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ກິດຈະກຳຂອງ ສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ

ແນະນຳບົດຄວາມອ່ານ:

ຈົດໝາຍຂ່າວ
ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ

ເນື�ອໃນ ໃນສະບັບນີ�:
ກອງປະຊ�ມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆໂດຍ LIWG

ກອງປະຊ�ມປະຈຳປ�ຂອງ LIWG

ກອງປະຊ�ມນຳສະເໜກ່ີຽວກັບໂຄງການ  (PIASVC)

ການທົດລອງເຄື�ອງມືປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບກຳມະສດິ
ທີ�ດິນຂອງແມ່ຍິງ ຢູ�ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສກັ 

ໜ່ວຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍອ່ຍທີ�ດິນ 
ກຸ່ມຍ່ອຍ(ວິຊາການ)ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງ
ການຍ່ອຍທີ�ດິນ 

World Renew Laos ປະຕິທິນວັດທະນະທຳ  ແລະ
ແຜ່ນວາດວິວັດທະນາການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ

ບດົຄວາມແນະນຳອ່ານ, ສື�ສິ�ງພມິ ແລະ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ທີ�ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຂ່າວເດ��ນປະຈຳໄຕມາດ!
ຂ່າວເດ��ນກ່ຽວກັບປະເດ�ນ ທີ�ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ປະຈຳໄຕມາດ 

ກິດຈະກຳ ແລະ ຂ່າວສານ ປະຈຳໄຕມາດ 
ເມສາ - ມຖີ�ນາ ທີ�ຈະມາເຖິງ!



   ໃນຕອນເຊ��າຂອງວັນທີ 25 ກມຸພາ 2022, ກອງເລຂາກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊ�ມປະຈຳປ� ເພື�ອລາຍງານ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັກິດຈະກຳໃນປ� 2021 ທີ�ຜາ່ນມາ ລວມໄປເຖິງແຜນວຽກງານກິດຈະກຳທີ�ຈະດຳເນນີໃນປ� 2022. ສິ�ງທີ�ໜາ້
ສົນໃນກ່ຽວກັບກອງປະຊ�ມປະຈຳປ� 2021 ມດັີ�ງນີ�: 
   - ສະມາຄົມພດັທະນາຊັບພະຍາກກອນມະນຸດໃນເຂດຊົນນະບົດ (LAODRHHA) ໄດ້ນຳສະເໜໜີື�ງກລໍະນສີກຶສາທີ�ໄດ້ຮັບການ
ສະໜບັໜູນຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ກ່ຽວກັບການສຳປະທານສວນກ້ວຍໃນເມືືອງ ສງັທອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ. 
     ໃນກອງປະຊ�ມ, ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນໄດ້ປະກາດການປ�ຽນແປງພາຍໃນ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຊີ�ນຳວຽກງານ ຂອງ
ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ 2 ທ່ານ, ທ່ານ ນາງ ແອນເດຍ ຈາກ MCC ແລະ ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ຈາກ GDA, ໄດ້ຕັດສນິໃຈລົງຈາກ
ການເປ�ນຄະນະກຳມະການ LIWG ຫຼັງຈາກວາລະ 2 ປ�. ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ ຂຂໍອບໃຈທັງ 2 ທ່ານ ສຳລັບການມສີວ່ນໃນ
ວຽກງານຂອງ LIWG ຕະຫອຼດໄລຍະເວລາທີ�ຜາ່ນມາ.
ນອກຈາກນີ�, ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບສະມາຊິກໃໝ່ 2 ທ່ານ ທີ�ຈະເຂ��າມາເປ�ນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຊີ�ນຳ
ວຽກງານ LIWG ຄື: ທ່ານ ຄຼີສ ຮາແລ�ມ, ຜູອ້ຳນວຍການທາງດ້ານການອະນຸລັກ, ຈາກ WWF Laos ແລະ ທ່ານ ທັດສະພອນ, ຜູ້
ອຳນວຍການພາຍໃນ, ຈາກ Oxfam Laos. 
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ກອງປະຊ�ມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆໂດຍ LIWG
ກອງປະຊ�ມປະຈຳປ�ຂອງ ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ

ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ ລົງພື�ນທີ�ເຮ�ດວຽກທີ�ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 

