
ເມສາ  -  ສິງຫາ  2 0 2 2

ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ� ດິນ

ສະບັບທີ  15

ຈົດໝາຍຂ່າວ

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

ງານເປ�ດໂຕ 5 ບົດຄັດຫຍ�ປະເດ�ນທີ�ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ

ເຄື�ອງມສົື�ງເສີມສິດຂອງແມຍ່ງິກ່ຽວກັບທີ�ດິນ (WLR)  

ການອັບເດດຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ໂຄງການ PIASVC

ທີມງານປະຕິທິນກົດໝາຍປ� 2023  

ໜວ່ຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍອ່ຍທີ�ດິນ 
ກອງປະຊ�ມໜ່ວຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍອ່ຍ

ທີ�ດິນ ຄັ�ງທີ 1 ປະຊຳປ� 2022

ກິດຈະກຳຂອງ ສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ກອງປະຊ�ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນ ໂດຍ CDE

ຂສໍະແດງຄວາມຍນິດີກັບ ສະມາຄົມ SAEDA ໄດ້
ຮັບລາງວັນ ASEAN (RDPE) Leadership
Award

ແນະນຳບົດຄວາມອ່ານ:
ບົດຄວາມແນະນຳອ່ານ, ສື�ສິ�ງພມິ ແລະ ຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຂ່າວເດ��ນປະຈຳໄຕມາດ!
ຂ່າວເດ��ນກ່ຽວກັບປະເດ�ນ ທີ�ດິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ປະຈຳໄຕມາດ 

ກິດຈະກຳ ແລະ ຂ່າວສານ ປະຈຳໄຕມາດ 
ກັນຍາ - ທັນວາ ທີ�ຈະມາເຖິງ!
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       ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2022, ກຸ່ມເເລກປ�ຽນຂ�ມູນລື�ອງທີ�ດິນ ໄດ້ຈັດງານເປ�ດໂຕ 5 ບົດຄັດຫຍ�ກ່ຽວກັບປະເດ�ນທີ�ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້
ຮັບການຮ່ວມມຈືາກ ໂຄງການບລິໍຫານລັັດກ່ຽວກັບທີ�ດິນປະຈຳພາກພື�ນແມນ່�າ ຂອງ (MRLG). ໂດຍການເປ�ນປະທານກອງປະຊ�ມ ໂດຍທ່ານ ໄມ
ກາ ອິງເກີລ, ຫົວໜ້າໂຄງການ MRLG ແລະ ເຂ��າຮ່ວມໂດຍ ຜູຕ້າງໜ້າຈາກພາກລັດທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ�ງທາງສງັຄົມກໄໍດ້ຖືກເຊຶ�ອເຊີນມາເປ�ນຄູ່ຮ່ວມສນົທະນາ, ຕອບຄຳຖາມທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂ�ສນົທະນາ.
      ງານດັ�ງກ່າວນີ�ແມນ່ແນໃສພ່າກສວ່ນທີ�ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂະແໜງການທີ�ດິນ ຫຼື ຜູທີ້�ມີຄວາມສນົໃຈໃນປະເດ�ນທີ�ດິນ ແລະ ບນັດາເນຶ�ອໃນ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບທີ�ດິນ.
      ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການຮ່ວມມກັືບກຸ່ມທີ�ປ�ກສາກົດໝາຍທີ�ດິນໃນລາວ, ບົດສງັລວມຫຍ�ຊ�ດນີ� ໄດ້ເວ��າເຖິງບາງບນັຫາທີ�ຮີບດ່ວນທີ�ສຸດໃນ
ປະເທດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ�ດິນ (2019) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ�າໄມ້ (2019).

ກອງປະຊ�ມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆໂດຍ ກອງເລຂາ LIWG
ງານເປ�ດໂຕ 5 ບົດຄັດຫຍ�ກ່ຽວກັບປະເດ�ນທີ�ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

       ບດົສງັລວມຫຍ�ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ�ດິນ ແລະ ກົດໝາຍປ�າໄມ້ ຈຳນວນ 05 ສະບບັ ລວມມີ
ຫົວຂ�:
 -ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ�ດິນປ�າໄມລັ້ດ ຢູ� ສປປ ລາວ
 -ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນ ີຢູ� ສປປ ລາວ
 -ສິດຄອບຄອງທີ�ດິນເພື�ອເປ��າໝາຍລວມໝູ່
 -ການປູກຈິດສຳນກຶດ້ານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມ ຂອງສັງຄົມໃນວຽກງານທີ�ດິນ
 -ການປ�ກປ�ອງໃນກລໍະນສູີນເສຍທີ�ດິນ ຫຼື ການໂອນສດິນຳໃຊ້ທີ�ດິນຄືນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ�ດິນ ແລະ ປ�າໄມ ້ ໄດ້ສະໜອງໂອກາດທີ�ບ�ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນການເພີ�ມຄວາມ
ໝັ�ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຊ�ມຊົນທ້ອງຖິ�ນໃນ ສປປ ລາວ, ບດົສງັລວມຫຍ�ເຫຼົ�ານີ�ໄດ້
ຍກົໃຫ້ເຫ�ນຄຳຖາມ ຫຼື ບນັຫາທີ�ມຢູີ�ແລ້ວ, ສະໜອງຂ�ມູນໂດຍຫຍ�ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ�ງກ່າວ ແລະ ທີ�
ສຳຄັນແມນ່ໃຫ້ຄຳສະເໜແີນະນຳທີ�ສຳຄັນເພື�ອການກ້າວໄປຂ້າງໜາ້.
                                                
ທ່ານສາມາດເບິ�ງບດົສງັລວມຫຍ�ໄດ້ຢູ�ໃນເວ�ບໄຊທ໌ ຂອງ LIWG:
(https://laolandinfo.org/category/resource/publications/ ແລະ ໃນເວ�ບ
ໄຊທ໌ ຂອງ MRLG: (https://www.mrlg.org/publications/)

ທ່ານສາມາດເບິ�ງບດົນຳສະເໜີຂອງນກັບນັຍາຍພາຍໃນງານໄດ້ທີ�:
https://drive.google.com/drive/folders/1ae9SuNz97qWrufi8hXSM
XGBQiAygd6Vy?usp=sharing 

https://laolandinfo.org/category/resource/publications/
https://www.mrlg.org/publications/
https://drive.google.com/drive/folders/1ae9SuNz97qWrufi8hXSMXGBQiAygd6Vy?usp=sharing
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ການສົ�ງເສມີສດິຂອງແມຍ່ງິກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊ�ມຊົນ - ພາກທີ 1: 

ການສົ�ງເສມີສດິຂອງແມຍ່ງິກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊ�ມຊົນ - ພາກທີ 2:
https://youtu.be/Hr__vTdnXf0 

ການສົ�ງເສມີສດິຂອງແມຍ່ງິກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊ�ມຊົນ – ການນຳສະເໜ ີແລະ ສາທິດການນຳໃຊ້ເຄື�ອງມ:ື

