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ຮູບພາບ: ທ່ົງນາ ແລະ ສວນຜັກ ໃນເມືອງວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ
(ພາບຖ່າຍໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນເລື່ອງທ່ີດິນ)

ຊຸມຊົນທ່ີອາໃສຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນອາໄສທ່ີດນິລວມໝູ ່
ເພ່ືອ ສ້າງລາຍຮັບ, ໂພຊະນາການ, ການດ�າລງົຊີວດິ ແລະ ການບ�ລກິານ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ.1 ທ່ີດນິປະເພດນີ້ ຊ່ຶງມກັເອີ້ນວາ່ “ທ່ີດນິຊຸມຊົນ” ຖືກ 
ນ�າໃຊ້ເພ່ືອການເຮັດໄຮ່ແບບໝນູວຽນ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ເພ່ືອຈດຸປະສງົ 
ດາ້ນກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມຮ້ບູແບບອືນ່ໆ. ບົດບັນຍັດທ່ີຍັງມລັີກສະນະບ�ຄ່ບົ 
ຖ້ວນພຽງພ�ໃນກດົໝາຍທ່ີດນິສະບັບປັບປຸງ ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າ 
ໄມປ້ ີ2019 ເຮັດໃຫ້ ການເຂ້ົາເຖິງການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແບບລວມໝູຢ່່າງ 
ໝັນ້ຄົງ2 ຂອງຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດຍັງມີຄວາມສ່ຽງ. ໃນຂະນະທ່ີກດົ
ໝາຍເຫ່ົຼານີ້ມີຄວາມຄືບໜາ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການແນະນ�າຫັຼກການ 
ສ�າລັບ ການຮັບຮູ້ການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນຕາມປະເພນີ (ມາດຕາ  130, 
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ) ແລະ ແນວຄວາມຄດິຂອງການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ
ແບບລວມໝູ ່(ຕວົຢ່າງ: ມາດຕາ 81 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ ແລະ ມາດຕາ 
118 ກດົໝາຍ ວາ່ດ້ວຍປ່າໄມ)້ ແຕກ່�ຍັງບ່ໍມກີານກາໍນດົສດິຄອບຄອງ 
ນາໍໃຊ້ທ່ີດິນແບບລວມໝູ ່ ເຊ່ິງມີຄວາມສ�າຄັນຕ�່ການດ�າລົງຊີວດິຂອງ
ຊາວຊົນນະບົດທ່ີອີງໃສກ່ານເຮັດກະສກິ�າລວມໝູ ່ແລະ ປ່າໄມບ້້ານ. 

ແຜນນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ຫືຼ ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ມກັຈະເປັນເອກະສານຊຸມ 
ດຽວທ່ີກາ່ວເຖິງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິລວມໝູເ່ລ້ືອຍໆ, ແຕມ່ນັກ�ຍັງບ�ພ່ຽງພ�
ເພ່ືອຮັບປະກັນັຄວາມຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງການຄອບຄອງນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ. 

ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນການຄອບຄອງນ�າໃຊ້ທ່ີດນິທ່ີໜກັແໜນ້ກວາ່ ແລະ 
ກອບການຄຸມ້ຄອງນ�າໃຊ້ທ່ີດນິແບບລວມໝູທ່ີ່ຈະແຈງ້ກວາ່ ໂດຍຜ່ານການ
ໄດສ້ດິຄອບຄອງນ�າໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການນັນ້ ຈະສາມາດເສມີສາ້ງແຮງ
ຈງູໃຈໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ຢາກລົງທຶນໃສ ່ແລະ ປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງ
ນ�າໃຊ້ທ່ີດນິໃຫ້ກາ້ວໄປສູກ່ານດ�າລົງຊີວດິແບບຖາວອນຫຼາຍຂ້ຶນ. ການ
ກ�ານດົສດິຄອບຄອງນ�າໃຊ້ທ່ີດນິແບບລວມໝູຢ່່າງເປັນທາງການ ຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຊຸມຊົນນ�າໃຊ້ທ່ີດນິເຫ່ົຼານີ ້ຢ່າງຖືກກດົໝາຍ ແລະ ສາມາດໄຈແ້ຍກໄດ້ດີ 
ຂ້ຶນ ເຖິງຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງພ້ືນທ່ີທ່ີອາດຈະຖືກກ�ານດົໃຫ້ນ�າໃຊ້
ເພ່ືອຈດຸປະສງົອ່ືນ ເຊ່ັນ: ທ່ີດນິສ�າລັບການລົງທຶນ, ໂຄງການພ້ືນຖານໂຄງ 
ລາ່ງ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ປ່າສະຫງວນ – ທັງໝດົນີແ້ມ່ນອງົປະກອບ 
ທ່ີສ�າຄນັຂອງການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ 
ລາວ.