       ຕັ�ງແຕ່ວັນທີ 31 ກມຸພາ ຫາ ວັນທີ 4 ມນີາ 2022, ກອງເລຂາກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ ໄດ້ເດີນທາງລົງພື�ນທີ� ແລະ ເຮ�ດວຽ
ທີ�ຫວຼງພະບາງ. ກອງເລຂາຖືໂອກາດນີ�ໃນການຢ�ຽມຢາມ ອົງການ ອະນຸລັກສດັປ�າ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WCS), ເຊິ�ງເປ�ນໜື�ງໃນສະມາຊິກ
ຫຼັກຂອງ LIWG, ໂດຍສະເພາະພື�ນທີ�ໂຄງການທີ� ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນ�າແອດ - ພູເລີຍ ຢູ� 2 ບາ້ນຄື: ປຸງບ� ແລະ ດອນເງິນ, ເມອືງ ໂພນ
ທອງ ລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາ 2 ມນີາ 2022 ໂດຍການປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທີມງານພະນັກງານຂອງ WCS. ຈຸດປະສງົຂອງການລົງ
ຢ�ຽມຢາມຄັ�ງນີ� ແມນ່ເພື�ອຮຽນຮູ້ການຈັດຕັ�ງປະຕິບດັໂຄງການຂອງສະມາຊິກ ແລະ ເພື�ອທຳຄວາມເຂ��າໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການ ແລະ ຜນົ
ກະທົບຈາກໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເພື�ອແລກປ�ຽນປະສບົການກ່ຽວກັບແຜນການນຳໃຊ້ທີ�ດິນແບບມີສວ່ນຮ່ວມ (PLUP) ໃນສອງ
ບ້ານ ເຊິ�ງບາງສວ່ນຂອງພື�ນທີ�ດິນບາ້ນແມນ່ນອນຢູ�ໃນອະນາເຂດຂອງອຸທິຍານ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຍົກຍາ້ຍໄປຕັ�ງຖິ�ນຖານ ຢູ�ພື�ນທີ�ຈັດສນັ
ແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ເພື�ອແບງ່ປ�ນຂ�ມູນດັ�ງກ່າວກັບບນັດາສະມາຊິກຂອງ LIWG. 
       ໃນລະຫວ່າງການຢ�ຽມຢາມຄັ�ງນີ�, ກອງເລຂາໄດ້ສາ້ງກລໍະນສີກຶສາທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 2 ບ້ານທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍພື�ນ
ທີ�ຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ. ກລໍະນສີກຶສາດັ່ງກ່າວແມນ່ຈະເຜຍີແຜຜ່າ່ນທາງເວ�ບໄຊທ໌ຂອງ LIWG ໄວໆນີ�! 



ກອງປະຊ�ມນຳສະເໜກ່ີຽວກັບໂຄງການ ການໃຫ້ຂ�ມູນ ແລະ ການປູກຈິດສຳນກຶ ໃຫ້ແກ່ຊ�ມຊົນທີ�ດ້ອຍ
ໂອກາດ ໃນ ສປປ ລາວ (PIASVC)

     ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2022, ອົງການ ເຮວວີຕັດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (Helvetas Laos) ຮ່ວມກັບ ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ
(LIWG) ໄດ້ຈັດກອງປະຊ�ມນຳສະເໜກ່ີຽວກັບໂຄງການ “ການໃຫ້ຂ�ມູນ ແລະ ການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ແກ່ຊ�ມຊົນທີ�ດ້ອຍໂອກາດ ໃນ ສປປ
ລາວ (PIASVC) ແລະ ການແນະນຳກ່ຽວກັບທຶນຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໂຄງການ” ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຫຼັກຂອງກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ ທີ�
ຫ້ອງປະຊ�ມ ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພຣາຊ່າ. ເຊິ�ງໂຄງການດັ�ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜູນຈາກກອງທຶນພັດທະນາສງັຄົມແຫ່ງປະເທດຍີ�ປຸ�ນ
(JSDF) ຜາ່ນກອງທຶນ Single-Donor Trust Fund ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມແືຫ່ງ
ສະວິສ (SDC).                     
      ກອງປະຊ�ມດັ�ງກ່າວແມນ່ຈັດຂື�ນທັງຮູບແບບເຊິ�ງໜາ້ ແລະ ທາງໄກ. ເຊິ�ງມຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກບນັດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ LIWG ເຂ��າຮ່ວມ.
ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ� https://bit.ly/3OXD2X1.
    ໂຄງການ PIASVC ແມນ່ແນໃສປ່�ບປຸງການເຂ��າເຖິງຂ�ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບລິໍການໃຫ້ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ຄົນທຸກຍາກ
ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ 30,000 ຄົນ (ໃນນັ�ນ 60% ແມ່ນແມຍິ່ງ ແລະ 85% ແມນ່ມາຈາກຊົນເຜ��າຕ່າງໆ) ໃນບນັດາເມອືງເປ��າໝາຍໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ເພື�ອເສມີຂະຫຍາຍການປ�ກປ�ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສດິດຳລົງຊີວິດຂອງເຂ�າເຈ��າ. ເຊິ�ງນີ�ຊ່ວຍໃຫ້
ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສດິທິຕ�ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຜາ່ນການສະໜອງການປູກຈິດສຳນກຶ ແລະ ການປ�ບປຸງການບລິໍການໃຫ້ຄຳປ�ກສາ
ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ສຳລັບຊ�ມຊົນທີ�ທກຸຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທີ�ສຸດ ດ້ວຍວິທີການ ແລະ ເງື�ອນໄຂທີ�ສອດຄ່ອງ.
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ການທົດລອງເຄື�ອງມປູືກຈິດສຳນກຶກ່ຽວກັບກຳມະສິດທີ�ດິນຂອງແມ່ຍງິ ຢູ� ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ 