https://youtu.be/uiPPy-tQF7Y

      ເມື�ອບ�ດົນມານີ�, LIWG ຮ່ວມກັບທີມງານຊ�ມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ (CoP) ສດິທີ�ດິນຂອງແມ່ຍງິ (WLR) ໄດ້ພັດທະະນາ 2 ວິດີໂອເເອນເິມຊັ�ນ
ເຊິ�ງເປ�ນເຄື�ອງມ ື ການສົ�ງເສມີສດິຂອງແມຍ່ງິກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊ�ມຊົນ.  ວິດີໂອ ທີໜື�ງ ນຳສະເໜກ່ີຽວກັບ
ປະສົບການຂອງແມຍ່ງິທີ�ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກການສູນເສຍທີ�ດິນ ແລະ ຍັງໄດ້ສະໜອງຂ�ມູນ ແລະ ບັນດາຄຳແນະນຳຕ່າງໆ. ວິດີໂອ ທີສອງ ໄດ້ນຳ
ສະເໜີກ່ຽວກັບປະສບົການຂອງແມຍ່ງິ ໃນການມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ຕັດສນິໃຈ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ�ດິນ ແລະ ປ�າໄມຊ້�ມຊົນ. ນອກຈາກນີ� ຍງັ
ເປ�ນການສົ�ງເສມີແມຍ່ງິ ເພື�ອໃຫ້ມສີວ່ນຮ່ວມໃນການເຂ��າຮ່ວມປະຊ�ມ, ຕັດສນິໃນ ແລະ ວາງແຜນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ�ດິນ ແລະ ປ�າໄມ້
ບ້ານ. ນອກຈາກນີ� ທີມງານ CoP ໄດ້ພັດທະນາວິດີໂອນຳສະເໜກ່ີຽວກັບເຄື�ອງມ ືເຊິ�ງໄດ້ສາທິດວິທີການນຳໃຊ້ຄູ່ມສືຳລັບຜູອ້ຳນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ຂັ�ນຕອນປະຕິບດັກິດຈະກຳທັງໝົດ. ປະຈຸບນັ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມວິດີໂອດັ�ງກ່າວ ຜາ່ນຊ່ອງທາງສື�ຂ�ມູນຂ່າວສານຂອງ LIWG ດັ�ງລຸ່ມນີ�: 

       https://youtu.be/7U31ak-IrS0 

ເຄື�ອງມືສົ�ງເສີມສິດຂອງແມຍ່ງິກ່ຽວກັບທີ�ດິນ (WLR)  

ທີມງານປະຕິທິນກົດໝາຍປ� 2023  

ກອງປະຊ�ມທີມງານປະຕິທິນ ທີ� ຫວຼງພະບາງ – ອ່ານເພີ�ມເຕີມທີ� https://bit.ly/3r2urss 

ກອງປະຊ�ມທີມງານປະຕິທິນ ທີ� ເມອືງ ວັງວຽງ – ອ່ານເພີ�ມເຕີມທີ� https://bit.ly/3qY60MC

      LIWG ໄດ້ຈັດຕັ�ງທີມງານປະຕິທິນກົດໝາຍ (CTF) ໃນການເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັນເພື�ອຜະລິດເຄື�ອງມໃືນການເຜຍີແຜກົ່ດໝາຍ ເຊິ�ງນັ�ນກ�ຄື
ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປ� 2023. ໃນທີມງານປະກອບດ້ວຍຜູຕ້າງໜ້າຈາກບັນດາອົງກອນທີ�ເປ�ນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ ເຊ��ນ: JVC, CCL,

LaoDHRRA, MCC, WWF Laos, CASE, PDDA, VFI, CDEA, ໂຄງການ LIFE, ແລະ LIWG, ນອກຈາກນີ� ຍງັມຜູ້ີຕາງໜາ້
ຈາກພາກລັດ ເຊ��ນ: ກົມທີ�ດິນ, ສະຖາບນັ ຄົ�ນຄວ້າກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (FoL).

ສະມາຊິກທີມງານປະຕິທິນ ທກຸທ່ານໄດ້ເຮ�ດວຽກຢ�າງໜັກໃນການເຂ��າຮ່ວມປະຊ�ມ, ຄັດເລືອກຫົວຂ� ແລະ ເນື�ອໃນກົດໝາຍທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ຕິດພັນກັບບນັຫາໃນປະຈຸບນັ. ນອກຈາກນນີ� ຍງັໄດ້ອອກແບບຮູບພາບປະຕິທິນ. ອີງຕາມແຜນການຜະລິດປະຕິທິນ, ຈະມກີອງປະຊ�ມຜ່ານ
ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປ� 2023 ທັງຮູບແບບຕັ�ງໂຕະ ແລະ ແຂວນຝາ ຕ�ພາກລັດ, ເຊິ�ງຄາດວ່າປະຕິທິນກົດໝາຍປ� 2023 ຈະຖືກນຳເຂ��າໂຮງພມິ
ໃນ ທ້າຍປ� 2022. 

ສຳລັບຂ�ມູນເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບ ກອງປະຊ�ມຂອງທີມງານປະຕິທິນ ທີ�ຜາ່ນມາ, ກະລຸນາຕິມຕາມລີ�ງດ້ານລຸ່ມ: 

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://youtu.be/Hr__vTdnXf0
https://youtu.be/uiPPy-tQF7Y%20
https://youtu.be/7U31ak-IrS0
https://bit.ly/3r2urss
https://bit.ly/3qY60MC
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ກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລືຄັດເລືອກເຄື�ອງມໃືຫ້ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ - ກະລຸນາກົດລີ�ງ https://bit.ly/3Uy35Yt 

ກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລືຄັດເລືອກເຄື�ອງມປູືກຈິດສຳນຶກ - ກະລຸນາກົດລີ�ງ https://bit.ly/3C59yDk 

ກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລືສະຫຼ�ບເຄື�ອງມໃືຫ້ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ - ກະລຸນາກົດລີ�ງ https://bit.ly/3dx1zFD 

ກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລືສະຫຼ�ບເຄື�ອງມປູືກຈິດສຳນຶກ - ກະລຸນາກົດລີ�ງ https://bit.ly/3DPfbH2

     ຫຼັງຈາກກອງປະຊ�ມດັ�ງກ່າວ, LIWG ແລະ Helvetas ໄດ້ຈັດກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ສະຫລຸບເຄື�ອງປູກຈິດສຳນກຶ
ແລະ ໃຫ້ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ທັງໝົດ 4 ຄັ�ງ ເຊິ�ງເລີ�ມຕັ�ງແຕ່ເດືອນເມສາ ເຖິງ ສງິຫາ ປ� 2022. 

            

ກອງປະຊ�ມແມນ່ແບງ່ເປ�ນ 2 ກອງປະຊ�ມຄັດເລືອກ ແລະ 2 ກອງປະຊ�ມສະຫລຸບເຄື�ອງປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ. ກອງ
ປະຊ�ມເຫຼົ�ານີ� ເເມນ່ເນ��ນໃສກ່ານຄັດເລືອກເຄື�ອງມທີື�ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານຂອງບນັດາອົງກອນທີ�ໄດ້ຮັບທຶນຍອ່ຍ ໃນການດຳເນນີກິດຈະກຳໃນ
ພື�ນທີ�ໂຄງການຂອງພວກເຂ�າ. 

ສຳລັບຂ�ມູນເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບກອງປະຊ�ມປ�ກສາຫາລື ກະລຸນາອ່ານຕື�ມຕາມລີ�ງລຸ່ມນີ�: 

ການອັບເດດຂ�ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ໂຄງການ PIASVC

ສາງເຄື�ອງມືການປູກຈິດສຳນກຶ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ�ມຢູີ�ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ
LIWG ເພື�ອສົ�ງເສີມໂຄງການ PIASVC

      ໃນ ເດືອນເມສາ 2022, LIWG ຮ່ວມກັບ Helvetas Laos, ຈັດກອງປະຊ�ມອອນລາຍເປ�ດໂຕສາງເຄື�ອງມ ືປູກຈິດສຳນກຶ ແລະ ການໃຫ້
ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ�ຈະຖືກນຳໃຊ້ພາຍໃນໂຄງການ PIASVC. ເຊິ�ງເຂ��າຮ່ວມກອງປະຊ�ມໃນຄັ�ງນີ�ໂດຍ ຜູທີ້�ມສີວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ LIWG ທີ�ຈະໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍຂອງໂຄງການ PIASVC ເຊ��ນ: CASE, CDEA, GDA, MCC, VFI,

LaoDHRRA and SAEDA, PDDA, PSNUA, LBA and ADWLE. ກອງປະຊ�ມດັ�ງກ່າວ ແມນ່ເນ��ນໃຫ້ຜູເ້ຂ��າຮ່ວມໄດ້ທຳຄວາມ
ເຂ��າຮູ້ຈັກກັບທີມງານຮັບຜດິຊອບສາງເຄື�ອງມ ືແລະ ເຂ��າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ ວິທີການໃນການສາ້ງສາງເຄື�ອງມ.ື 

