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ດ າລດັ 

ວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິກະສກິ າ 
 

− ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍລດັຖະບານ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ04/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ08 ພະຈກິ 2016; 
− ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍກະສກິ າ ສະບບັເລກທ ີ01/98 ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ຕຸລາ 1998; 
− ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ ີ70/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ21 ມຖຸິນາ 2019; 
− ອງີຕາມ ໜງັສສືະເໜຂີອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ສະບບັເລກທ…ີ...../ກປ, ລງົວນັທ.ີ.......... 
 

ລດັຖະບານ ອອກດ າລດັ: 
 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 
ດ າລດັສະບບັນີ ້ ກ ານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ 

ກວດກາວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມປີະສດິທຜິນົ ແນໃສ່ຮບັປະກນັການປົກປັກຮກັສາ, 
ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ຖກືຕອ້ງຕາມເປົາ້ໜາຍ ຮບັປະກນັການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລດິ
ເປັນສນິຄາ້  ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປັບປຸງຊວິດິການເປັນຢ ່  ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ການພດັທະນາເສດ 
ຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ ຕາມທດິກະສກິ າສະອາດ ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ. 

 
ມາດຕາ 2 ທີ່ ດນິກະສກິ າ  

ທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ທີ່ ດນິທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ ເພື່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປ ກຝັງ, ລຽ້ງສດັ, ປະມງົ, ຊນົລະປະທານ 
ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງດາ້ນກະສກິ າ.   
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ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄ າສບັ  
ຄ າສບັທີ່ ນ າໃຊໃ້ນດ າລດັສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ດນິທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບ ນ ໝາຍເຖງິ ດນິທີ່ ມຄຸີນສມົບດັທາງດາ້ນເຄມ,ີ ຟີຊກີ ແລະ ຊວີະວທິະຍາ 

ທີ່ ພຽງພ ສ າລບັການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພດື; 
2. ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດນິ ໝາຍເຖິງ ການຫຸຼດລງົຂອງຄຸນສມົບດັທາງດາ້ນເຄມ,ີ ຟີຊກິ ແລະ ຊີວະ

ວທິະຍາ ເນື່ ອງຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ຫຼ ືເກດີຈາກການປ່ຽນແປງທາງທ າມະຊາດ; 
3. ຝຸ່ນ (fertilizer) ໜາຍເຖິງ ວດັຖຸມສ່ີວນປະກອບທາງເຄມ ີທີ່ ຈ າເປັນສ າລບັການຈະເລີນເຕບີໂຕ 

ແລະ ເພີ່ ມຜນົຜະລດິຂອງພດື ຊ ່ ງລວມມ ີ2 ກຸ່ມຝຸ່ນຫຼກັຄ:ື ຝຸ່ນອານງົຄະທາດ ຫຼ ືຝຸ່ນເຄມ ີ(Inorganic fertilizer), 
ຝຸ່ນອງົຄະທາດ (Organic fertilizer) ລວມທງັຝຸ່ນຊວີະພາບ (biofertilizer);  

4. ຝຸ່ນອານງົຄະທາດ ຫຼ ືຝຸ່ນເຄມ ີ(Inorganic fertilizer) ໜາຍເຖິງ ຝຸ່ນທີ່ ໄດຈ້າກຂະບວນການສງັ
ເຄາະທາງເຄມ ີທີ່ ມກີານກ ານດົທາດອາຫານຫຼກັຂອງພດື ໃນພາສະນະບນັຈເຸປັນຕົນ້ ແມ່ນທາດໄນໂຕຣເຈນ (N), 
ຟົດສະຟ ຣສັ (P) ແລະ ໂພແຕຊຽມ (K); 