1 ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິບ້ານ ແບບລວມໝູ ່ແລະ ແບບປະສມົປະສານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມກີານບ�ລິການລະບົບນເິວດຂະໜາດກວາ້ງຂ້ຶນ (ຕ�ເ່ມອືງ, ແຂວງ ແລະ ອ່ືນໆ). 
2 ການຄຸມ້ຄອງແບບລວມໝູ ່ ໝາຍເຖິງ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປະເພດຕາ່ງໆ (ກະສກິ�າ, ປ່າໄມ ້ແລະ ອ່ືນໆ) ໂດຍປະຊາຊົນທັງໝດົພາຍໃນບ້ານ. ສ່ວນຫຼາຍລະບົບການຄຸມ້ຄອງແບບລວມໝູ ່ແມ່ນເປັນ   
  ໄປຕາມປະເພນຕີັງ້ແຕດ່ກຶດ�າບັນມາແລວ້.
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ຮູບພາບ: ຊາວບບ້ານກຸ່ມໜື່ງກໍາລັງຈດັກິດຈະກໍາເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ
ໂດຍອາສາສະໝກັໄວໜຸມ່ຈາກໂຄງການ LIFE ໃນເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ

(ພາບຖ່າຍໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນເລື່ອງທ່ີດິນ)

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແບບລວມໝູ ່ແມນ່ເປັນຮບູແບບການຄອບຄອງນ�າ
ໃຊ້ຕາມປະເພນ ີຢູ່ ສປປ ລາວ ມາແຕ່ດນົນານແລ້ວ. ປະຊາຊົນລາວບັນດາ 
ເຜ່ົາ ຈດັຕັງ້ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຈດັແບ່ງທ່ີດນິເຫ່ົຼານີ້ ເປັນປົກກະຕ ິແລະ 
ສວ່ນໃຫຍ່ເຮັດແຕ່ລະປ.ີ ການເຂ້ົາເຖິງແລະຈດັແບ່ງດັງ່ກ່າວ ມັັກັຈະລວມ 
ເຖິງ ການເຮັດໄຮ່ໝນູວຽນໃນເນື້ອທ່ີດນິທ່ີບ�່ເໝາະສມົສ�າລັບການປູກ 
ພືດຖາວອນ ຫືຼ ການຜະລດິໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັນ້, ການປູກໄມ ້ແລະ 
ການເຮັດກະສກິ�າ-ປ່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານ, ຄງັລ້ຽງສດັ ຫືຼ ການ 
ຜະລດິພືດພັັນຕາມລະດກູານ ແມນ່ມກັຈະເຮັດຢູ່ໃນທ່ີດນິລວມໝູ.່

ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຜ່ານມາຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດແ້ນ
ໃສ່ການລບຶລາ້ງການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ. ໃນຊຸມປມີ�່ໆ ມານີ,້ ມຄີວາມ
ເຂ້ົາໃຈທ່ີດຂ້ຶີນກ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕ່າງກນັໃນການປະຕບັິດຕວົຈງິກ່ຽວ
ກບັການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ ຊ່ຶງລັດຖະບານລາວໄດ້ມຈີດຸສມຸດາ້ນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ ທ່ີຫັນໄປສູກ່ານຫຸຼດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ແບບ