       ອີງຕາມການລົງພື�ນທີ�ທົດລອງເຄື�ອງມປູືກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບກຳມະສດິທີ�ດິນຂອງແມຍິ່ງ ໃນບາ້ນປ��າໝາຍ ຄັ�ງທຳອິດ ຢູ�ເມອືງ ໄຊ,
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ (https://bit.ly/3x2wJeT), ທີມງານຊ�ມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໄດ້ສບືຕ�ທົດລອງເຄື�ອງມປູືກຈິດສຳນກຶກ່ຽວກັບ
ກຳມະສດິທີ�ດິນຂອງແມຍ່ງິ ໃນບາ້ນປ��າໝາຍ ຄັ�ງທີ 2 ຢູ�ພື�ນທີ�ໂຄງການຂອງ ອົງການ ເຮວວີຕັດ ລາວ ທີ�ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສກັ.
ເຊິ�ງການທົດລອງເຄື�ອງມຄັື�ງນີ� ແມນ່ໄດ້ຈັດຕັ�ງປະຕິບດັຢູ� 2 ບ້ານເປ��າໝາຍຄື: ບາ້ນ ຫ້ວຍກອງ ແລະ ບາ້ນ ເຊນ�ານອ້ຍ, ຕັ�ງແຕ່ວັນທີ 13 ຫາ
17 ກຸມພາ 2022.
       ຄູ່ມສືຳລັບຜູອ້ຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບກຳມະສິດທີ�ດິນຂອງແມຍ່ງິ ໄດ້ພສູິດໃຫ້ເຫ�ນວ່າເປ�ນຄູ່ມທີື�ແທດເໝາະໃນການນຳໃຊ້ຢູ�ໃນ
ລະດັບຊ�ມຊົນ. ກິດຈະກຳສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ໄດ້ເນ��ນການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຜູເ້ຂ��າຮ່ວມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຜາ່ນບດັທີ�ສະແດງໃຫ້ເຫ�ນເຖິງກິດຈະກຳ
ຂອງຄອບຄົວລະຫວ່າງຜວົ ແລະ ເມຍ, ການແລກປ�ຽນປະສບົການ ແລະ ການເຜຍີແຜຂ່�ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ. 
       ຄຽງຄູ່ກັບການທົດລອງເຄື�ອງມ,ື ທີມງານຊ�ມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໄດ້ພດັທະນາ 2 ວິດີໂອແອນເີມຊັ�ນ ກ່ຽວກັບສຳມະສດິທີ�ດິນຂອງ
ແມ່ນຍງິ ແລະ ວິດີໂອກ່ຽວກັບຂັ�ນຕອນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສຳລັບຜູອ້ຳນວຍຕວາມສະດວກ. ເຊິ�ງວິດີໂອຕ່າງໆຈະໄດ້ເຜຍີແຜຜ່າ່ນ
ຊ່ອງທາງສື�ສານຂອງ LIWG (ເວ�ບໄຊທ໌ ແລະ ຢູທບູ)  ເມື�ອສຳເລ�ດແລ້ວ. 
       ບດົຄວາມກ່ຽວກັບການດຳເນນີທົດລອງເຄື�ອງມ ືຄັ�ງທີ 2 ຢູ�ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສກັ ສາມາດອ່ານໄດ້ທີ�
(https://bit.ly/3O8iIkV)

mailto:https://bit.ly/3OXD2X1
https://bit.ly/3OXD2X1
https://bit.ly/3x2wJeT
https://bit.ly/3O8iIkV
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ໜ່ວຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍອ່ຍທີ�ດິນ 

ກຸ່ມຍ່ອຍ (ວິຊາການ) ນຕິິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການຍອ່ຍທີ�ດິນ 

       ຂ່າວສານສຳຄັນກ່ຽວກັບການພດັທະນາ/ ປ�ບປຸງຄືນ ຂອງກົດໝາຍຍ່ອຍ ເຊ��ນ: ຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງ ເລກທີ 6035 ກ່ຽວກັບການ
ສຳຫວຼດ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ�ຂ�ມູນກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ເຊິ�ງໄດ້ຮັບຮອງເອ�າໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ແລະໄດ້ປ�ຽນເປ�ນ ຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງ
ເລກທີ 6377 ກ່ຽວກັບການສຳຫວຼດ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ�ຂ�ມູນກ່ຽວກັບທີ�ດິນ.
       ໃນຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງ ສະບບັໃໝ່ນີ�, ໝວດທີ 3 ກ່ຽວກັບການສຳຫວຼດທີ�ດິນ, ຫົວຂ�ຍ່ອຍ 1.3 ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດເພື�ອແນໃສ່
ອອກໃບນຳໃຊ້ທີ�ດິນ. (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ�ດິນສະບບັທີ 44) ເຊິ�ງນີ�ຖືໄດ້ວ່າເປ�ນການກ້າວໄປສູກ່ານຮັບຮູ້ການເປ�ນເຈ��າຂອງໃນພື�ນທີ�ປ�າໄມຢ້�າງ
ເປ�ນທາງການ!
       ການດັດແກ້ ຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງ ເລກທີ 6036 ຢູ�ໃນຄວາມຄືບໜາ້ທີ�ດີ. ກົມທີ�ດິນ ໄດ້ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາລວມຄຳເຫ�ນ/ ຄຳ
ແນະນຳ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ຄາດວ່າຈະສຳເລ�ດ ແລະ ຈະຍື�ນຄຳຮ້ອງຂກໍານຮັບຮອງໃນໄວໆນີ�.
       ການແກ້ໄຂນຕິິກຳອື�ນໆ ເຊ��ນ: ຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງ ເລກທີ 500 (ການຂື�ນທະບຽນການເຮ�ດທລຸະກຳທາງທີ�ດິນ), ຄຳແນະນຳຂອງ
ກະຊວງ ເລກທີ 035 (ການປະເມນີທີ�ດິນ ແລະ ອາຄານ) ແມນ່ມີຄວາມຄືບຫນາ້ດີ, ຮ່າງກົດໝາຍຍອ່ຍສະບບັໃໝ່ບາງສະບບັ ເຊ��ນ: ຄຳແນະນຳ
ຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບການຫັນປ�ຽນປະເພດທີ�ດິນ, ທິດຊີ�ນຳຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບທລຸະກິດທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ�ດິນ... ເຊິ�ງໄດ້ເລີ�ມຕົ�ນແລ້ວ.
ອ່ານເພີ�ມເຕີມທີ�ລີ�ງຕິດຄັດ:  https://bit.ly/3nWvrwH.

ກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ອົງການຫ່ວງໄຍຮ່ວມໃຈພດັທະນາ (World Renew Laos) ນຳສະເໜປີະຕິທິນວັດທະນະທຳ
ປະຈຳ ເຜ��າ ຣາຊິ ແລະ ແຜ່ນວາດວິວັດທະນາການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ 

     ອົງການຫ່ວງໄຍຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ໄດ້ນຳສະເໜເີຄື�ອງມທີື�ໜາ້ສົນໃຈ 2 ຢ�າງຄື:
ປະຕິທິນວັດທະນະທຳ ປະຈຳ ເຜ��າ ຣາຊິ ແລະ ແຜນວາດສະແດງວິວັດທະນາການດຳລົງ
ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ
     ປະຊາຊົນເຜ��າ ຣາຊິ ປະມານ 2.000 ຄົນ ອາໃສຢູ�ເມອືງ ໃໝ່, ແຂວງ ຜົ�ງສາລີ, ສປປ
ລາວ. ຣາຊິ ແມນ່ພາສາຂອງພາສາ ລູມາ. ເຊິ�ງລູມາ ແມນ່ກຸ່ມຍອ່ຍ ອາກອຍ ຂອງພາສາ
Loloish ທາງພາກໃຕ້ໃນຕະກນຸ Tibero Burman. ປະຕິທິນວັດທະນະທຳໄດ້ຖືກ
ສາ້ງຂື�ນໃນລະຫວ່າງປ� 2011-2015 ເພື�ອຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການສາ້ງຄວາມພອ້ມໃຫ້ແກ່
ໂຮງຮຽນຊ�ມຊົນຊົນເຜ��າ ໃນການກະກຽມເນື�ອໃນຫຼັກສູດທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດທະນະທຳສຳ
ລັບໂຮງຮຽນກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ເພື�ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນກັງານ World Renewເຂ��າໃຈ
ເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດຂອງ ຊົນເຜ��າ ຣາຊິ.
      ນອກຈາກນີ�, ອົງການຫ່ວງໄຍຮ່ວມໃຈພດັທະນາ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜແີຜນວາດສະແດງວິ
ວັດທະນາການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ເຊິ�ງນຳສະເໜຜີາ່ນຂະບວນການພດັທະນາ
ໃນຮູບແບບສລີະປະ. 
      ກະລຸນາໃຊ້ລີ�ງ ເພື�ອເຂ��າເຖິງຮູບພາບ https://bit.ly/3ANmLQR

ປະຕິທິນວັດທະນະທຳ
ປະຈຳ ເຜ��າ ຣາຊິ

ແຜນວາດສະແດງວິວັດທະນາ
ການດຳລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນລາວ

https://bit.ly/3nWvrwH
https://bit.ly/3ANmLQR
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ກິດຈະກຳແລກປ�ຽນກລໍະນສຶີກສາຂອງໂຄງການ LIFE