5. ຝຸ່ນອງົຄະທາດ (Organic fertilizer) ໝາຍເຖງິ ຝຸ່ນທີ່ ໄດຈ້າກສິ່ ງເສດເຫຼອືຂອງພດື, ສດັ, ດນິອນິ
ຊ ີ(Peat ຫຼ ືOrganic soil) ເປັນຕົນ້ສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກກະສກິ າ, ມ ນສດັລຽ້ງ, ມ ນເຈຍ ການນ າມາຜ່ານຂະບວນ
ການແປຮ ບ (ບົ່ ມ ຫຼ ືໝກັ) ຕາມຫຼກັວຊິາການ; 

6. ຝຸ່ນຊວີະພາບ (biofertilizer) ໝາຍເຖງິ ຝຸ່ນທີ່ ມກີານປະສມົຫວົເຊືອ້ຈລຸນິຊ ີຫຼ  ບກັແຕເຣຍ ຊະນດິ
ໃດໜ ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍຊະນດິ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ນ້ າໃຊ ້ຊ ່ ງມເີປົ້າໝາຍ ສົ່ ງເສມີ ຫຼ ືກະຕຸນ້ການເປັນປະໂຫຍດ
ຂອງຝຸ່ນຕ ່ ພດືຫຼາຍຂືນ້ ແລະ ປອ້ງກນັການຕດິເຊືອ້ຂອງຮາກພ ດ. 

 
ມາດຕາ 4 ຫຼກັການພືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັວຽກງານ ທີ່ ດນິກະສກິ າ 

ວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ສອດຄ່ອງກບັ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລດັຖະທ າມະນ ນ, ກດົໝາຍ, ແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິແຫ່ງ

ຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິກະສກິ າ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ; 
2. ຄຸມ້ຄອງຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
3. ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງທີ່ ດນິກະສກິ າ ຕ ່ ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລດິເປັນສນິຄາ້; 
4. ຮບັປະກນັການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດ, ບ ່ ສາ້ງຜນົກະທບົອນັບ ່ ດ ີຕ ່ ຄຸນ

ນະພາບດນິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ; 
5. ປະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງ, ປົກ

ປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ຢ່າງກມົກຽວ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊນົ; 

6. ສອດຄ່ອງກບັ ສນັຍາສາກນົ ແລະ ສນົທສິນັຍາ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ.ີ 
 

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນ າໃຊ ້
ດ າລດັສະບບັນີ ້ນ າໃຊສ້ າລບັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່  

ເຄື່ ອນໄຫວ ກ່ຽວຂອ້ງກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ ຢ ່  ສປປ ລາວ.  
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ໝວດທ ີ2 
ການສ າຫຼວດທີ່ ດນິກະສກິ າ   

 
ມາດຕາ 6 ການສ າຫຼວດທີ່ ດນິກະສກິ າ  

ການສ າຫຼວດທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການເກບັກ າຂ ມ້ ນ, ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ວໄິຈ, ປະເມນີຄຸນນະພາບຂອງ
ດນິກະສກິ າ ເພື່ ອການຈດັແບ່ງປະເພດດນິ ທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົຕ ່ ການຜະລດິກະສກິ າ. 

 
ມາດຕາ 7 ການເກບັກ າຂ ມ້ ນທີ່ ດນິກະສກິ າ   

ການເກບັກ າຂ ມ້ ນທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການເກບັກ າຂອບເຂດ, ເນືອ້ທີ່ ດນິ, ສະພາບການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, 
ລກັສະນະທາງພ ມສນັຖານ, ຮ ບປະພນັ, ຄຸນລກັສະນະທາງກາຍະພາບຂອງດນິ ແລະ ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊທ້ີ່
ດນິ ລວມທງັທ່າແຮງ ແລະ ຂ ຈ້ າກດັຕ່າງໆ ຂອງດນິກະສກິ າ.     