ເລ່ືອນລອຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການເຮັດໄຮ່ແບບເລ່ືອນລອຍທ່ີບຸກເບີກ
ພ້ືນທ່ີໃໝເ່ລ້ືອຍໆ. ແຕ່ໃນຕວົຈງິ, ການເຮັດໄຮ່ແບບເລ່ືອນລອຍຍັງສບື
ຕ�ມ່ຢູ່ີໃນທ່ົວປະເທດ  ແລະ  ຍັງຄງົເປັນສ່ວນໜຶງ່ທ່ີສ�າຄນັຂອງການດ�າ
ລງົຊີວດິຢູ່ເຂດພູດອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ເມື່ອຊາວກະສກິອນລາວໄດ້
ຮັບການສະເໜທີາງເລອືກ ແລະ ໂອກາດໃນການດ�າລງົຊີວດິແບບອື່ນໆ, 
ທ່າອ່ຽງໃນອະນາຄດົຄງົຈະມກີານຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດໄຮ່ແບບເລ່ືອນ 
ລອຍ ໄປສູກ່ານນ�າໃຊ້ເນື້ອທ່ີດນິເຫ່ົຼານີ້ຢ່າງຕ�ເ່ນື່ອງ ແລະ ແບບຖາວອນ 
ຫຼາຍຂ້ຶນ. ການຮັບຮູ ້ແລະ ການປົກປ້ອງທາງດາ້ນກດົໝາຍທ່ີພຽງພ� 
ຕ�ກ່ບັ ທ່ີດນິລວມໝູ ່ແລະ ພ້ືນທ່ີທ່ີໄດນ້�າໃຊ້ເພ່ືອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍຂອງ 
ເຂົາເຈົາ້ ຈະຊ່ວຍອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານຫັນປ່ຽນວທີິການ
ທ�າມາຫາກນິດັງ່ກາ່ວ ແລະ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກນັລາຍຮັບຂອງຄອບຄວົ 
ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານອີກດ້ວຍ.

ຄວາມເປັນມາ
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 1. ສາ້ງຮ່າງນຕິກິ�າລຸມ່ກດົໝາຍທ່ີເໝາະສມົ, ມໃີບຢ້ັງຢນືການນ�າໃຊ້
  ທ່ີດນິ ເພ່ືອອອກໃຫ້ແກທ່ີ່ດນິທ່ີນ�າໃຊ້ເພ່ືອຈດຸປະສງົລວມໝູ.່ 
  ຮ່າງນຕິກິ�າດັງ່ກາ່ວຄວນ:

   a. ຂະຫຍາຍບັນຊີລາຍຊ່ືປະເພດທ່ີດນິຂອງລດັທ່ີໃຊ້ເພ່ືອ
    ຈດຸປະສງົລວມໝູອ່ອກ - ຕາມທ່ີໄດກ້�ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 
    81 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ - ປະກອບມ ີທ່ີດນິນ�າ
    ໃຊ້ລວມເພ່ືອວຽກງານກະສກິ�າ, ກະສກິ�າ-ປ່າໄມ້ແບບ
    ປະສມົປະສານ ແລະ ປ່າໄມ.້

   b. ສະໜອງໃບຢ້ັງຢນືການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິສ�າລບັທ່ີດນິລວມ
    ໝູ,່ ທັງໃນ ແລະ ນອກ ທ່ີດນິປ່າໄມຂ້ອງລດັ. ໃບຢ້ັງຢນື
    ດັງ່ກ່າວ ຈະໃຫ້ສດິແກ່ຊຸມຊົນໃນການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂອງ
    ລດັຢ່າງເປັນທາງການເພ່ືອເປ້ົາໝາຍລວມໝູຕ່າມແຜນ
    ນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂອງທ້ອງຖ່ິນ,  ພ້ອມກນັນັນ້ ກ�ຮັບປະກນັ
    ໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິດັງ່ກາ່ວໄດຢ່້າງ
    ຍາວນານ. 
    ໝາຍເຫດ: ລກັສະນະຂອງສດິໃນທ່ີດນິລວມໝູທ່ີ່ຖືກ
    ມອບໃຫ້ນັນ້ ເປັນການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂອງລັດ ຊ່ຶງຈະບ�ມ່ີ
    ສດິໃນການໂອນ.

   c. ສະໜອງການໄດ້ມາເຊ່ິງສດິນ�າໃຊ້ທ່ີດນິເພ່ືອເປ້ົາໝາຍ
    ລວມໝູ ່ໂດຍແນວຄວາມຄດິດຽວກນັກບັສດິຕ�ທ່ີ່ດນິ
    ສ່ວນບຸກຄົນ - ການໄດ້ມາໂດຍການມອບຂອງລັດ 
    (ມາດຕາ 127) ແລະ ການໄດມ້າໂດຍສດິນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ
    ຕາມປະເພນ ີ(ມາດຕາ 130).