       ໃນວັນທີ 10 ມນີາ 2022, ໂຄງການ LIFE ໄດ້ຈັດຕັ�ງປະຕິບັດກິດຈະກຳແລກປ�ຽນກລໍະນີສກຶສາ ເຊິ�ງມຜູ້ີເຂ��າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 40 ທ່ານ
ຈາກ ຄູ່ຮ່ວມງານ 20 ອົງກອນ. ໂຄງການ LIFE ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ສາ້ງ 5 ກລໍະນີສກຶສາ ແລະ ນຳສະເໜກີລໍະນສີກຶສາດັ�ງກ່າວໃນ
ຕອນເຊ��າ, ເຊິ�ງໃນຕອນບາ່ຍໄດ້ຈັດເວທີສນົທະນາລະຫວ່າງຜູຊ່້ຽວຊານ ແລະ ຜູເ້ຂ��າຮ່ວມສນົທະນາກ່ຽວກັບປະເດ�ນຂະແໜງການທີ�ດິນ ໃນ
ສປປ ລາວ ແລະ ວີທີທາງໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ສິ�ງທີ�ຈຳເປ�ນສຳລັບອະນາຄົດ. ລາຍລະອຽດບົດບນັທຶກກອງປະຊ�ມສາມາດຕິດຕ� ທີມງານ
ໂຄງການ LIFE ໂດຍກົງທີ� lena.vilayphet@villagefocus.org. ທ່ານສາມາດອ່ານ 2 ກລໍະນສຶີກສາເພີ�ມເຕີມ ທາງອອນລາຍທີ�:
https://laolandinfo.org/en/category/life/ 
       ອ່ານກລໍະນສີກຶສາອື�ນໆເພີ�ມເຕີມທີ�:
- ກລໍະນສີກຶສາຮ່ວມກັບ GIZ ທີ� ແຂວງ ຫົວພັນ ກ່ຽວກັບກຳມະສດິຕ�ດິນຊ�ມຊົນ: https://bit.ly/3RxzHjS
- ກລໍະນສີກຶສາຮ່ວມກັບ CCL ທີ� ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກ່ຽວກັບສນັຍາກະສກິຳ: https://bit.ly/3ANVwpa
- ກລໍະນສີກຶສາຮ່ວມກັບ RRDPA ທີ� ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນດ້ານກະສກິຳດ້ວຍຄວາມຮັບຜດິຊອບ:
https://bit.ly/3O6aN7K

ບົດຄວາມແນະນຳອ່ານ
ການເຜີຍແຜ່ຂ�ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາໃຫ້ກັບຊ�ມຊົນໃນຮູບແບບຂອງການຍນິຍອມ
ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຂ�ມູນລ່ວງໜ້າ ແລະ ພຽງພໍ

      ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມງັກອນ-ກມຸພາ ປ� 2022 ນຳສະເໜຫົີວຂ� “ການ
ເຜຍີແຜຂ່�ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງການພດັທະນາໃຫ້ກັບຊ�ມຊົນໃນຮູບແບບຂອງການ
ຍນິຍອມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຂ�ມູນລ່ວງໜາ້ ແລະ ພຽງພໍ” ໂດຍມີຈຸດປະສງົ
ເພື�ອສະແດງເຖິງ ການຮັບຮູ້ຂ່າວສານຂອງຊ�ມຊົນ ເພື�ອໃຫ້ເກີດມີການຕັດສນິໃຈຮ່ວມກັນ
ກ່ອນເກີດມໂີຄງການໃດໜຶ�ງ ໂດຍບ�ມກີານຈຳແນກເພດ, ຊົນຊັ�ນ, ສາສະໜາ ແລະ ອື�ນໆ. ການ
ເຜຍີແຜຂ່�ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງການພດັທະນາ ຕ້ອງແຈ້ງຂ�ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ
ຈຸດປະສງົ, ແຜນພດັທະນາໂຄງການລົງທຶນ, ຜນົປະໂຫຍດທີ�ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜນົກະທົບຕ�
ສິ�ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ທີ�ຈະເກີດຈາກໂຄງການລົງທຶນ ເພື�ອຮັບປະກັນຊີວິດການເປ�ນຢູ�
ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ�ນກວ່າເກ��າ.
       ການຮັບຮູ້ຂ່າວສານຂອງປະຊາຊົນຕ�ກັບໂຄງການການພດັທະນາຊ�ມຊົນເປ�ນສິ�ງທີ�ສຳຄັນ
ເພື�ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນນັ�ນມສີວ່ນຮ່ວມໃນການພຈິາລະນາ ແລະ ຕັດສນິໃຈ ເຖິງຜນົ
ປະໂຫຍດທີ�ປະຊາຊົນ ແລະ ຊ�ມຊົນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜນົກະທົບຕ�ກັບສິ�ງແວດລ້ອມ, ຮີດຄອງ
ປະເພນ ີແລະ ການດຳລົງຊີວິດ. ດັ�ງນັ�ນ, ສື�ຂ່າວສານຕ່າງໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນ
ການເຜຍີແຜຂ່�ມູນ ແລະ ເພີ�ມຄວາມຕື�ນຕົວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 
ເບິ�ງປະຕິທິນກົດໝາຍ https://bit.ly/3uJb2Py.

mailto:lena.vilayphet@villagefocus.org
mailto:lena.vilayphet@villagefocus.org
https://laolandinfo.org/en/category/life/
https://laolandinfo.org/en/category/life/
https://bit.ly/3RxzHjS
https://bit.ly/3ANVwpa
https://bit.ly/3O6aN7K
https://bit.ly/3uJb2Py
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MRLG:  ການເຮ�ດ ໃຫ້ ການ ເຮ�ດ ສັນຍາກະສິກຳ ນັບ ມື� ນັບ ຫຼາຍ ຂຶ�ນ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວ ກະສິກອນ ຂະໜາດ ນອ້ຍ ໃນ ກຳປູ ເຈຍ

ແຫ່ຼງຄວາມຮູ້ ແລະ ສື�ສິ�ງພມິແນະນຳອ່ານ 

ປະຊາຊົນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທີ�ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເສ��ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ 