 
ມາດຕາ 8 ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ວໄິຈດນິ    

ການເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ວໄິຈດນິ ແມ່ນ ການເກບັຕວົຢ່າງດນິ ໃນພືນ້ທີ່ ດນິກະສກິ າ ມາວໄິຈ ຊອກຮ ຄຸ້ນ
ສມົບດັທາງດາ້ນເຄມ,ີ ຟີຊກິ ແລະ ຊວີະວທິະຍາຂອງດນິ ເພື່ ອເປັນຂ ມ້ ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຈ າແນກດນິ,  ການ
ນ າໃຊດ້ນິກະສກິ າ ເຂົາ້ໃນການຜະລດິ ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ.  

 
ມາດຕາ 9 ການວໄິຈຄຸນສມົບດັທາງເຄມ ີ

ການວໄິຈຄຸນສມົບດັທາງເຄມ ີແມ່ນ ການໃຊວ້ທິກີານທາງວທິະຍາສາດ ເພື່ ອຊອກຫາປະລມິານ ທາດທີ່
ບນັຈໃຸນດນິ ເປັນຕົນ້ ຄ່າຄວາມເປັນກດົ-ດ່າງ (pH), ການຊກັນ າໄຟຟາ້ (EC), ຄວາມເຄມັຂອງດນິ, ຄວາມສາ
ມາດໃນການແລກປ່ຽນທາດໄອອອນບວກ (CEC), ອນິຊວີດັຖຸ (OM), ທາດໄນໂຕຣເຈນ (N), ຟົດສະຟ ຣັສ 
(P), ໂພແຕຊຽມ (K). 

 
ມາດຕາ 10 ການວໄິຈຄຸນສມົບດັທາງຟີຊກິ 

ການວໄິຈຄຸນສມົບດັທາງຟີຊກິ ແມ່ນ ການນ າໃຊວ້ທິກີານທາງວທິະຍາສາດ ເພື່ ອຊອກຮ  ້ລກັສະນະ, ອງົ
ປະກອບ ແລະ ການເຄື່ ອນເໜງັພາຍໃນຂອງດນິ, ເປັນຕົນ້ ເນືອ້ດນິ, ອດັຕາສ່ວນເມດັດນິ, ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງດນິ, 
ປະລມິານຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມສາມາດໃນການຊ ມນ າ້,  ສ,ີ ສິ່ ງເຈອືປົນໃນຝຸ່ນ, ຄວາມຂຸ່ນຂອງນ າ້.  

 

ມາດຕາ 11 ການວໄິຈຄຸນສມົບດັທາງຊວີະວທິະຍາ  
ການວໄິຈຄຸນສມົບດັທາງຊວີະວທິະຍາ ແມ່ນ ການນ າໃຊວ້ທິກີານທາງວທິະຍາສາດ ເພື່ ອຊອກຮ ຊ້ື່ , ປະລິ

ມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສິ່ ງມຊີວີດິໃນດນິ. 
 
ມາດຕາ 12 ການປະເມນີຄຸນນະພາບດນິກະສກິ າ  

ການປະເມນີຄຸນນະພາບດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການປະເມນີທ່າແຮງ ແລະ ຂ ຈ້ າກດັຂອງດນິ ທາງດາ້ນ ເຄມ,ີ 
ຟີຊກິ, ຊວີະວທິະຍາ ແລະ ລກັສະນະທີ່ ຕັງ້ພ ມສນັຖານຂອງດນິ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍການນ າໃຊ.້ 
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ມາດຕາ 13 ການຈດັແບ່ງປະເພດດນິກະສກິ າ  
ການຈດັແບ່ງປະເພດດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການແບ່ງເຂດດນິທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົ ຕ ່ ກບັການຜະລດິກະສກິ າ 

ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ ່ ການວາງແຜນການນ າໃຊດ້ນິຂອງທອ້ງຖີ່ ນ ໂດຍອງີໃສ່ຂ ມ້ ນທາງດາ້ນເຄມ,ີ ຟີຊກິ, ຊວີະວທິະ 
ຍາ ແລະ ລກັສະນະທີ່ ຕັງ້ພ ມສນັຖານຂອງດນິ ລວມທງັສະພາບພ ມອາກາດ ໂດຍການປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ມາດ 
ຖານຄວາມຕອ້ງການ ໃນການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພດືໃນດນິ. 