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://bit.ly/3Uy35Yt
https://bit.ly/3C59yDk
https://bit.ly/3dx1zFD
https://bit.ly/3DPfbH2
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1st ToT: ການຮັບຮູ້ສດິພື�ນຖານກ່ຽວກັບດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ທັກສະການເປ�ນຜູອ້ຳນວຍຄວາມສະດວກ – ອ່ານເພີ�ມເຕີມທີ�ນີ�
https://bit.ly/3R13KyV 

2nd ToT: ການມສີວ່ນຂອງຄວາມຫາຼກຫາຼຍ ແລະເພດພາວະໃນສງັຄົມ & ການສົ�ງເສມີສດິຂອງແມຍ່ງິກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ແລະ ຄວາມ
ສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊ�ມຊົນ - ອ່ານເພີ�ມເຕີມທີ�ນີ� https://bit.ly/3r2tkcg 

3rd ToT: ການຝ�ກອົບຮົມກ່ຽວອາສາສະມກັປະຈຳບາ້ນໃນການເອ�າຜູຂ້ໃໍຫ້ຄຳປ�ກສາເປ�ນໃຈກາງ, ພື�ນຖານການໄກ່ເກ່ຍຂັ�ນບາ້ນ ແລະ ການ
ເຂ��າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ທີ�ກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ - ອ່ານເພີ�ມເຕີມທີ�ນີ� https://bit.ly/3SsjJqQ 

4th ToT: ການລົງທຶນທາງດ້ານກະສກິຳດ້ວຍຄວາມຮັບຜດິຊອບ (RAI) – ອ່ານເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ�ນີ� https://bit.ly/3C0iDNB 

      LIWG ແລະ Helvetas Laos ໄດ້ຈັດແຜນການຝ�ກອົບຮົມເປ�ນຄຝູ�ກ (ToTs) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກອົງກອນທີ�ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກ
ໂຄງການ PIASVC. ງານປະຊ�ມຝ�ກອົບຮົມດັ�ງກ່າວມີ 6 ຫົວຂ� ລວມທັງສດິທີ�ດິນພື�ນຖານ ແລະ ທັກສະການເປ�ນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ,

ເພດພາວະ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມໃນສງັຄົມ, ການເຂ��າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການລົງທຶນທາງດ້ານກະສກິຳ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜດິຊອບ, ສນັຍາກະສກິຳ ແລະ ສດິທີ�ດິນຕາມປະເພນີ. ເພື�ອສະໜອງການຝ�ກອົບຮົມ, LIWG ແລະ Helvetas Laos ໄດ້
ເຮ�ດວຽກຮ່ວມກັບຄຝູ�ກທີ�ມຄີວາມສຳນານໃນແຕ່ລະຂະແໜງຫາຼຍທ່ານ ເຊ��ນ: ບໍລິສດັທີ�ປ�ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ພັດທະນາການຮ່ວມມ,ື

ທີມງານຄູຝ�ກ ໂຄງການ LIFE, MCC, BABSEACLE, and ທີມງານທີ�ປ�ກສາອິດສະຫະຼ, ເພື�ອສາມາດສະໜອງບດົຮຽນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ
ປະສົບການໃຫ້ແກ່ຜູເ້ຂ��າຮ່ວມເຂ��າໃຈກ່ຽວກັບປະເດ�ນຕ່າງໆທີ�ນຳສະເໜຜີາ່ນຫົວຂ�ການຝ�ກອົບຮົມ.  

       ທັ�ງນີ�, ນບັຕັ�ງແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ ເປ�ນຕົ�ນມາ ມເີຖິງ 4 ໃນທັງໝົດ 6 ການຝ�ກອົບຮົມທີ�ໄດ້ຈັດຝ�ກໃຫ້ແກ່ຜູເ້ຂ��າຮ່ວມ, ເຊິ�ງຕ�ໄປແມນ່ຈະ
ຈັດຂື�ນໃນການເດືອນກັນຍາ ກ່ຽວກັບ ສນັຍາກະສກິຳ ແລະ ຕຸລາ ກ່ຽວກັບ ສດິທີ�ດິນຕາມປະເພນີ. ຂ�ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຝ�ກອົບຮົມ
ດັ�ງກ່າວ ແມນ່ຈະເຜຍີແຜໃ່ຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມເພີ�ມເຕີມພາຍຫຼັງ. 
ສຳລັບການຝ�ກອົບຮົມ ທັງ 4 ຄັ�ງທີ�ຜາ່ນມາ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມທີ�ລີ�ງຂ�ມູນລຸ່ມນີ�: 

ກອງປະຊ�ມຝ�ກອົບຮົມເປ�ນຄູຝ�ກ ຂອງໂຄງການ PIASVC

ກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ 
ຂສໍະແດງຄວາມຍນິດີກັບ ສະມາຄົມ SAEDA ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ເພື�ອຮັບລາງວັນອາຊຽນ ໃນການປະກອບ
ສ່ວນພດັທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼ�ດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ ຄັ�ງທີ 5 

   ສະມາຄົມພັດທະນາກະສກິຳ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ) ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນນາມອົງການຈັດຕັ�ງ
ສັງຄົມລາວ ເພື�ອຮັບລາງວັນອາຊຽນ ໃນການປະກອບສ່ວນພດັທະນາຊົນນະບດົ ແລະ ຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ຄັ�ງທີ 5 ຈັດຂື�ນໂດຍ ກອງເລຂາ
ອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຟ�ລິບປ�ນ (ເຈ��າພາບ) ທີ�ຈັດຂື�ນ ວັນທີ 12/05/2022 ທາງອອນລາຍ. ຝ�າຍລາວນຳ ໂດຍ ທ່ານຄະນະກົມ ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ-ກະຊວງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ ້ໂດຍການເຂ��າຮ່ວມຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ.

    ຕິດຕາມ ສະມາຄົມພັດທະນາກະສກິຳ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍງົ (ສກສຍ) ຜາ່ນຊ່ອງທາງ:
 https://www.facebook.com/saeda.lao

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://bit.ly/3R13KyV
https://bit.ly/3r2tkcg
https://bit.ly/3SsjJqQ
https://bit.ly/3C0iDNB
https://www.facebook.com/saeda.lao
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ພາສາລາວ: https://drive.google.com/file/d/17_i7HAO0KKzWzabbapZmLOM9TgYxFyzq/view?

usp=sharing 

ພາສາອັງກິດ: https://drive.google.com/file/d/19VJivvxqxkQERXjDVCora9O1YUyolrGK/view?