    ທ່ານ ຄຳສຸກ ສຫີາລາດ, ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ�ງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ,ກ່າວວ່າເຈ��າໜາ້ທີ�ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້
ໃຫ້ການຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນຜູທີ້�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກໂຄງການເສ��ນທາງລົດໄຟ, ອ່ານບົດລາຍງານຂ່າວຈາກ Lao Youth Radio
https://bit.ly/3P51wy8.
    ປະມານ 72% ຂອງປະຊາຊົນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກເສ��ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຢ�າງເຕ�ມ
ສ່ວນ. ເສ��ນທາງລົດ ລາວ-ຈີນ ແລ່ນຜາ່ນ 3 ເມອືງ ໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເຊ��ນ: ເມືອງ ໄຊ, ເມືອງ ງາ, ແລະ ເມອືງ ນາໝ� ເຊິ�ງເຊື�ອມຕ�
ຊາຍແດນກັບປະເທດຈີນຢູ�ເມອືງ ບ�ເຕ�ນ. ທ່ານ ຄຳສຸກ ກ່າວວ່າປະຊາຊົນຜູໄ້ດ້ຮັບຜນົກະທົບທີ�ຢູ�ໃນເມືອງດັ�ງກ່າວຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ລວມມ ີ 1,164 ຄົວເຮືອນ ຜາ່ນ 38 ບາ້ນ. ເຊິ�ງໃນນັ�ນ 72.4% ຂອງບນັດາຄົວເຮືອນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ�າງເຕ�ມສວ່ນ ລວມເປ�ນມູນ
ຄ່າ 183.43 ພັນລ້ານກີບ.
    ເສ��ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ເປ�ດນຳໃຊ້ຢ�າງເປ�ນທາງການໃນຕົ�ນເດືອນທັນວາ. ເຊິ�ງລັດຖະບານໃຫ້ຄຳໝັ�ນສນັຍາທີ�ຈະສບືຕ�ໃຫ້ການ
ຊົດເຊີຍແກ່ຜູໄ້ດ້ຮັບຜນົກະທົບ. ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ  https://bit.ly/3KEG9BQ.

         ໂດຍອີງໃສປ່ະສບົການຂອງ 4 ບລິໍສດັ ທີ�ໄດ້ນຳໃຊ້ສັນຍາກະສກິຳກັບຊາວກະສກິອນໃນກຳປູເຈຍ, ນະໂຍບາຍໂດຍຫຍ�ນີ�ສະເໜຄີຳ
ແນະນຳເພື�ອເຮ�ດໃຫ້ສນັຍາກະສກິຳມຫີາຼຍຂຶ�ນສຳລັບຊາວກະສກິອນຂະຫນາດນ້ອຍຜາ່ນທັດສະນະຂອງຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສນັຍາກະ
ສິກຳໂດຍກະຊວງກະສກິຳ, ປ�າໄມ ້ແລະ ການປະມງົ. ບດົຮຽນຈາກກລໍະນີເຫຼົ�ານີ�ກ່ຽວກັບສິ�ງທີ�ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ແລະ ບ�ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສຳ
ລັບຊາວກະສກິອນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງໃນນະໂຍບາຍທີ�ສຳຄັນ ເພື�ອຮັບປະກັນການຈັດການສນັຍາຢ�າງຍຸຕິທຳ, ເສມີສາ້ງພາລະບດົບາດຂອງຊາວ
ກະສິກອນ, ສົ�ງເສມີການມສີວ່ນຮ່ວມເທ��າທຽມກັນລະຫວ່າງຍງິຊາຍ, ການໃຫ້ສິດເຂ��າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂຂ�ຂັດແຍງ່ທ້ອງຖິ�ນ, ການປ�ກ 
ປ�ອງ ສດິ ທີ� ດິນ  ແລະ  ການແບງ່ປ�ນຄວາມ ສຽ່ງ .
ອ່ານບດົລາຍງານໄດ້  https://bit.ly/3yHRAUa. 