   d. ຊ້ີແຈງວາ່ ທ່ີດນິໃດທ່ີນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເຮັດໄຮ່ໝນູວຽນ
    ທ່ີມກີານຄວບຄມຸ ແລະ ແບບຍືນຍົງ ແມນ່ແຕໃ່ນໄລຍະ
    ທ່ີເປັນປ່າເລົາ່3 ກ�ຍັງຖືວາ່ເປັນປະເພດ “ການຄອບຄອງ
    ແລະ ນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຢ່າງຕ�ເ່ນືອ່ງ” ອງີຕາມມາດຕາ 130 ຂອງ
    ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ.

   e. ຮັບປະກນັໃຫ້ມໃີບຢ້ັງຢນືການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂອງດນິລວມ
    ໝູທ່ີ່ຂ້ຶນທະບຽນຢູ່ໃນລະບົບທະບຽນທ່ີດນິຂອງສປປ 
    ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການດັງ່ທ່ີໄດກ້�ານດົໄວໃ້ນຄ�າແນະ
    ນ�າຂອງກະຊວງ ເລກທີ 6036.

   f. ສ້າງແບບຟອມການຂ້ຶນທະບຽນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
    ໝາຍ  ແລະ  ມເີອກະລກັສະເພາະສ�າລບັໃບຢ້ັງຢນືການ
    ນ�າໃຊ້ທ່ີດິນຂອງດິນລວມໝູ ່ເຊ່ິງກ�ານົດ ເຂດແດນ, 
    ປະເພດຂອງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ, ບັນດາຜູ້ຖືສດິຂອງທ່ີດນິ
    ລວມໝູ ່ ແລະ  ລາຍລະອຽດຂອງສນັຍາການຄຸມ້ຄອງ
    ທ່ີດນິລວມໝູ.່

 2. ຮັບປະກນັວາ່ ເນື້ອທ່ີດນິລວມໝູທ່ີ່ນ�າໃຊ້ໂດຍຊຸມຊົນ ໄດກ້�ານດົ
  ອອກຢ່າງຈະແຈງ້ຈາກບັນຊີພ້ືນທ່ີທ່ີມທ່ີາແຮງທ່ີອາດຖືກກ�ານດົ
  ໃຫ້ອະນຍຸາດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ລວມທັງໃຫ້ມີ
  ການຂ້ຶນທະບຽນຜ່ານ ລະບົບທະບຽນທ່ີດນິຂອງ ສປປ ລາວ. 
  ສະໜອງຂ�ມ້ນູທ່ີພຽງພ�  ແລະ  ໂປ່ງໃສ ໃຫ້ແກບັ່ນດາຂະແໜງ
  ການ/ ອົງການພາກລັດທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ  ນກັລົງທຶນ ເພ່ືອໃຫ້
  ເຂົາເຈົາ້ສາມາດຕດັສນິໃຈໂດຍໄດຮັ້ບຂ�ມ້ນູພຽງພ�.

 3. ຮັບປະກັນວາ່ ແຕ່ລະການຫັນປ່ຽນທ່ີດິນຂອງລັດທ່ີມີການນ�າ
  ໃຊ້ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍລວມໝູນ່ັນ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການຍິນຍອມ ແລະ 
  ການຕກົລງົແບບເຕມັໃຈຂອງບັນດາຜູ້ຖືສດິລວມໝູ ່ແລະ ຊຸມຊົນ 
  ພ້ອມກບັການໃຫ້ຄາ່ຊົດເຊີຍທັງໝດົ ສ�າລບັເນື້ອທ່ີດນິທ່ີໄດ້ຖືກ
  ຫັນປ່ຽນ.

 4. ໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການວາງແຜນນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ  ແລະ  ການວາງ
  ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າໄມບ້້ານ, ໃຫ້ຮັບປະກນັວາ່ ການກ�ານດົ  ແລະ  
  ການແບ່ງເຂດທ່ີດນິຂອງລັດເພ່ືອເປ້ົາໝາຍລວມໝູ ່ເປັນພາກ
  ສວ່ນໜຶງ່ທ່ີຕອ້ງບັງຄບັໃຫ້ປະຕບັິດໃນຂະບວນການ ແລະ ເປັນ
  ຜົນໄດຮັ້ບໜຶງ່ຂອງການວາງແຜນນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ  ແລະ  ການວາງ
  ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າໄມບ້້ານ,. 