usp=sharing 

      DoL, Helvetas ແລະ GIZ ຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊ�ມເພື�ອລາຍງານການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກຸ່ມຍອ່ຍ ແລະ ຮ່າງແຜນວຽກຂອງ
ໜ່ວຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍອ່ຍທີ�ດິນ ໃນປ� 2022. ກອງປະຊ�ມຄັ�ງນີ�ແມນ່ຈັັັດເປ�ນ 2 ຮູບແບບທັງເຊິ�ງໜາ້ ແລະ ອອນລາຍ ທີ�ໂຮງແຮມ
ແລນມາກ ແມຂ່ອງ ລີເວີຊາຍ, ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2022, ເຊິ�ງເຂ��າຮ່ວມໂດຍບັນດາຜູຕ້າງໜາ້ຈາກອົງການຈັດຕັ�ງທາງສງັຄົມ ແລະ ຄູ້ຮ່ວມງານຈາກ
ພາກລັດທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ປະມານ 40 ທ່ານ. ພາຍໃນກອງປະຊ�ມໄດ້ການປະຕິບັດວຽກຜາ່ນມາ ແລະ ແຜນວຽກຂອງ 3 ກຸ່ມຍອ່ຍ ເຊ��ນ: ກຸ່ມຍອ່ຍຄົ�ນ
ຄວ້ານຕິິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ (FAO); ລວມທັງການນຳສະເໜກ່ີຽວກັບການຮັບຮູ້ສດິທີ�ດິນຊ�ມຊົນໃນເຂດປ�າໄມ ້ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ - ກົມທີ�ດິນ
ກສຊ, ກຸ່ມຍ່ອຍການຮັບຮູ້ສດິຕາມປະເພນ ີ ໃນສາມປະເພດປ�າ (MRLG), ແລະ ກຸ່ມຍ່ອຍການສງັລວມ ແລະ ແລກປ�ຽນຂ�ມູນ (GIZ). ຕ�ກອງ
ປະຊ�ມ LIWG ໄດ້ສະເໜວ່ີາ ສະມາຄົມ SAEDA ມຄີວາມສນົໃຈໃນການເຂ��າຮ່ວມນຳພາກຸ່ມຍ່ອຍການລົງທຶນທາງດ້ານທີ�ດິນແບບຍນືຍງົ ເຊິ�ງບ�ໄດ້
ເຄື�ອນໄຫວມາເປ�ນເວລາດົນ. ພ້ອມນີ�, ຍງັໄດ້ມກີານສນົທະນາແລກປ�ຽນກ່ຽວກັບແຜນວຽກ ແລະ ບດົສະເໜໂີຄງການຂອງການເຄື�ອນໄຫວ
ວຽກງານໃນຕ�ໜ້າ ພອ້ມທັງການອັບເດດຈາກຂະແໜງທີ�ດິນ ແລະ ບັນດາຜູໃ້ຫ້ທຶນ.

       ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບກອງປະຊ�ມດັ�ງກ່າວໄດ້ທີ�: 

ໜວ່ຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍອ່ຍທີ�ດິນ 
ກອງປະຊ�ມໜ່ວຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍອ່ຍທີ�ດິນ ຄັ�ງທີ 1 ປະຊຳປ� 2022

 

       ໃນຕອນບາ່ຍຂອງ ວັນທີ 6 ເມສາ 2022, ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ (LIWG) ຮ່ວມກັບ ສູນເພື�ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ
(CDE) ໄດ້ຈັດກອງປະຊ�ມ ການແລກປ�ຽນຂ�ມູນກ່ຽວກັບຜນົຂອງການວິເຄາະການລົງທຶນໃນທີ�ດິນ ຢູ�ໃນສປປລາວ ກັບ ພາກສວ່ນສງັຄົມ
ພົນລະເຮືອນ. ເຊິ�ງເປ�ນປະທານ ແລະ ກ່ຽວເປ�ດກອງປະຊ�ມໂດຍ ທ່ານ ສັນຕິ ໄຊປ�ນຍາ, ປະທານຄະນະຊີ�ນຳກອງເລຂາ LIWG. ໃນກອງປະຊ�ມດັ�ງ
ກ່າວ, ມຜູີຕ້າງໜ້າຈາກທາງພາກລັດ ພອ້ມກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ�ງທາງສັງຄົມເຂ��າຮ່ວມ. ພາຍໃນງານ, ໄດ້ນຳສະເໜ ີ 2

ຫົວຂ�ຄົ�ນຄວ້າສຳຄັນ: ຄວາມເຂ��າໃຈຂອງການວິເຄາະແບບປະສມົປະສານຂອງການສຳປະທານທີ�ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງການ
ລົງທຶນຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທົບທວນຄືນວິທີການຜະລິດກະສກິຳ ໂດຍສນັຍາກະສກິຳຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ.

   ທ່ານສາມາດອ່ານບດົນຳສະເໜີໃນກອງປະຊ�ມນ ທີ�ນີ�: https://drive.google.com/drive/folders/1_DxFqX1VnkwWj-

5AHk1MElgBTOZ4Pj9Q?usp=sharing

        ເບິ�ງສື�ສິ�ງພິມຕ່າງໆ ທີ�ນີ�: https://www.k4d.la/ 

ກອງປະຊ�ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນ ໂດຍ CDE

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://drive.google.com/file/d/17_i7HAO0KKzWzabbapZmLOM9TgYxFyzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VJivvxqxkQERXjDVCora9O1YUyolrGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_DxFqX1VnkwWj-5AHk1MElgBTOZ4Pj9Q?usp=sharing
https://www.k4d.la/
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ບົດຄວາມແນະນຳອ່ານ 
 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນການໃຫ້ເຊ��າ ຫືຼ ສຳປະທານທີ�ດິນຂອງລັດ: ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ

ມນີາ – ເມສາ 2022

         ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມນີາ-ເມສາ ປ� 2022 ນຳສະເໜຫົີວຂ� “ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃນການໃຫ້ເຊ��າ ຫຼື ສຳປະທານທີ�ດິນຂອງລັດ” ໂດຍມີຈຸດປະສງົເພື�ອສະແດງເຖິງ ການມສີວ່ນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນທີ�ຫາຼກຫາຼຍ ໃນການໃຫ້ເຊ��າ ຫຼື ສຳປະທານ ທີ�ດິນ ເພື�ອສົ�ງເສມີຮັບປະກັນການມສີວ່ນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂະບວນການດຳເນນີກິດຈະການເຊ��າ ຫຼື ສຳປະທານທີ�ດິນ, ເນື�ອງຈາກເຂ�າເຈ��າເປ�ນຜູທີ້�ຢູ�ໃນ
ທ້ອງຖິ�ນ ເຊິ�ງຈະໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຜນົກະທົບໂດຍກົງ ປະຊາຊົນຈຶ�ງຄວນຮັບຮູ້ຂ�ມູນຕ່າງໆ ແລະ ມີ
ສວ່ນຮ່ວມໃນການຕັດສນິໃຈ ເພື�ອປ�ກປ�ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຊ�ມຊົນ. ນອກນັ�ນ,

ແມນ່ພັນທະຕ່າງໆຂອງຜູເ້ຊ��າ ຫຼື ຜູສ້ຳປະທານ ຕ້ອງປະຕິບດັຕາມທີ�ໄດ້ກຳນດົໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ເງື�ອນໄຂ
ຂອງສນັຍາ.
         ສຳລັບຂ�ມູນເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈຳເດືອນ ມີນາ-ເມສາ 2022, ອ່ານຕື�ມທີ�ນີ�:
https://bit.ly/3Sktqr1 

         ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ-ມຖີ�ນາ ປ� 2022 ນຳສະເໜຫົີວຂ� “ຜນົກະທົບຂອງການ
ປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ” ໂດຍມີຈຸດປະສງົເພື�ອສະແດງເຖິງ ຜນົກະທົບ
ຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດໃນຫລາຍຮູບແບບ ບ�ວ່າຈະເປ�ນໄພນ�າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄຟໄໝ້ລາມ
ປ�າ, ເກີດລົມພາຍຸທີ�ຮຸນແຮງ, ຝ�ນຕົກບ�ຖືກຕາມລະດກູານ ແລະ ຮູບແບບອື�ນໆ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການ
ທຳລາຍສິ�ງແວດລ້ອມ ເປ�ນຕົ�ນແມນ່ ການທຳລາຍປ�າໄມ້, ການຖິ�ມຂີ�ເຫຍື�ອຊະຊາຍ, ການປ�ອຍອາຍພິດ
ອອກສູ່ຊັ�ນບນັຍາກາດເຊ��ນ: ອາຍເສຍຈາກໂຮງງານ, ການຈູດປ�າ…
    ນອກຈາກນີ� ຍງັສື�ໃຫ້ເຫ�ນເຖິງ ວິທີຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກຜນົກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າ
ອາກາດ ໂດຍການເພີ�ມແຫ່ງຊຶມຊັບທາດອາຍກາກບອນດ້ວຍການເພີ�ມພື�ນທີ�ສີຂຽວ, ການຟ�ນຟູປ�າໄມ,້
ການຈັດສນັການນຳໃຊ້ທີ�ດິນ, ການບລິໍຫານຈັດການຂີ�ເຫຍື�ອ, ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນນ�າ…ເຊິ�ງສະແດງ
ໃຫ້ເຫ�ນເຖິງ ຫຼັກການ 3 ອາເອ�ສ (3Rs): ແມນ່ສນັຍາລັກຂອງແນວທາງສຳຄັນທີ�ເຮ�ດໃຫ້ຂີ�ເຫຍື�ອຫຼ�ດຜອ່ນ
ລົງ, ເປ�ນວິທີການກຳຈັດຂີ�ເຫຍື�ອທີ�ມປີະສດິທິຜນົຫລາຍທີ�ສຸດ, ໂດຍມີວິທີຈັດຕັ�ງປະຕິບັດດັ�ງນີ�: ການຫຼ�ດ
ຜອ່ນການນຳໃຊ້ (Reduce), ການນຳກັບມາໃຊ້ຊ້ຳ (Reuse), ແລະ ການນຳໄປແປຮູບໃໝ່ (Recycle). 
ສຳລັບຂ�ມູນເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈຳເດືອນ ພດຶສະພາ - ມີຖ�ນາ 2022, ອ່ານຕື�ມທີ�ນີ�:
https://bit.ly/3BvMTyd 

ຜົນກະທົບຂອງການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການຫຼ�ດຜ່ອນ: ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ
ພດຶສະພາ – ມີຖ�ນາ 2022

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://bit.ly/3Sktqr1
https://bit.ly/3BvMTyd
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ຄວາມສະເໝີພາບຍງິ-ຊາຍ ໃນວຽກງານກະສິກຳ, ການປ�ກປ�ກຮັກສາປ�າໄມ ້ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ: ປະຕິທິນ
ກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກລໍະກົດ – ສິງຫາ 2022

     ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກລໍະກົດ – ສງິຫາ ປ� 2022 ນຳສະເໜຫົີວຂ� “ຄວາມສະເໝີພາບຍງິ-
ຊາຍ ໃນວຽກງານກະສກິຳ, ການປ�ກປ�ກຮັກສາປ�າໄມ ້ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ” ໂດຍມຈຸີດປະສງົເພື�ອສະແດງຄວາມ
ເທ��າທຽມລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍໃນການປ�ກປ�ກຮັກສາປ�າໄມ້, ເຊິ�ງໃຫ້ເຫ�ນເຖິງການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງຜູຍ້ງິ ໃນການ
ເຂ��າຮ່ວມການລາດຕະເວນປ�າສະຫງວນຂອງບາ້ນ. ນອກຈາກນີ�ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຄົ�ນ ຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດປ�າໄມ,້ ແຫຼ່ງນ�າ, ເຄື�ອງ
ປ�າຂອງດົງ, ລະບບົນເິວດວິທະຍາ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ວຽກງານ ອື�ນໆອີກ;

    ອີກຢ�າງໜື�ງ ສິ�ງນີ�ຍງັສື�ໃຫ້ເຫ�ນເຖິງຄວາມເທ��າທຽມລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍໃນການປ�ກປ�ກຮັກສາສິ�ງແວດລ້ອມ
ແລະ ວຽກງານການຜະລິດກະສກິຳ, ປູກຝ�ງ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ທັງນີ� ຍງັສື�ເຖິງການປູກຝ�ງຈິດສຳນກຶໃຫ້ແກ່
ເດ�ກນອ້ຍໃນການບລິໍຫານຈັດການຂີ�ເຫຍື�ອຢ�າງຖືກວີທີ ແລະ ການອະນາໄມທີ�ຢູ�ອາໄສ.

    ສຳລັບຂ�ມູນເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈຳເດືອນ ກລໍະກົດ - ສິງຫາ 2022, ອ່ານຕື�ມທີ�ນີ�:
https://bit.ly/3UkCbmW 

      ທີ� ດິນ, ປ�າ ໄມ,້ ນ�າ  ແມນ່ ຊັບ ສມົບດັ ອັນ ລ�າ ຄ່າ ທີ� ສຸດ ຂອງ ບັນ ດາ ຊົນ ເຜ��າ ທີ� ອາ ໄສ ຢູ� ເຂດ ພູດ ອຍ ປ�າ ໄມ ້ຂອງ
ສ ປ ປ ລາວ. ການຄ�າປະກັນ ແລະ ການສບືທອດການເຂ��າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ�ານີ�ແມນ່ເປ�ນຈຸດໃຈກາງຂອງ
ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມໝັ�ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ເປ�ນເວລາຫາຼຍເຊ��ນຄົນ, ການເຂ��າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ�ານີ�ຂອງຜູຊ້າຍ ແລະ ແມຍ່ງິໄດ້ຖືກຈຳກັດໂດຍລະບບົຕາມປະເພນໃີນຂັ�ນທ້ອງຖິ�ນ.

   ໃນປະຈຸບນັ ຍັງບ�ທັນມກີານຄົ�ນຄວ້າກ່ຽວກັບສດິຂອງແມຍ່ງິຕາມປະເພນີ ກ່ຽວກັບທີ�ດິນປ�າໄມ ້ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ. ບດົຄັດຫຍ�ນີ�ແມນ່ອີງໃສກ່ລໍະນສີກຶສາ ທີ�ເນ��ນເຖິງການເຂ��າຫາສດິຄອບຄອງທີ�ດິນ ແລະ
ປ�າໄມຂ້ອງແມຍ່ງິໃນລະບບົຕາມປະເພນ ີຢູ�ບາ້ນ ກຶມມຸ ອູ ແລະ ບ້ານ ໄຕຂາວ, ເມອືງ ໃໝ່, ແຂວງ ຜົ�ງສາລີ.

       ອ່ານເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບບດົຄັດຫຍ�ໄດ້ທີ�: https://bit.ly/3DU9yr9 

 

ບົດຄັດຫຍ�: ການເຂ��າເຖິງຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມໝັ�ນຄົງຕ�ກັບທີ�ດິນໃນລະບົບການຄອບຄອງປ�າໄມຕ້າມ
ປະເພນໃີນ ສປປ ລາວ