ຂ່າວເດ��ນປະຈຳໄຕມາດ 

mailto:https://web.facebook.com/fm90laos/posts/4785188644907691?_rdc=1&_rdr
https://bit.ly/3P51wy8
https://bit.ly/3KEG9BQ
https://bit.ly/3yHRAUa
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ການປ�ຽນແປງຄັ�ງສຳຄັນໃນເຂດພື�ນທີ� ສີພນັດອນ ຢູ�ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊ�ມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄັ�ງທີ 5 ພາກທີ 1 ໄດ້ຮັບຮອງເອ�າ 6 ຂົງເຂດ
     ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊ�ມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍປະເທດດ້ອຍພດັທະນາ ຄັ�ງທີ 5 ພາກທີ 1 (LDC5 Part1) ທີ� ສຳນກັງານໃຫຍອົ່ງການ
ສປຊ ທີ� ນວິຢອກ. ເຊິ�ງກອງປະຊ�ມໄດ້ຮັບຮອງເອ�າ ແຜນປະຕິບດັງານ ໂດຮາ ສຳລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (Doha Programme
of Action for LDCs) ສຳລັບ 1 ທົດສະວັດ ໃນຕ�ໜາ້ (2022-2031) ແລະ ເປ�ນເອກະສານພື�ນຖານ. ການຮັບຮອງເອ�າແຜນ
ປະຕິບັດ ໂດຮາ ໃນມື�ນີ� ເປ�ນຂີດໝາຍສຳຄັນສຳລັບວົງຄະນະຍາດສາກົນ, ທັງເປ�ນການຢ�າຄືນເຖິງຄວາມໝາຍໝັ�ນ ໃນການບ�ປ�ອຍປະຜູ້ໃດ
ໄວ້ຢູ�ເບື�ອງຫຼັງ, ພ້ອມທັງ ສະແດງຄວາມໝາຍໝັ�ນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມຄວາມພອ້ມຮອບດ້ານເພື�ອຫຼ�ດພົ�ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບດ້ອຍພດັທະນາ ໃນຊ�ມປ�ຕ�ໜ້າ ເຊິ�ງປ�ດຈຸບນັ ແມນ່ພວມຢູ�ໃນຂັ�ນຕອນ ຂອງການສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດເພື�ອຂ້າມຜາ່ນ
ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຫຼ�ດພົ�ນ ຊິ�ງຈະສບືຕ�ສຸມໃສວ່ຽກງານຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ເປ�ນບູລິມະສດິ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປ��າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສາກົນ.
       ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜ�ແກ້ວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທດູ, ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວເນ��ນຕື�ມວ່າ: ການຫຼ�ດພົ�ນອອກຈາກ
ສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ບ�ແມນ່ເປ��າໝາຍສຸດທ້າຍ ເພາະຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຢ�ນຢ�ງດ້ານການພັດທະນາ
ເພື�ອຮັບປະກັນວ່າບນັດາປະເທດທີ�ສາມາດຫຼ�ດພົ�ນແລ້ວນັ�ນ ຈະບ�ກັບໄປຢູ�ໃນສະພາບດ້ອຍພັດທະນາຄືເກ��າ. ອ່ານຂ່າວຕົ�ນສະບບັທີ�ນີ�: 
 https://bit.ly/36EtE9U. 

       ປະຈຸບນັນີ�, ພື�ນທີ�ດັ�ງກ່າວກຳລັງໄດ້ຮັບການປ�ບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝຢ�າງວ່ອງໄວພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍທີ່�ດຳເນນີໂດຍ
ບໍລິສັດ Sithandone Joint Development Co Ltd (STD). ການພັດທະນາແມນ່ເອີ�ນວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສທັີນ
ດອນ ຫຼື ເຂດສພີນັດອນໃໝ່ ແລະ ຖືກເອີ�ນອີກຊື�ໜື�ງວ່າເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຄອນພະເພ�ງ, ເຊິ�ງຕັ�ງຊື�ຕາມນຳ້ຕົກຕາດ ຄອນພະເພ�ງ
(ເປ�ນນຳ້ຕົກທີ�ໃຫຍທີ່�ສຸດໃນອາຊີຕາເວ�ນອອກສຽງໃຕ້).
      ເປ��າໝາຍຫຼັກຂອງບລິໍສດັແມນ່ເພື�ອຫັນພື�ນທີ� ສີພນັດອນ ແລະ ນ�າຕົກຕາດ ເຊິ�ງເປ�ນສວ່ນໜຶ�ງຂອງແມນ່�າຂອງ ໃຫ້ເປ�ນຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ. ອ່ານຂ່າວຕົ�ນສະບັບຕາມລີ�ງ:  https://bit.ly/3uxJls2. 

ບົດລາຍງານສະພາບສິ�ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 5 ປ� (2016-2020) ຂອງ ສປປ ລາວ
       ບດົລາຍງານສະບບັນີ� ໄດ້ອະທິບາຍ ສະພາບ ແລະ ສິ�ງທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບການປ�ກປ�ກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ�ງແວດລ້ອມ ລະດັບຊາດ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ການເຊື�ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດ ໃນລະດັບຊາດເພື�ອຮັບມກັືບຜນົກະທົບດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນນີງານດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ�, ຍງັໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ສະພາບທີ�ຕັ�ງ ແລະ ພູມສນັຖານ, ສະພາບອາກາດ, ຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ຂ�ມູນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ, ສະພາບລວມ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ ເປ�ນຕົ�ນ: ຊັບພະຍາກອນທີ�ດິນ, ຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ້, ນ�າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ�າ,
ທໍລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງ ບັນຫາທ້າທາຍດ້ານສິ�ງແວດລ້ອມທີ�ເກີດຂື�ນໃນໄລຍະທີ�ຜາ່ນມາ ເຊ��ນ: ບນັຫາ
ຂີ�ເຫຍື�ອ, ຄຸນນະພາບນ�າ, ຄນຸນະພາບອາກາດ, ການປ�ນເປ��ອນ ຂອງສານເຄມີໃນດິນ, ເນື�ອທີ�ປ�ກຫຸ້ມຂອງປ�າໄມ,້ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການ
ປ�ບຕົວເຂ��າກັບ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. ອ່ານບດົລາຍງານໄດ້ https://bit.ly/3c1HOVm.

https://bit.ly/36EtE9U
https://bit.ly/36EtE9U
https://bit.ly/3uxJls2
https://bit.ly/3c1HOVm
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ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ໃນການສ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ ຫາ ຫົວພັນ