ຮູບພາບ: ຊາວບ້ານກຸ່ມໜື່ງລວມກັນເກັບກ່ຽວເຂ້ົາໄຮ່ ໃນເມືອງງອຍ, ແຂວງຫລວງພະບາງ
(ພາບຖ່າຍໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນເລື່ອງທ່ີດິນ)

3 ເນື້ອທ່ີດນິຮົກເຮ້ືອກ�ເປັນລກັສະນະຂອງດນິທ່ີສ�າຄນັສ�າລບັລະບົບການປູກພືດໝນູວຽນແບບຍືນຍົງ - ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ດນິມຄີວາມອຸດມົສມົບູນດາ້ນໂພຊະນາການຂ້ຶນຕື່ມ.

ຂ້ໍສະເໜແີນະນາໍ
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ບົດສງັລວມຫຍ�ສ້ະບັບນີ້ ໄດສ້າ້ງຂ້ຶນໂດຍກຸມ່ແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູເລ່ືອງທ່ີດນິ (LIWG)  ຊ່ຶງໄດຮ່້ວມກນັພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍກຸມ່ທ່ີປຶກສາດາ້ນກດົໝາຍ
ທ່ີດນິ ທ່ີປະກອບມ ີ ທ່ີປຶກສາເອກະລາດ, ໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕາ່ງໆລວມມ:ີ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
(FAO), ອົງການ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ 
ພາກພ້ືນແມນ່�າ້ຂອງ (MRLG), ສນູສ�າລບັປະຊາຊົນ  ແລະ ປ່າໄມ ້(RECOFTC), ອົງການອະນລັຸກສດັປ່າ (WCS)  ແລະ ກອງທຶນສດັປ່າໂລກ 
(WWF).

ບົດສງັລວມຫຍ�ນ້ີ້ຂຽນໂດຍ ທ່ານ Julian Derbidge, ທົບທວນ  ແລະ ດດັແກ້ໂດຍ ທ່ານ ນາງ Akiko Inoguchi, ທ່ານ ອາວະກາດ 
ພະສວຍໄຊງາມ, ທ່ານ James Bampton, ທ່ານ ນາງ ມະໂນລີ ສສີະຫວນັ, ທ່ານ Richard L. Hackman and ທ່ານ ນາງ Violaine 
Fourile.

ການອາ້ງອງີເຕມັ: Derbidge, J. (2021). Tenure rights to land for collective purposes, Briefing Note 3#. 
Vientiane: LIWG.

ການຈາໍກດັຄວາມຮັບຜິດຊອບ

LIWG ສະໜອງຂ�ມ້ນູນີ້ ຄດືັງ່ເປັນການບ�ລກິານໃຫ້ສາທາລະນະ ເພ່ືອຈດຸປະສງົດາ້ນຂ�ມ້ນູຂ່າວສານ ແລະ ການສກຶສາ, ໂດຍອີງໃສຂ່�ມ້ນູທ່ີຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມໃນກຸມ່ນີ້ເຫັນວາ່ເປັນຂ�ມ້ນູທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ ້ໂດຍບ�ມ່ສີະຖານະທາງດາ້ນກດົໝາຍໃດໆ. ຄວາມຄດິເຫັນທ່ີສະແດງອອກໃນບົດສງັລວມຫຍ�ສ້ະບັບນີ້ 
ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄວາມຄິດ ແລະ  ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທີມງານ  ແລະ ຖືກຮັບຮອງໂດຍກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ�້ມູນເລຶ່ອງທ່ີດິນ (LIWG) 
ແຕພ່ຽງຜູ້ດຽວ.

ທັດສະນະ, ຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍທ່ີສະແດງອອກໃນສິງ່ພິມນີ້ ແມນ່ຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ຜູ້ປະກອບສ່ວນ. ບ�ຄ່ວນຖືກຕຄີວາມ 
ໝາຍວາ່ເປັນທັດສະນະທາງການ ຫືຼບ�ເ່ປັນທາງການ ຫືຼຈດຸຢນືຂອງ SDC, ເຢຍລະມນັ  ແລະ ລັກເຊມເບີກ.
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