 
ໝວດທ ີ3 

ການກ ານດົ ປະເພດການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ 
 
ມາດຕາ 14 ການກ ານດົ ປະເພດການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ 

ການກ ານດົ ປະເພດການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການຈດັແບ່ງຂອບເຂດທີ່ ດນິ ສ າລບັປ ກເຂົາ້, ປ ກພດື
ລົມ້ລຸກ ຫຼ ືພດືອາຍຸສັນ້, ປ ກໄມໃ້ຫໝ້າກ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ຊນົລະປະທານ, ການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ 
ໂດຍອງີໃສ່ສະພາບພ ມສນັຖານ, ຄຸນລກັສະນະຂອງດນິ, ພ ມອາກາດ ແລະ ຈດຸພເິສດໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ.  

ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນເຈົາ້ການ ປະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຂະແໜງການອື່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ດ າເນນີການກ ານດົ
ປະເພດດນິ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່ ດນິກະສກິ າ. 

 
ມາດຕາ 15 ທີ່ ດນິປ ກເຂົາ້  

ທີ່ ດນິປ ກເຂົາ້ ແມ່ນ ພືນ້ທີ່ ດນິ ທີ່ ກວາ້ງຂວາງ, ຮາບພຽງ, ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັແຕ່ ສ ນ ຫາ ສາມສບິຫາ້ ອງົສາ
ມຄີວາມເໝາະສມົ ຕ ່ ການປ ກເຂົາ້ ແລະ ພດືສະບຽງອື່ ນໆ ຊ ່ ງນອນໃນ ສາມ ລກັສະນະ ຄ:ື 

1. ທີ່ ດນິປ ກເຂົາ້ ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຮາບພຽງ, ກວາ້ງຂວາງ, ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັ ບ ່ ເກນີ ຫາ້ ອງົສາ ດນິສາມາດ
ເກບັຮກັສານ າ້ໄວໄ້ດດ້ ີມເີງ ື່ອນໄຂສະໜອງນ າ້ພຽງພ  ເປັນຕົນ້ ພືນ້ທີ່ ນາທີ່ ນອນໃນ ເຈດັ ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່, ສບິຫກົ 
ທົ່ ງພຽງກາງ ແລະ ສບິສອງ ທົ່ ງພຽງນອ້ຍ; 

2. ທີ່ ດນິປ ກເຂົາ້ ໃນພືນ້ທີ່ ໂນນ ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັແຕ່ ຫາ້ ຫາ ສາມສບິຫາ້ ອງົສາ ມເີງ ື່ອນໄຂການສະໜ
ອງນ າ້ພຽງພ  ມຄີວາມເໝາະສມົ ຕ ່ ການປ ກເຂົາ້ນາຂັນ້ໄດ; 

3. ທີ່ ດນິປ ກເຂົາ້ ໃນພືນ້ທີ່ ໂນນ ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັແຕ່ ຫາ້ ຫາ ສາມສບິຫາ້ ອງົສາ ແຕ່ບ ່ ມເີງ ື່ອນໄຂສະ  
ໜອງນ າ້ໄດ ້ອາໃສນ າ້ຝົນເປັນຫຼກັ ມຄີວາມເໝາະສມົ ຕ ່ ການປ ກເຂົາ້ເນນີສ ງ ຫຼ ືເຂົາ້ໄຮ່. 

