນ ຍາດໃຫຄ້ົນຕາ່ງປະເທດເປນັເຈົ້າຂອງຕກຶຄອນໂດມນີຽມໄດ້ 
ໃນມາດຕາທີ 132 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີື່ດິນສະບັບປບັປ ງ ໄດ້ກໍານົດວ່າ  ຄນົຕ່າງປະເທດ ສາມາດຊືື້ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງຫ້ອງ ຫ ື 
ຕຶກຄອນໂດ ຢູ່ປະເທດລາວ ໄດ້. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອູດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຄັ້ງນີື້ຂອງລດັຖະບານລາວ
ໃນການໃຫ້ສິດຄົນຕ່າງປະເທດສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງຄອນໂດມີນຽມໄດ້ ແມ່ນຈະເປັນການກະຕ ້ນຕະຫ າດອະສັງຫາລິມະຊບັ ໂດຍສະ 
ເພາະຈາກບັນດານັກລົງທຶນຈີນ.  ອ່ານເພີື່ມທີື່: https://bit.ly/2Gch98J 

ລດັຖະບານລາວໄດຮ້ວ່ມກບັບ ລສິດັໄຮເທກັໃນການສາໍຫ ວດທີື່ດິນ 
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບ ລິສັດ ໃນໂຄງການນີື້ແມ່ນ ຈະມກີານໃຊ້ລະບົບເຕັກນິກທີື່ທັນສະໄໝ ໃນການສໍາຫ ວດທີື່
ດິນ ແລະ ການສ້າງແຜ່ນທີື່ທີື່ດິນ ເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການຂືື້ນທະບຽນທີື່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ.  ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ທັງສອງ
ຝ່າຍຈະຮ່ວມກັນໃນການສໍາຫ ວດ, ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ ຕາມທິດທາງສີຂຽວ ແລະ ມຄີວາມຍືນຍົງ ພ້ອມສ້າງລະບບົການປະເມີນ
ມູນຄ່າທີື່ດິນທີື່ມຄີວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເພືື່ອເປັນການຊ່ວຍໃນການອອກແບບໂຄງການ ເພືື່ອນໍາສະເໜີຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ຮ່ວມມື
ກັບປະເທດຈີນ ໃນການພັດທະນາໂຄງການ. ອ່ານເພີື່ມເຕີມທີື່: https://bit.ly/36cTD6h 

ລດັຖະບານໃຫບ້ ລສິດັບວົລະພາສາໍປະສານທີື່ດນິກວາ່ 2,000 ເຮັກຕາ  
ບ ລິສັດບົວລະພາ ສໍາປະທານດິນ 2,000 ເຮັກຕາ ໃນເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ ເພືື່ອປູກ ອ ດສາຫະກໍາ ເຊິື່ງມີອາຍ ສໍາ
ປະທານ 50 ປີ. ຕາມການລາຍງານ ດິນທີື່ໃຫ້ສໍາປະທານ ແມ່ນເປັນດິນທີື່ ‘ເຊືື່ອມໂຊມ’ ແລະ ຈະມີການດໍາເນີນການປູກ ໄມ້ອ ດສາຫະ
ກໍາ ໂດຍສະເພາະໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກະຖິນນິລົງຢູ່ໃນເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດດັົ່ງກ່າວ. ນີື້ແມ່ນຈໍານວນສໍາປະທານເລີື່ມຕົ້ຮຕ ໍ່ໂຄງການດັົ່ງ 
ກ່າວ ເຊິື່ງທາງບ ລິສັດແມ່ນຈະມີແຜນຂະຫຍາຍເນືື້ອທີື່ການປ ກໄມ້ອ ດສາຫະກໍາເຖິງ 60,000 ເຮັກຕາໃນອະນາຄົດ.  ອ່ານເພີື່ມເຕີມທີື່: 
https://bit.ly/3ohCsXS  

ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັນາໍສະເໜກີຽ່ວກບັບນັຫາເລືື່ອງທີື່ດນິ  
ທ່ານ ສິນລະວົງ ຄ ດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກບັບັນຫາດ້ານທີື່ດິນທີື່ເກີດຂືື້ນໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ຕ ໍ່ ກອງປະຊມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 9 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຊດທີ 1 ໃນວັນທີ 17 ກ ລະກົດ 2020. ເບິື່ງວິດີໂອນີື້
ໄດ້ທີື່: https://bit.ly/2Pw5T8x  

ສະພາສດິທມິະນ ດຂອງສປຊ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານ UPR ສາໍລບັ ສປປ ລາວ  
ສະພາສິດທມິະນ ດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກົນໄກທົບທວນປະຈໍາໄລຍະດ້ານສິດທິມະນ ດ 
(UPR) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ທີື່ກອງປະຊມຄັ້ງທີ 45 ທີື່ຈັດຂືື້ນໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020. ໃນບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວແມນ່ ປະກອບ  
ມີ ຂ ໍ້ແນະນໍາຕ ໍ່ລັດຖະບານລາວກວ່າ  226  ຂ ໍ້ ເຊິື່ງໃນຈໍານວນຂ ໍ້ສະເໜີທງັໝົດນັ້ນມີ 4 ຂ ໍ້ສະເໜີທີື່ກ່ຽວກັບເລືື່ອງທີື່ດິນໃນປະເທດລາວ.  

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີື່ມເຕມີທີື່ນີື້: https://bit.ly/3jBrXer  

ຂາ່ວເດັົ່ນປະຈາໍໄຕມາດ 

https://bit.ly/2Gch98J
https://bit.ly/36cTD6h
https://bit.ly/3ohCsXS
https://bit.ly/2Pw5T8x
https://bit.ly/3jBrXer


ຕດິຕ ໍ່ ແລະ ຕດິຕາມພວກເຮາົໄດທ້ີື່:  
ໂທ: +85630 9815657               ອີເມລ: co@laolandinfo.org  

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

 ກອງປະຊມສະມາຊິກຫ ັກຂອງ LIWG  
 ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີື່ດິນ  
 ກອງປະຊມເຜີຍແຜ່ບົດສຶກສາ ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນໃນລາວ  
 ກອງປະຊມເປີດໂຕປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບປີ 2021 
 ການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຂອງໂຄງການ LIFE ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ 
 ກອງປະຊມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງໄວໜ ່ມທີື່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນ ລັັກທີື່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

9 ຈົດໝາຍຂາ່ວ ກ ມ່ແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູເລືື່ອງທີື່ດນິ ສະບບັປະຈາໍເດືອນ ກ ລະກົດ - ກນັຍາ 2020 

ພວກເຮົາຫວັງວ່າທາ່ນຈະມວ່ນຊືື່ນກັບການອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີື້! 

ກດິຈະກາໍໃນໄຕມາດໜາ້ (ຕ ລາ - ທນັວາ 2020) 


