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ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິສະບັບໃໝ ່ປ ີ2019 ມກີານປັບປຸງນະໂຍບາຍ
ທ່ີພ້ົນເດັນ່ບາງດາ້ນ ກຽ່ວກບັການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ການທົດ 
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ (ມາດຕາ 147-154); ຊ່ຶງບາດກ້າວທ່ີສາໍຄນັຕໍກ່ບັ
ການປົກປ້ອງສດິທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄ່ ືພັນທະໃນການທົດແທນຄາ່
ເສຍຫາຍກອ່ນດາໍເນນີການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື. ນອກນີ້, ສດິຂອງ 
ລດັໃນການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນືແມນ່ຈາໍກດັສະເພາະສາໍລບັໂຄງການ 
ທ່ີມຈີດຸປະສງົເພ່ືອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຫືຼ ໂຄງການພັດທະນາຂອງລດັ 
ເທ່ົານັນ້. ເຖິງແມ່ນວາ່ ບັນດາການປັບປຸງເຫ່ົຼານີ ້ມນັຍັງຕອ້ງການໃຫ້ມກີານ 
ກາໍນດົທ່ີຈະແຈງ້ຍ່ິງຂ້ຶນ ກຽ່ວກບັຂອບເຂດຄວາມໝາຍຂອງ “ການລົງ 
ທຶນຂອງລດັ”, ແຕວ່າ່ນຕິກິາໍໃນປັດຈບັຸນໄດກ້າໍນດົໂດຍລວມແລວ້ວາ່ ການ 
ໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນືຈະບ່ໍເກດີຂ້ຶນສາໍລບັໂຄງການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນ. 

ດັງ່ທ່ີໄດຂ້ຽນມາຂ້າງເທິງນັນ້, ເຫັນວາ່ຂ້ໍກາໍນດົຂອງກດົໝາຍບາງອັນ 
ໃນກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍທ່ີດນິ ອາດຈະນາໍໄປສູກ່ານຕຄີວາມໝາຍທ່ີບ່ໍຖືກ
ຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍສອດຄອ່ງ, ດັງ່ນັນ້ ຈຶງ່ຕອ້ງການຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້. ໃນ
ນີ້ປະກອບມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບ ຂ້ໍກໍານົດສໍາລັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານຕດັສນິ
ໃຈກຽ່ວກບັການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມນັຍັງບ່ໍທັນຄບົຖ້ວນ. 
ນອກຈາກນີ ້ຂ້ໍກໍານດົທາງດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ກຽ່ວກບັວທີິການຕດັສນິໃຈ, 
ເຫັນວາ່ຍັງບ່ໍມຂ້ໍີກາໍນດົສາໍລບັພາກລດັ ເພ່ືອຊອກຫາ ແລະ ສະເໜຫຼີາຍໆ 
ທາງເລອືກໃນການດາໍເນນີໂຄງການເພ່ືອການປຽບທຽບກນັກອ່ນຕດັສນິ 
ໃຈ ຊ່ຶງອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕອ້ງການໃນການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນືຫຸຼດ
ລງົ. ເວົາ້ໂດຍລວມແລ້ວ, ແມ່ນຍັງຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂ້ໍມນູ ແລະ ການ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູໂດຍປະຊາຊົນ. 

ບັນຫາທ່ີກາ່ວຂ້າງເທິງນີ້ ຖືເປັນອປຸະສກັໂດຍລວມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພົບ 
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການ ສະເໜ ີຫືຼ ມຄໍີາເຫັນ ຕໍກ່ບັການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັ 

ການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ຖ້າ 
ຫາກກລໍະນ ີຫືຼ ບັນຫາດັງ່ກາ່ວຖືກນາໍເຂ້ົາໄປສູລ່ະບົບຍຕຸທໍິາຂ້ັນທ່ີສງູຂ້ຶນ 
ເຊ່ັນ ຂ້ັນເມອືງ, ແຂວງ ຫືຼ ສານຂ້ັນສນູກາງກໍອ່າດເຮັດໃຫ້ມຄີາ່ໃຊ້ຈາ່ຍ
ຫຼວງຫຼາຍ. ການຂາດຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງປະຊາຊົນໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງການສະໜບັສະໜນູທາງ 
ດາ້ນກດົໝາຍທ່ີຈາໍກດັ ກຍ່ິໍງເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສກັໃນການປົກປ້ອງສດິ
ຕໍ່ທ່ີດິນ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີຕິດພັນກັບທ່ີດິນ ຢ່າງເປັນທໍາໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນ. 

ເຖິງແມນ່ວາ່ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ ໄດກ້າໍນດົກຽ່ວກບັການໄດມ້າຂອງ
ສດິທ່ີດນິຕາມປະເພນ ີ(ມາດຕາ 127 ແລະ 130), ແຕກ່ຍັໍງບ່ໍຈະແຈງ້ວາ່ 
ສະຖານະຂອງສດິຕໍທ່ີ່ດນິຕາມປະເພນດີັງ່ກ່າວ ຈະຖືກປະຕບັິດແນວໃດ
ໃນກລໍະນຖືີກໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ມກີານທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ. 
ນອກນີ້, ຂ້ັນຕອນດາໍເນນີການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ທົດແທນຄ່າ 
ເສຍຫາຍ ສາໍລັບທ່ີດນິທ່ີນາໍໃຊ້ສາໍລັບເປ້ົາໝາຍລວມໝູ ່ ແມນ່ບ່ໍໄດມ້ີ 
ການກາໍນດົເລຍີໃນນຕິກິາໍໃນປັດຈບັຸນ. ດັງ່ນັນ້ ຈຶງ່ຈາໍເປັນຈະຕອ້ງມນີຕິກິາໍ 
ລຸມ່ກດົໝາຍ ສາໍລັບຂ້ັນຕອນດັງ່ກາ່ວ.

ໃນຂະນະທ່ີ ສປປ ລາວ ພວມພັດທະນາ ແລະ ເຕບີໂຕທາງດາ້ນພ້ືນຖານ 
ໂຄງລາ່ງຢ່າງວອ່ງໄວ, ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ບັນດາ 
ນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານີທ່ີ້ສດຸ ເພ່ືອຮັບປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 
ຂອງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ໄປພ້ອມໆກບັ
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການລງົທຶນ. 
ການຫີຼກລ່ຽງຂ້ໍຂັດແຍ້ງ ແລະ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ໂດຍຜ່ານຂ້ັນຕອນທ່ີໂປ່ງໃສ ແລະ 
ຊັດເຈນທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະ ປະຕບັິດຕາມໄດນ້ັນ້ ຈະຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ
ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍທ່ີສງູໃນການເຮັດທລຸະກາໍ ລວມທັງ ຄ່າເສຍເວລາ, ເຮ່ຶອແຮງ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນ.
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“ການຄໍາ້ປະກນັການຄອບຄອງນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ແມ່ນການຮັບປະກນັວາ່ສດິ
ຂອງບຸກຄນົຕໍທ່ີ່ດນິຈະຖືກຮັບຮູໂ້ດຍຜູ້ອື່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນ 
ກລໍະນມີສີິງ່ທ້າທາຍໃດໜຶງ່” (FAO, 2005). ສວ່ນທີສອງຂອງຄາໍນຍິາມ 
ນີ ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາໍຄນັຂອງການປົກປ້ອງຜູ້ຖືສດິຕໍທ່ີ່ດນິໃນກລໍະນີ
ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິ ຫືຼ ການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທ່ີເໝາະສມົໃນເວລາທ່ີມກີານໂອນສດິນາໍໃຊ້
ທ່ີດນິຄນືນເກດີຂ້ຶນ. ການຄໍາ້ປະກນັການຄອບຄອງນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ບ່ໍໄດໝ້າຍ
ເຖິງພຽງແຕກ່ານຖືກຮັບຮູ້ສດິ ຫືຼ ການມໃີບຢ້ັງຢນືສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ ຫືຼ 
ໃບຕາດນິ ເທ່ົານັນ້, ມນັຍັງກ່ຽວຂ້ອງກບັຂະບວນການທ່ີບັນດາສິງ່ທ້າທາຍ
ຕໍ່ກັບການຮັບຮູ້ສິດເຫ່ົຼານີ້ ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ.

ກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການລງົທຶນທາງດາ້ນທ່ີດນິໄດຖື້ກປັບໃຊ້ ແລະ 
ປັບປຸງຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ, ຊ່ຶງມນັໄດ້ຊຸກຍູ້
ການພັດທະນາເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຕວົຢ່າງເຊ່ັນ: 
ຄາໍແນະນາໍ ເລກທີ 0457 ກ່ຽວກບັການພິຈາລະນາອະນມຸດັການລງົທຶນ 
ແລະ ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ ສາໍລບັການປູກພືດ 
ກະສກິາໍ ທ່ີອອກໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ໄດມ້ຂ້ໍີ 
ກໍານດົ ສາໍລບັຜູ້ລງົທຶນໃນການສາໍຫຼວດ ແລະ ການສາ້ງແຜນທ່ີ ແລະ 
ສາ້ງບົດບັນທຶກການຕກົລງົເປັນລາຍລັກອັກສອນກບັຜູ້ຖືສດິທ່ີດນິ ໂດຍ
ອງີຕາມການເຫັນດເີຫັນພ້ອມຂອງເຂົາເຈົາ້ຕໍກ່ບັການສະເໜໂີຄງການ 
ແລະ ຂ້ໍຕກົລງົທ່ີດນິ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ ຍັງຂາດຂ້ໍກໍານດົລັກສະນະ 
ດັງ່ກາ່ວ ສາໍລບັໂຄງການທ່ີມຈີດຸປະສງົເພ່ືອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ 
ໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ ຕໍຜູ້່ຖືສດິທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ເຊ່ິງອາດ
ມຄີວາມສຽ່ງເຊ່ັນດຽວກບັໂຄງການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນ. 

ເຖິງແມນ່ວາ່ ດາໍລັດເລກທີ 84 ວາ່ດວ້ຍການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ 
ການຈດັສນັຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ ທ່ີອອກໂດຍກະຊວງຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ (ກຊສ) ໃນປີ 2016 ແລະ 
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຈດັສນັພູມລາໍເນາົ ແລະ ອາຊີບ ທ່ີອອກຫັຼງຈາກນັນ້ 
ໃນປີ 2018 – ເຊ່ິງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມນ່ໃຊ້ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານໂອນສດິ
ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນືແລະ ຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ – ໄດ້ກາໍນດົເງືອ່ນໄຂໃຫ້ມີ 
ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍທ່ີ ພຽງພໍ ແລະ ເປັນທໍາ, ແຕນ່ຕິກິາໍເຫ່ົຼານີ້ 
ຍັງຂາດຂ້ໍກາໍນດົກຽ່ວກບັການປົກປ້ອງສາໍລັບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຕວົຈງິ 
ໃນກລໍະນກີານໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ຂ້ໍກາໍນດົທ່ີເໝາະສມົສາໍລັບ 
ກນົໄກການແກໄ້ຂຄາໍຮ້ອງທກຸສາໍລັບຜູ້ຖືສດິທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ.