ເວ�ບໄຊທ໌ແຫ່ຼງຄວາມຮູ້ ແລະ ສື�ສິ�ງພມິແນະນຳອ່ານ 

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://bit.ly/3UkCbmW
https://bit.ly/3DU9yr9
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     ກລໍະນີສກຶສານີ�ແມນ່ການສຳຫວຼດຈຸດຕັດລະຫວ່າງລະບບົການຄອບຄອງທີ�ດິນຕາມປະເພນ ີແລະ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນສອງໝູ່ບາ້ນໃນໝູ່ບາ້ນ ແຂວງຜົ�ງສາລີ ທາງພາກເໜອືຂອງລາວ. ປະເທດລາວ
ເປ�ນປະເທດທີ�ມຄີວາມຫາຼກຫາຼຍທາງດ້ານປະຊາກອນທີ�ເປ�ນຊົນເຜ��າ ເຊິ�ງພວກເຂ�າຕ້ອງອາໃສ
ຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື�ນໆໃນການດຳລົງຊີວິດ. ຊ�ຸມຊົນເຫຼົ�ານີ�ມີ
ບດົບາດສຳຄັນໃນການອະນຸລັກພູມສນັຖານທີ�ຊັບຊ້ອນນີ�. ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕາມການປະຕິບດັຕາມ
ປະເພນີໃນການຄອບຄອງທີ�ດິນຍງັບ�ທັນໄດ້ຮັບການບນັທຶກຢ�າງພຽງພໍ ເຮ�ດໃຫ້ມຄີວາມເຂ��າໃຈໃນ
ດ້ານນີ�ໜ້ອຍຫາຼຍ, ແລະ ຍິ�ງມຄີວາມເຂ��າໃຈໜອ້ຍກວ່າເມື�ອເວ��າເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເພດ ໃນ
ລະບບົຮີດຄອງປະເພນ.ີ ອີງຕາມການຄົ�ນຄວ້າພາກສະໜາມ, ບດົຄົ�ນຄວ້ານີ�ໄດ້ສມົທຽບລະຫວ່າງ
ສອງ ຊົນເຜ��າທີ�ມຄີວາມແຕກຕ່າງກັັນ, ໄດ້ແກ່ຊົນເຜ��າກຶມມຸ ອູ ແລະ ໄຕຂາວ. ເຖິງວ່າຈະມຄີວາມ
ໃກ້ຄຽງ ກັນທາງພູມສາດ, ແຕ່ການສກຶສາຄັ�ງນີ�ກ�ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ�ນວ່າ ທັງສອງຊົນເຜ��າມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງ ກັນແນວໃດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ�າໄມ ້ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. ການສກຶສາໄດ້ພບົວ່າແມຍ່ງິ
ມຄີວາມສຳພນັຢ�າງໃກ້ຊິດກັບປ�າໄມຫ້າຼຍກວ່າ ແຕ່ຜດັມສີດິໃນປ�າໄມໜ້ອ້ຍກວ່າ ຜູຊ້າຍ (ເຊ��ນ ສດິໃນ
ການສຶບທອດມລໍະດົກ ແລະ ການເຂ��າເຖິງລາຍຮັບທີ�ມາຈາກປ�າໄມ້).

     ອ່ານເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບບດົລາຍງານດັ�ງກ່າວ ທີ�ນີ� https://bit.ly/3DHfQdl 

ກລໍະນສຶີກສາ: ການຄຸ້ມຄອງປ�າໄມຕ້າມປະເພນຂີອງແມ່ຍງິໃນ ສປປ ລາວ

         ເມື�ອບ�ດົນມານີ�, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ໄດ້ເຜຍີແຜບ່ດົລາຍງານນະໂຍບາຍ "COVID-19, ທີ�ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປະ
ກັບກ່ຽວກັບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສດິຂອງຊາວພື�ນເມືອງໃນອາຊີ" ເຊິ�ງຈັດພິມໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UN-

FAO) ແລະ ສຳນກັງານໃຫຍອົ່ງການສະຫະປະຊາຊາດເພື�ອສດິທິມະນຸດ (UN-OHCHR).

        ໃນສະພາບການນີ�, ບດົສະຫຼ�ບຫຍ�ນີ� ໄດ້ຖາມຢ�າງສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງ ຜນົກະທົບຂອງ COVID-19 ຕ�ກັບສດິທິຂອງຊົນເຜ��າພື�ນເມອືງ, ໂດຍ
ສະເພາະແມນ່ແມຍ່ງິ. ເຊິ�ງອະທິບາຍຢ�າງລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີທີ�ຈະເອ�າຊະນະສິ�ງທ້າທາຍດັ�ງກ່າວໂດຍທີ�ບ�ຖີ�ມໃຜໄວ້ເບື�ອງຫຼັງ. 
         ອ່ານເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບເອກະສານດັ�ງກ່າວ ໄດ້ທີ�ນີ�: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9121en/ 

ບົດລາຍງານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ "COVID-19, ທີ�ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປະກັບກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດຂອງຊາວພື�ນເມອືງໃນອາຊີ"

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

     ກລໍະນສີກຶສານີ� ດຳເນນີໂດຍ ກຸ່ມແລກປ�ຽນຂ�ມູນເລື�ອງທີ�ດິນ (Land Information Working Group – LIWG) ໂດຍການ
ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະນຕິິສາດ-ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜູນ ທຶນຈາກໂຄງການ ບລິໍຫານລັດກ່ຽວກັບ
ທີ�ດິນປະຈຳພາກພື�ນແມນ່�າຂອງ (Mekong Region Land Governance – MRLG).

https://bit.ly/3DHfQdl
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9121en/
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     ເມື�ອບ�ດົນມານີ�, ເວ�ບໄຊທ໌ The Star ໄດ້ເຜຍີແຜບ່ດົຄວາມປະຊາຊົນລາວທີ�ຍົກຍ້າຍຈາກພື້ນທີ�ໂຄງການກ�ສາ້ງເສ��ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ
ກຳລັງຈະໄດ້ຮັບບາ້ນຫຼັງໃໝ່ ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນ ເຊິ�ງຂຽນໂດຍ ສຳນັກຂ່າວ Xinhua ລົງໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2022.

       ພິທີຍກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານ ແລະ ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບໃນຫົວຂ� "ເພື�ອອະນາຄົດທີ�ດີຮ່ວມກັນ" ໄດ້ຈັດຂຶ�ນໃນມື�ວັນສຸກ ທີ� ບາ້ນບວມອ,ໍ ເມອືງຊຽງ
ເງິນ, ແຂວງຫວຼງພະບາງ, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ປະມານ 220 ກິໂລແມ�ດ, ໂດຍບໍລິສດັ NORINCO ຂອງຈີນ. ບລິໍສດັຮ່ວມມສືາກົນ
ຈຳກັດໄດ້ສາ້ງບາ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ�ຍກົຍາ້ຍມາຈາກພື�ນທີ�ການກ�ສາ້ງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

          ອ່ານບດົຄວາມເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ�ນີ�: https://bit.ly/3xT6d8n

ຂ່າວເດ��ນປະຈຳໄຕມາດ 
ຊາວບ້ານທີ�ຍົກຍາ້ຍຈາກພ້ື�ນທີ�ໂຄງການກ�ສ້າງເສ��ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກຳລັງຈະໄດ້ຮັບບ້ານຫັຼງໃໝ,່ ໂດຍ
Xinhua

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ�ນທກຸ ແລະ ມາດຕະຖານພດັທະນາ, ເລກທີ 348/ລບ, ນວ, 
ວັນທີ 16/11/2017

        ດຳລັດສະບບັນີ� ແມນ່ເພື�ອກຳນດົມາດຕະຖານພົ�ນທກຸ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາເພື�ອເປ�ນພື�ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການກຳນດົເປ��າໝາຍແກ້ໄຂຄວາມ
ທກຸຍາກ, ແນໃສສ່າ້ງຄອບຄົວ, ບາ້ນພດັທະນາ, ບາ້ນໃຫຍເ່ປ�ນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເມືອງເຂ��ມແຂງຮອບດ້ານ ຕາມມະຕິກອງປະຊ�ມໃຫຍຂ່ອງ
ພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ ໃຫ້ປະກົດຜນົເປ�ນຈິງ.
         ອ່ານເພີ�ມເຕີມກ່ຽວກັບດຳລັດດັ�ງກ່າວ ໄດ້ທີ�ນີ�: https://bit.ly/3Dyie6e