 
ມາດຕາ 16 ທີ່ ດນິປ ກພດືລົມ້ລຸກ ຫຼ ືພດືອາຍຸສັນ້ 

ທີ່ ດນິປ ກພດືລົມ້ລຸກ ຫຼ ືພດືອາຍຸສັນ້ ແມ່ນ ພືນ້ທີ່ ດນິລຸບໂນນເລກັໜອ້ຍ ກວ້າງຂວາງ, ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັ 
ບ ່ ເກນີ ສບິຫາ້ ອງົສາ, ເປັນດນິທີ່ ລະບາຍນ າ້ດ,ີ ມລີະບບົນເິວດ ວທິະຍາທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົ ຕ ່ ການຈະເລນີເຕບີ
ໂຕຂອງພດື. 
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ມາດຕາ 17 ທີ່ ດນິປ ກໄມໃ້ຫໝ້າກ 
ທີ່ ດນິ ປ ກໄມໃ້ຫໝ້າກ  ແມ່ນ ພືນ້ທີ່ ດນິໂນນ, ສ ງຊນັເລກັໜອ້ຍ ຫາ ປານກາງ ທີ່ ມຄີວາມຄອ້ຍຊນັ ບ ່ ເກນີ 

ສາມສບິຫາ້ ອງົສາ, ເປັນຊັນ້ດນິເລກີ, ເປັນດນິທີ່ ລະບາຍນ າ້ດ,ີ ມລີະບບົນເິວດ ວທິະຍາມທີີ່ ເໝາະສມົຕ ່ ການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕ ຂອງແຕ່ລະຊະນດິໄມໃ້ຫໝ້າກ. 

 
ມາດຕາ 18 ທີ່ ດນິລຽ້ງສດັ ແລະ ປະມງົ  

ທີ່ ດນິລຽ້ງສດັ ແມ່ນ ທີ່ ດນິ ທົ່ ງຫຍາ້ຕາມທ າມະຊາດ, ພືນ້ທີ່ ເປັນປ່າຕ ່ າ, ປ່າຟຸ່ມ, ປ່າໂຄກຫ່າງ ຊ ່ ງເປັນຊັນ້
ດນິຕືນ້ ດນິມຫີນີເຈອືປົນ ຕາມໜາ້ດນິ ລວມທງັທີ່ ດນິທີ່ ມນີ າ້ຖວ້ມຂງັໃນລະດ ຝົນ ທີ່ ມລີະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັ 
ຊາວຫາ້ ອງົສາ ລງົມາ. 

ທີ່ ດນິ ປະມງົ ແມ່ນ ທີ່ ດນິບ ລເິວນນ າ້ ທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົຕ ່ ການປະມງົ ເປັນຕົນ້ທີ່ ດນິອ່າງເກບັນ າ້, ທີ່
ດນິບ ງ, ໜອງຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ໜອງຂຸດເອງ ທີ່ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະມງົ. 

 
ມາດຕາ 19 ທີ່ ດນິສ າລບັເຂດຊນົລະປະທານ  

ທີ່ ດນິສ າລບັເຂດທີ່ ຊນົລະປະທານ ແມ່ນ ພືນ້ທີ່ ດນິ ທີ່ ນ າໃຊສ້ າລບັການຊນົລະປະທານ ຊ ່ ງປະກອບມ ີທີ່
ດນິຫວົງານ, ອ່າງເກບັນ າ້, ລະບບົຄອງຫດົ, ລະບບົຄອງລະບາຍ ທີ່ ສາມາດສະໜອງນ າ້ໄດ ້ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຈະ
ຂະຫຍາຍຕ ່ ໄປຕາມການສ ກສາ, ສ າຫຼວດ-ອອກແບບ ໂດຍມຫຼີກັເຂດກນັຊນົກ ານດົໄວ.້ 

 
ມາດຕາ 20 ດນິສ າລບັເຂດການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ດາ້ນກະສກິ າ 

ທີ່ ດນິສ າລບັເຂດການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ດາ້ນກະສກິ າ ແມ່ນ ທີ່ ດນິທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ເພື່ ອນ າໃຊ ້ເຂົາ້ໃນການ
ຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ດາ້ນເຕກັນກິວທິະຍາສາດ ກ່ຽວກບັກະສກິ າ ເປັນຕົນ້ ທີ່ ດນິສ ນຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ, ທີ່ ດນິແຫ່ຼງ
ພນັທຸກ າພດື, ສດັ, ປາ ແລະ ສດັນ າ້. 