ນອກຈາກນີ,້ ຂ້ໍກາໍນດົທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຄີວາມເທ່ົາທຽມກນັ ລະຫວາ່ງຜູ້ຖື 
ສດິທ່ີດນິທ່ີມໃີບຕາດນິຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຜູ້ທ່ີມເີອກະສານທ່ີດນິ 
ປະເພດອ່ືນໆ ຫືຼ ບ່ໍມເີອກະສານໃດໆເພ່ືອພິສດູສດິຕໍທ່ີ່ດນິຂອງເຂົາເຈົາ້ 
ກໍແ່ມນ່ຍັງບ່ໍທັນພຽງພໍ. ເຖິງແມ່ນວາ່ມາດຕາ 130 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 
ທ່ີດນິສະບັບໃໝ ່ໄດມ້ຂ້ໍີກາໍນດົກຽ່ວກບັການຮັບຮູສ້ດິທ່ີດນິຕາມປະເພນ ີ
ໂດຍທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມເີອກະສານຢ້ັງຢນື, ແຕວ່າ່ການຮັບຮູດ້ັງ່ກາ່ວ ໂດຍ 
ສະເພາະໃນເວລາມກີານໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແມນ່ເປັນການຕດັສນິໃຈ 
ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລດັຖະບານ, ໂດຍທ່ີຍັງບ່ໍທັນມກີານກາໍນດົຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍຂ່ະບວນການຕດັສນິໃຈທ່ີເປັນເອກະລາດ. ເວົາ້ໂດຍສະເພາະ, ລັດ 
ຖະບານທ້ອງຖ່ິນ ແມ່ນມບົີດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕດັ
ສນິໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊ່ຶງບາງຄັງ້ອາດເຮັດເກດີໃຫ້ມຄີວາມສຽ່ງ ຈາກ 
ຄວາມບ່ໍສອດຄອ່ງ ແລະ ຜົນໄດຮັ້ບທ່ີບ່ໍໄດຄ້າດໄວ.້

ຮູບພາບ: ທີວທັດຂອງທາງລົດໄຟລາວຈນີ ໃນເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ
(ພາບຖ່າຍ ໂດຍ ສັງວານ ຊັບມາ)

ຄວາມເປັນມາ
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ເພ່ືອຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງຂອງຂ້ໍຂັດແຍ່ງ  ແລະ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ, ຂ້ໍສະເໜີ
ແນະນາໍຕໍໄ່ປນີແ້ມ່ນໄດຖື້ກສາ້ງຂ້ືນເພ່ືອປັບປຸງນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຂະບວນ
ການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ:

 1. ພັດທະນາດາໍລດັວາ່ດວ້ຍ ການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ການ
  ທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ຊ່ຶງສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍການປັບປຸງ ແລະ 
  ຜັນຂະຫຍາຍດາໍລດັເລກທີ 84, ປັບປຸງຂ້ໍກໍານດົກຽ່ວກບັການ
  ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ເພ່ີມຂ້ໍກາໍນດົກຽ່ວກບັການໂອນສດິ
  ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື, ດັງ່ລຸມ່ນີ້:

   a. ຜັນຂະຫຍາຍບາງຂ້ໍກໍານົດທ່ີມີໃນປັດຈບັຸນ ກ່ຽວກັບ
    ການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ ກາໍນດົຂ້ັນຕອນບັງຄບັ 
    ໂດຍມລີາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂ້ັນຕອນໃນຂະບວນການ
    ໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ພ້ອມທັງກາໍນດົໄລຍະເວລາໃນ
    ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດແຕ່ລະຂ້ັນຕອນດັງ່ກ່າວໃຫ້ຊັດເຈນ, 
    ໃນນັນ້ ຄວນລວມມ ີຂ້ັນຕອນການແຈງ້ການເບ້ືອງຕົນ້, 
    ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ, ການສ້າງຂ້ໍຕົກລົງຂອງ
    ການເຈລະຈາ, ການແຈງ້ການສດຸທ້າຍ ແລະ ຫັຼງຈາກ
    ນັນ້ກໍແ່ມ່ນ ການຈດົທະບຽນກຽ່ວກບັການໂອນສດິນາໍໃຊ້
    ທ່ີດນິຄນືເຂ້ົາໃນທະບຽນທ່ີດນິ.