      ວຽກງານຂົງເຂດທີ�ດິນ ຊັບພະຍາກອນກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນ ເປ�ນບັນຫາລວມທີ�ຊຳເຮື�ອມາຫຼາຍປ�ຈາກການເຊື�ອມໂຍງໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ
ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບອານາລັອກ (ລະບບົເຈ້ຍ) ທີ�ຍັງບ�ທັນໄດ້ຮັບການປ�ບປຸງ ໄປສູລ່ະບົບທີ�ທັນສະໄໝ ເຮ�ດໃຫ້ພບົພ�ຫຼາຍບນັຫາ ເຊິ�ງການອອກໃບຕາ
ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ປ� 2021 ສາມາດເຊ�ນໃບຕາດິນໄດ້ທັງໝົດ 34.465 ຕອນ. ຖ້າຫາກເອກະສານຕອນດິນທຸກຕອນຜ່ານລະບບົປະຕດູຽວ ຜາ່ນ
ຂັ�ນຕອນໃນລະບບົຂອງພະແນກ ຊສ ນວ ແມ່ນບ�ໄດ້ມກີານຊັກຊ້າ.
         ທ່ານ ບຸນຊ�ມ ຊົງວິໄຊ, ຫົວໜາ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບນັຫາການແກ້ໄຂການອອກໃບຕາ
ດິນຊັກຊ້າ ຕາມຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ ໃນວາລະກອງປະຊ�ມສະໄໝສາມັນເທື�ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊ�ດທີ 2 ໃນວັນທີ 22
ກຳລະກົດ ທີ�ຜ່ານມາ. ເຊິ�ງສາເຫດຫຼັກແມນ່ມາຈາກສະພາບໂປຣແກຣມຖານຂ�ມູນທີ�ດິນທີ�ບ�ສົມບູນ ເຊິ�ງເຮ�ດໃຫ້ຂ�ມູນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຕິດຂັດ
ແລະ ຍາກເວລາຖ່າຍໂອນຂ�ມູນ. ນອກຈາກນີ� ເຈ��າຂອງສດິນຳໃຊ້ທີ�ດິນ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຍັງມກີານວ່າຈ້າງນາຍໜາ້ ໃນການແລ່ນນອກລະບບົ ເຊິ�ງ
ເປ�ນການຖ່ວງດຶງເອກະສານ ແລະ ເປ�ນຜນົສະທ້ອນເຖິງພາບພດົຂອງພະນັກງານລັດ. ສະນັ�ນ ຈື�ງເກີດໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ຫາງສຽງຈາກປະຊາຊົນຕາມ
ມາ.
            ອ່ານເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ�ນີ�: https://bit.ly/3ASqtIJ 

ຫຼາຍສາເຫດ ທີ�ເຮ�ດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນຊັກຊ້າ

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://bit.ly/3xT6d8n
https://bit.ly/3Dyie6e
https://bit.ly/3ASqtIJ
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ສຳເລ�ດການສຶກສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ ຫາ ປາກເຊ

      ເສ��ນທາງດ່ວນໃໝ່ທີ�ເຊື�ອມຕ�ຈາກນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ກັບ ແຂວງຈຳປາສກັ ໃກ້ເຂ��າສູຄ່ວາມເປ�ນຈິງແລ້ວ ຫັຼງຈາກການສກຶສາຄວາມເປ�ນໄປໄດ້
ຂອງໂຄງການສຳເລ�ດແລ້ວ. ການສກຶສາ ແລະ ອອກແບບເສ��ນທາງດ່ວນ ຈາກວຽງຈັນ ຫາ ປາກເຊ ແມນ່ດຳເນນີໂດຍ ກຸ່ມບລິໍສດັ ດວງຈະເລີນ ກ�ສາ້ງ. 
 ເມື�ອ ສາ້ງ ສຳ ເລ�ດ ແລ້ວ, ທາງ ດ່ວນ ດັ�ງກ່າວ ຈະ ເຊື�ອມ ຕ� ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ  ກັບ  ນະຄອນ ປາກເຊ,  ແຂວງ ຈຳປາ ສກັ,  ໂດຍ ຈະ ໃຊ້ ເວລາ ການ ເດີນ ທາງ ດຽວ 

ຄາດ ວ່າ ຈະ ໃຊ້ ເວລາ ປະມານ 5 ຊົ�ວ ໂມງ. ເສ��ນທາງດ່ວນດັ�ງກ່າວຈະເລີ�ມຈາກນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ອອກຈາກຖະໜນົ 450 ປ�, ໄປຕາມເສ��ນທາງ 13 ໃຕ້
ປະມານ 617 ກິໂລແມ�ດ.

        ອ່ານເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ�: https://bit.ly/3P8EKpq 

        ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ�ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ເຜຍີແຜ ່ຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທລຸະກິດກ່ຽວກັບທີ�ດິນ, ສະບບັເລກທີ 4392/

ກຊສ.ນວ ລົງວັນທີ 25 ສງິຫາ 2022. ຈຸດປະສງົຂອງຂ�ຕົກລົງສະບັບນີ� ແມ່ນເພື�ອກຳນົດລະບຽບການ, ເງື�ອນໄຂ, ຂັ�ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽ
ກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາການດຳເນນີທລຸະກິດກ່ຽວກັບທີ�ດິນ ໃຫ້ເປ�ນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ເພື�ອຮັບປະກັນການ
ເຄື�ອນໄຫວທລຸະກິດດັ�ງກ່າວໃຫ້ດຳເນນີໄປຢ�າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສເ່ອື�ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕະຫາຼດອະສງັຫາລິ
ມະຊັບ ລວມທັງຕະຫາຼດທີ�ດິນ, ສົ�ງເສມີການພັດທະນາທີ�ດິນຢ�າງແຂງແຮງ ຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫາຼດ ທີ�ມກີານດັດສມົຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ຮັບປະກັນການເກ�ບລາຍຮັບຈາກທີ�ດິນໃຫ້ມປີະສດິທິຜນົ, ຕ້ານ ສະກັດກັ�ນ ການຟອກເງນິ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ�ການຮ້າຍປະກອບ
ສ່ວນເຂ��າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມຂອງຊາດ.                              

        ອ່ານເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ�ນີ�: https://bit.ly/3CB9DiM 

ຂ�ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທລຸະກິດກ່ຽວກັບທີ�ດິນ, ສະບັບເລກທີ 4392/ກຊສ.ນວ ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022

       ນັບແຕ່ປ� 2016 ເປ�ນຕົ�ນມາ, ມສີະມາຊິກພກັທັງໝົດ 3.690 ຄົນ (ຍງິ 440 ຄົນ) ໄດ້ຖືກວິໄນກ່ຽວກັບການສ�ລາດບງັຫວຼງ ແລະ ພດຶຕິກຳ
ອື�ນໆ, ອີງຕາມການລາຍງານຢ�າງເປ�ນທາງການທີ�ເປ�ດເຜຍີໃນມ�ໆ ມານີ�. ໃນນັ�ນ, ມຈີຳນວນ 2.019 ຄົນ ຖືກປ�ດອອກຈາກການເປ�ນສະມາຊິກພກັ, ປ�ດ
ຕຳແໜ່ງພະນກັງານ 150 ຄົນ, ສະມາຊິກພກັ 742 ຄົນ ຖືກຫ້າມເຂ��າຮ່ວມກອງປະຊ�ມ ແລະ ການເຄື�ອນໄຫວຂອງພັກ.             

       ນອກຈາກນີ�, ຍງັໄດ້ມກີານຕັກເຕືອນ ສະມາຊິກພກັອີກ 753 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 9 ທ່ານ ບ�ໃຫ້ມກີານກະທຳຜດິອີກ, ຕາມການລາຍງານດັ�ງ
ກ່າວ ໄດ້ນຳສະເໜີໃນກອງປະຊ�ມກວດກາລັດທົ�ວປະເທດ ທີ�ຈັດຂຶ�ນຢູ�ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃນວັນທີ 8-9 ເມສາ ທີ�ຜາ່ນມາ. ການສບືສວນ 4,180 ກວ່າ
ເປ��າໝາຍ ນບັແຕ່ປ� 2016 ເປ�ນຕົ�ນມາ ພບົວ່າ ມກີານສ�ລາດບັງຫວຼງກວ່າ 8,97 ພນັຕື�ກີບ (ລວມທັງໝົດ 8,37 ພັນຕື�ກີບ, 50,22 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ 36,89 ລ້ານບາດ).