     ພິທີ ລົງ ນາມ ໄດ້ ຈັດ ຂຶ�ນ ຢູ� ນະຄອນຫວຼງ ວຽງ ຈັນ  ເພື�ອ ສຶກສາ ຄວາມ ເປ�ນ ໄປ ໄດ້ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ລາວ, ບລິໍສດັ ນາ ຊິນ ໂຊ ເລ ຈຳກັດ  
ແລະ ບລິໍສດັ Big Brother 456. ເສ��ນທາງດ່ວນ ທີ�ເຊື�ອມຕ� ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ກັບ ແຂວງຫົວພັນ ໃກ້ເຂ��າສູຄ່ວາມເປ�ນຈິງແລ້ວ,
ຫຼັງຈາກໄດ້ມກີານປະກາດ ການສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການໃນຕົ�ນປ� 2022.
     ການ ສຶກສາ ດັ�ງກ່າວ ຈະ ຄົ�ນຄວ້າ ຄວາມ ເປ�ນ ໄປ ໄດ້ ຂອງ ການ ສຳ ຫວຼດ, ອອກ ແບບ, ກ�ສາ້ງ ທາງ ດ່ວນ ໃໝ່ ທີ� ເຊື�ອມ ຕ� ສອງ ແຂວງ. ເສ��ນທາງ
ດ່ວນ ວຽງຈັນ-ຫົວພນັ ຈະດຳເນນີເປ�ນ 3 ໄລຍະ, ໂດຍໄລຍະທີ 1 ຈະເຊື�ອມຕ� ເມືອງໄຊທານ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ເມອືງອານຸວົງ
ແຂວງໄຊສມົບູນ.  ໄລຍະ ທີ 2 ຈະ ເຊື�ອມ ຕ� ຈາກ  ແຂວງ ໄຊ ສມົບູນ  ໄປ ຫາ ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ,  ໄລຍະ ທີ 3 ຈະ ເຊື�ອມ ຕ�  ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ  ຫາ  ແຂວງ ຫົວພັນ.
       ໂຄງການດັ�ງກ່າວ ແມນ່ໄດ້ສົ�ງໃຫ້ ລັດຖະບານເພື�ອຂກໍານອະນຸມັດ ໃນທ້າຍປ�ທີ�ຜາ່ນມາ. 
ອ່ານຂ່າວຕົ�ນສະບບັຕາມລີ�ງ: https://bit.ly/38X0kg5 

ລັດຖະບານລາວ ອອກນຕິິກຳໃໝ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສົ�ງອອກ ຜະລິດຕະພນັໄມທ້ຳມະຊາດ

     ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກນຕິິກຳໃໝ່ໃຫ້ສົ�ງອອກໄມຜ້ະລິດຕະພນັໄມ້
ທຳມະຊາດ. ກົດລະບຽບດັ�ງກ່າວແມນ່ ເພື�ອສົ�ງເສມີການຜະລິດ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງໄມໃ້ຫ້ການເປ�ນສນິຄ້າ, ພ້ອມທັງສາ້ງເງື�ອນໄຂຂ�ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ�ງໄມ້
ທຳມະຊາດໄປຕ່າງປະເທດ. 
      ລັດຖະບານ ກ່າວ ວ່າ ກົດໝາຍ ສະບບັ ໃໝ່ ນີ� ຄາດ ວ່າ ຈະ ຊ່ວຍ  ໃນ ການ ຕິດຕາມ 
ກວດກາ  ແລະ  ຕິດຕາມ ແຫຼ່ງ ໄມ ້ເພື�ອ ຮັບປະກັນ ວ່າ ມ ີແຫຼ່ງທີ� ຖືກຕ້ອງ ຕາມ 
ກົດໝາຍ.
ອ່ານຂ່າວເພີ�ມເຕີມຕາມລີ�ງ https://bit.ly/3PnaHK8.

mailto:https://laotiantimes.com/2021/08/11/new-vientiane-to-houaphan-expressway-project-under-consideration/
https://bit.ly/38X0kg5
https://bit.ly/38X0kg5
https://bit.ly/3PnaHK8
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-      ອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄງການ PIASVC: ສາງເຄື�ອງມ,ື ກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລື ແລະ ຊ�ດການຝ�ກອົບຮົມ 
-      ອັບເດດວຽກງານຂອງຊ�ມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກຳມະສດິທີ�ດິນຂອງແມຍິ່ງ 
-      ທີມງານປະຕິທິນກົດໝາຍ ປ� 2023
-      ງານເປ�ດໂຕ 5 ບດົຄັດຫຍ�ກ່ຽວກັບປະເດ�ນທີ��ດິນ 
-     ກລໍະນີສກຶສາ: ການເຂ��າເຖິງຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ການຮັບປະກັນທີ�ດິນໃນລະບບົການຄອບຄອງປ�າໄມຕ້າມປະເພນໃີນ
       ສປປ ລາວ

ກິດຈະກຳທີ�ຈະມາເຖິງໄວໆນີ� (ເດືອນ ເມສາ ຫາ ມຖີ�ນາ) 