   b. ສາ້ງຂ້ໍກາໍນດົກຽ່ວກບັການປົກປ້ອງ ແລະ ກນົໄກການແກ້
    ໄຂຄາໍຮ້ອງທກຸຕໍຜູ້່ຖືສດິທ່ີດນິທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ນບັຕັງ້
    ແຕໄ່ລຍະກອ່ນ, ລະຫວາ່ງ ແລະ ຫລັງການດໍາເນນີການ
    ໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື.

   c. ສ້າງຂ້ໍກໍານົດທ່ີໃຫ້ມີການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນ
    ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການໂອນສິດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຄືນ, 
    ໂດຍໃຫ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັຂ້ໍກາໍນດົຂອງ ດາໍລັດວາ່
    ດວ້ຍການປະເມນີຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ່ແວດລອ້ມ (2019).

   d. ສາ້ງຂ້ໍກໍານດົກຽ່ວກບັການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ 
    ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ສາໍລບັທ່ີດນິຂອງລັດທ່ີຈດັ
    ສນັໃຫ້ນາໍໃຊ້ເພ່ືອຈດຸປະສງົລວມໝູ.່

   e. ສາ້ງຂ້ໍກໍານດົທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
    ອີງໃສ່ລາຄາຕະຫຼາດ, ໂດຍບ່ໍຂ້ຶນກບັສະຖານະພາບສດິ
    ຂອງຜູ້ຖືສດິທ່ີດນິທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ນອກນີ້, ຜູ້ຖືສດິ
    ທ່ີດນິຄວນມສີດິສະເໜປ່ີຽນແປງ ຫືຼ ຮ້ອງຟ້ອງຕໍຄ່າ່ຊົດ
    ເຊີຍທ່ີໄດຖື້ກກາໍນດົແລ້ວ.

   f. ສາ້ງນຕິກິາໍໃຫ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັນຕິກິາໍຂອງຂະແໜງ
    ການອືນ່ ,ໆ ໂດຍສະເພາະກຽ່ວກບັການປະເມນີຜົນກະທົບ
    ຕໍສ່ິງ່ແວດລ້ອມ, ການຈດັສນັພູມລາໍເນາົ  ແລະ  ອາຊີບ,
     ການລົງທຶນ, ການໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ.

 2.  ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ບົດແນະນາໍກຽ່ວກບັຂະບວນ
  ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ (ການວາງແຜນການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ, ການວາງ
  ແຜນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມບ້້ານ ແລະ ອ່ືນໆ) ເພ່ືອເສມີຂະຫຍາຍ
   ແລະ ຮັບປະກນັການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູ ແລະ ຂ້ໍມນູຂ່າວສານ.

 3. ປັບປຸງກນົໄກແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູລະຫວາ່ງບັນດາຂະແໜງການ
  ຂອງລັດ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູຂ່າວສານ ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ຄວາມ
  ສບັສນົ ແລະ  ເຮັດໃຫ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງ, ມປີະສດິພາບ ແລະ 
  ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຍ່ິງຂ້ຶນ.

 4. ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ຂ້ັນຕອນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ພາກປະຕບັິດ 
  ທ່ີສົງ່ເສມີໃຫ້ປະຊາຊົນເຂ້ົາເຖິງຖານຂ້ໍມນູທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັທ່ີດນິ
  ເຊ່ັນ: ລະບົບຂ້ໍມນູຂ່າວສານການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ການນາໍໃຊ້
  ທ່ີດນິ (Lao LandReg, LUIS), ຫືຼ ລະບົບຂ້ໍມນູຂ່າວສານການ
  ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ (LLCIS).

 5. ສາ້ງຊ່ອງທາງໃນການເພ່ີມຄວາມຮັບຮູໃ້ຫ້ແກມ່ວນຊົນໃນທກຸດາ້ນ 
  ແລະ ຂະບວນການກ່ຽວກບັການໂອນສດິນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຄນື ແລະ 
  ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ສິດຂອງຜູ້ຖືສິດນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ, ໃນ
  ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູຂ່າວສານ, ການເຂ້ົາເຖິງກນົໄກຮ້ອງທກຸຂອງ
  ປະຊາຊົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອດາ້ນກດົໝາຍໃນກລໍະນເີກດີມີ
  ຂ້ໍຂັດແຍ່ງ. 