        ອ່ານເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ�: https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten70_Thousands.php

ສະມາຊິກ ພກັ ຫຼາຍ ພັນ ຄົນ ຖືກ ວິ ໄນ ຕ� ການ ສ� ລາດ ບັງ ຫຼວງ

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://bit.ly/3P8EKpq
https://bit.ly/3CB9DiM
https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten70_Thousands.php
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        ທີ� ເມອືງ ເຈນວີາ (22 ກລໍະກົດ 2022) – ເປ�ນເວລາ 4 ປ� ນັບຕັ�ງແຕ່ ເຫດການເຂື�ອນແຕກຢູ� ສປປ ລາວ ເຮ�ດໃຫ້ມຜູ້ີເສຍຊີວິດຢ�າງໜອ້ຍ
71 ຄົນ ແລະ ຫາຼຍກວ່າພັນຄົນ ຂາດທີ�ຢູ�ອາໄສ, ຜູຊ່້ຽວຊານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ* ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ບລິໍສດັທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ
ອະທິບາຍວ່າເປ�ນຫຍງັຜູທີ້�ລອດຊີວິດຈາກເຫດການດັ�ງກ່າວ ຈຶ�ງຍັງສືບຕ�ປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ຖືກປ�ອຍປະລະເລີຍ.

       ໃນປ� 2020, ຜູຊ່້ຽວຊານຂອງ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປ�ນຢູ�ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດທີ�
ປະສບົໃນສະພາບອັນຍາກລຳບາກໂດຍທັນທີ. ເຊິ�ງເປ�ນເວລາສອງປ�ນັບຕັ�ງແຕ່ການຮຽກຮ້ອງໃນເບື�ອງຕົ�ນ, ຜູຊ່້ຽວຊານ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງເພີ�ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມດີສດິທິມະນຸດ ແລະ ຍງັມຄີວາມກັງວົນຕ�ຄວາມພະຍາຍາມຟ��ນຟູທີ�ບ�ພຽງພໍຂອງເຈ��າຫນາ້ທີ� ແລະ ບລິໍສດັທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ.
        ອ່ານເພີ�ມເຕີມກ່ຽວການຮຽນຮ້ອງເພື�ອຄວາມຍຸຕິທຳດັ�ງກ່າວໄດ້ທີ�ນີ�: https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2020/04/lao-dam-disaster-un-rights-experts-call-justice-two-years 

ໄພພບັິດເຂື�ອນແຕກຢູ� ສປປ ລາວ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ສປຊ ທັກທ້ວງຕ�ຄວາມຄືບໜາ້ຂອງຜູ້ທີ�ລອດຊີວິດ
ເມື�ອ 4 ປ�ກ່ອນ

         ພື�ນທີ�ກາກບອນຕ�າແມນ່ຕັ�ງຢູ�ພາຍໃນເຂດພັດທະນາໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ເຊິ�ງດຳເນີນງານຮ່ວມກັນໂດຍຫ້ອງວ່າການປ�ກຄອງ
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ຕາງໜ້າລັດຖະບານລາວ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສດັຫຸ້ນສວ່ນກ�ສາ້ງ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຢຸນນານ ຕາງໜາ້ໃຫ້ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ.

         ເຊື�ອ ວ່າ ໂຄງການ ສາທິດ ທາດ ກາກ ບອນ ຕ�າ ຢູ� ເຂດ ພດັທະນາ  ໄຊ ເສດ ຖາ ເປ�ນ ບາດກ້າວ ທີ� ສຳຄັນ ໃນ ການ ປະຕິບດັ ແຜນການ ກ�ສາ້ງ ປະຊາ ຄົມ ຈີນ-

ລາວ ໃຫ້ ມີ ອະນາຄົດ ຮ່ວມ ກັນ,  ແລະ  ໄດ້ ຍກົ ໃຫ້ ເຫ�ນ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຮ່ວມ ກັນ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ການ ປ�ຽນ ແປງ ຂອງ ດິນ ຟ�າ ອາກາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

        ອ່ານເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ� https://bit.ly/3P11Gap 

ສປ ຈີນ  ແລະ ສປປ  ລາວ ຮ່ວມຈັດ ຕັ�ງ ພື�ນທີ� ກາກ ບອນ ຕ�າ ຢູ� ເຂດ ພດັທະນາ ໄຊ ເສດ ຖາ

    ທ່ານ ເພ�ດ ພມົພພັິກ, ລັດຖະມນົຕີວ່າການກະຊວງກະສກິຳ ແລະ ປ�າໄມ້ ກ່າວໃນກອງປະຊ�ມສະໄໝສາມນັເທື�ອນີ�ວ່າ: ກະຊວງຈະຮັບປະກັນໃຫ້
ປະເທດສາມາດຮັກສາເນື�ອທີ�ປ�າໄມໄ້ດ້ 70%, ລວມທັງດິນແຄມແມນ່�າ.
     ປະຈຸບນັປະເທດລາວມເີນື�ອທີ�ກະສກິຳ 4,5 ລ້ານເຮ�ກຕາ, ເນື�ອທີ�ປູກຝ�ງ 2 ລ້ານເຮ�ກຕາ, ສ່ວນທີ�ເຫຼືອແມນ່ປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສດັ. ກະຊວງ  ພວມ 

ຜນັ ຂະຫຍາຍ ໂຄງການ ຈັດ ສນັ ທີ� ດິນ  ແລະ  ແບງ່ ເຂດ ປ�າ ສະຫງວນ  ເພື�ອ ຕອບ ສະໜອງ ການ ລົງທຶນ ຂະໜາດ ນອ້ຍ, ກາງ, ຂະໜາດ ໃຫຍ ່  ເພື�ອ ໃຫ້ ບຸລິມະ
ສິດ ໃນ ການ ຜະລິດ ພືດ ທີ� ມ ີຄວາມ ຕ້ອງການ ຕາມ ທ້ອງ ຕະຫາຼດ.

     ກະຊວງ ຍງັ ຈະ ປ�ບປຸງ ຄນຸ ນະພາ ບຂອງ ດິນ ດ້ວຍ ການ ນຳ ໃຊ້ ຝຸ�ນ ຊີວະ ພາບ ແລະ ຝຸ�ນ ເຄມີ ໃນ ທົ�ວ 10  ແຂວງ ເປ��າ ໝາຍ ເປ�ນ ສວ່ນ ໜຶ�ງ ຂອງ ຂ� ລິ ເລີ�ມ ຄ�າ
ປະກັນ ສະບຽງ ອາຫານ. ເຖິງວ່າມເີນື�ອທີ�ກະສກິຳກວ້າງໃຫຍກ່ຕໍາມ, ແຕ່ຊາວກະສກິອນໃນລາວຍງັປະສບົກັບການຂາດແຄນນ�າມນັເຊື�ອໄຟ ແລະ ລາຄາ
ຝຸ�ນທີ�ເພີ�ມຂຶ�ນ.

      ອ່ານເພີ�ມເຕີມໄດ້ທີ�ນີ�: https://bit.ly/3Rdy0I7  

ລາວຈະຈຳກັດການພດັທະນາພື�ນທີ�ດິນກະສິກຳ

ອ່ານຕ�ໜາ້ຖັດໄປ >>>

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/lao-dam-disaster-un-rights-experts-call-justice-two-years
https://bit.ly/3Rdy0I7
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ກິດຈະກຳທີ�ຈະມາເຖິງໄວໆນີ� (ເດືອນ ກັນຍາ ຫາ ທັນວາ) 

-       ອັບເດດຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງການ PIASVC: ງານຝ�ກອົບຮົມເປ�ນຄຝູ�ກ (ToTs)

-       ກອງປະຊ�ມສະມາຊິກຫຼັກ LIWG 

-       ກອງປະຊ�ມຜາ່ນຮ່າງປະຕິທິນກົດໝາຍ ປ� 2023 

-       ງານຝ�ກອົບຮົມເປ�ນຄູຝ�ກ ເພື�ອເຜຍີແຜປ່ະຕິທິນກົດໝາຍ ປ� 2023

-       ກອງປະຊ�ມແລກປ�ຽນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ�ງທາງສງັຄົມ ແລະ ງານເປ�ດໂຕປະຕິທິນ
ກົດໝາຍ ປ� 2023