ຮູບພາບ: ຊາວບ້ານກໍາລັງເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ “ແມ່ນໍາ້ແຫ່ງຊີວດິ”ເພ່ືອກໍານດົການປ່ຽນແປງຂອງ
ຊຸມຊົນ,ຈດັໂດຍອາສາສະໝກັໄວໜຸມ່ ຈາກໂຄງການ LIFE ໃນເມືອງນາໝໍ,້ ແຂວງອຸດົມໄຊ

(ພາບຖ່າຍໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນເລື່ອງທ່ີດິນ)
ຂ້ໍສະເໜແີນະນາໍ
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ບົດສງັລວມຫຍ້ໍສະບັບນີ້ ໄດສ້າ້ງຂ້ຶນໂດຍກຸມ່ແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູເລ່ືອງທ່ີດນິ (LIWG)  ຊ່ຶງໄດຮ່້ວມກນັພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍກຸມ່ທ່ີປຶກສາດາ້ນກດົໝາຍ
ທ່ີດນິ ທ່ີປະກອບມ ີ ທ່ີປຶກສາເອກະລາດ, ໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕາ່ງໆລວມມ:ີ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
(FAO), ອົງການ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ 
ພາກພ້ືນແມນ່ໍາ້ຂອງ (MRLG), ສນູສາໍລັບປະຊາຊົນ  ແລະ ປ່າໄມ ້(RECOFTC), ອົງການອະນລັຸກສດັປ່າ (WCS)  ແລະ ກອງທຶນສດັປ່າໂລກ 
(WWF).

ບົດສງັລວມນີ້ຂຽນໂດຍ ທ່ານ Julian Derbidge, ທົບທວນ ແລະ ດດັແກ້ໂດຍ James Bampton, ທ່ານ ນາງ Violaine Fourile, 
ທ່ານ ນາງ Eva Prediger ແລະ ທ່ານ ນາງ ວະນດິາ ຄວງວຈິດິ.

ການອາ້ງອງີເຕມັ: Derbidge, J. (2021). Safeguards in cases of land loss or expropriation, Briefing Note 5#. 
Vientiane: LIWG. 

ການຈາໍກດັຄວາມຮັບຜິດຊອບ

LIWG ສະໜອງຂ້ໍມນູນີ້ ຄດືັງ່ເປັນການບໍລກິານໃຫ້ສາທາລະນະ ເພ່ືອຈດຸປະສງົດາ້ນຂ້ໍມນູຂ່າວສານ ແລະ ການສກຶສາ, ໂດຍອີງໃສຂ້ໍ່ມນູທ່ີຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມໃນກຸມ່ນີ້ເຫັນວາ່ເປັນຂ້ໍມນູທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ ້ໂດຍບ່ໍມສີະຖານະທາງດາ້ນກດົໝາຍໃດໆ. ຄວາມຄດິເຫັນທ່ີສະແດງອອກໃນບົດສງັລວມຫຍ້ໍສະບັບນີ້ 
ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄວາມຄິດ ແລະ  ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທີມງານ  ແລະ ຖືກຮັບຮອງໂດຍກຸ່ມແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນເລຶ່ອງທ່ີດິນ (LIWG) 
ແຕພ່ຽງຜູ້ດຽວ.

ທັດສະນະ, ຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ການຕຄີວາມໝາຍທ່ີສະແດງອອກໃນສິງ່ພິມນີ້ ແມນ່ຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ຜູ້ປະກອບສ່ວນ. ບ່ໍຄວນຖືກຕຄີວາມ 
ໝາຍວາ່ເປັນທັດສະນະທາງການ ຫືຼບ່ໍເປັນທາງການ ຫືຼຈດຸຢນືຂອງ SDC, ເຢຍລະມນັ  ແລະ ລັກເຊມເບີກ.
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