 
ມາດຕາ 21 ການສາ້ງແຜນທີ່ ດນິກະສກິ າ 

ການສາ້ງແຜນທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ຂະບວນການທາງດາ້ນເຕກັນກິ ທີ່ ນ າໃຊຂ້ ມ້ ນພ ມສີາດ, ຂ ມ້ ນດນິ, 
ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ຂ ມ້ ນການປ ກພດື ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອປະກອບສາ້ງເປັນແຜນທີ່  ເປັນຕົນ້ ແຜນທີ່ ດນິ, ແຜນທີ່
ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ, ແຜນທີ່ ຄວາມເໝາະສມົ ຂອງທີ່ ດນິສ າລບັການປ ກພດື, ແຜນທີ່ ການປະເມນີຄຸນນະພາບ
ດນິ, ແຜນທີ່ ວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ. 

 

ມາດຕາສ່ວນ ຂອງແຜນທີ່ ດນິກະສກິ າ ປະກອບມ:ີ 
1. ລະດບັຊາດ:  1:1.000.000 ຫາ 1:500.000  
2. ລະດບັແຂວງ:  1:250.000 ຫາ 1:100.000  
3. ລະດບັເມອືງ:  1:50.000 ຫາ 1:25.000  
4. ລະດບັບາ້ນ:  1:10.000 ຫາ 1:5.000 
5. ນອ້ຍກວ່າລະດບັບາ້ນ ຕ ່ າກວ່າ 1:5.000 
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ໝວດທ ີ4 
ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ 

 

ມາດຕາ 22 ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ  
ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນເຈົາ້ການ ປະສານກບັຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຂະແໜງການອື່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອດ າເນນີການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່
ດນິກະສກິ າ ໃຫສ້ອດຄ່ອງ ກບັແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດຢ ່ ໃນ
ລະດບັຂັນ້ບາ້ນ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ. 
 

ມາດຕາ 23 ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າຂັນ້ບາ້ນ 
ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ ເປັນເຈົາ້ການ ປະສານກບັຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ, ຂະແໜງການອື່ ນຂັນ້ເມອືງ, ອງົການປົກຄອງບາ້ນ, ຊາວບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມດ າເນນີ ການວາງ
ແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ແລວ້ ສະເໜໃີຫທ່້ານເຈົາ້ເມອືງຮບັຮອງ. 

 

ມາດຕາ 24 ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າຂັນ້ເມອືງ 
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ ເປັນເຈົາ້ການ ປະສານກບັພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ, ຂະແໜງການອື່ ນຂັນ້ແຂວງ, ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ, ຫອ້ງການຊບັຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ ເຂົາ້ຮ່ວມດ າເນນີ ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ແລວ້ ສະເໜໃີຫ ້
ສະພາປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງ ຮບັຮອງ. 

 

ມາດຕາ 25 ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າຂັນ້ແຂວງ 
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນເຈົາ້ການ ໂດຍສມົທບົກບັ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ປະສານກບັ

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ, ຂະແໜງການອື່ ນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເຂົາ້
ຮ່ວມດ າເນນີ ການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ແລວ້ ສະເໜໃີຫສ້ະພາປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງ ຮບັຮອງ. 

 

ໝວດທ ີ5 
 ການປົກປັກຮກັສາ ທີ່ ດນິກະສກິ າ 
 

ມາດຕາ 26 ການປົກປັກຮກັສາທີ່ ດນິກະສກິ າ 
ການປົກປັກຮກັສາທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການສະຫງວນທີ່ ດນິກະສກິ າ, ການຮກັສາຄຸນນະພາບຂອງດນິ

ກະສກິ າ, ການກ ານດົເຂດປ ກພດື ທີ່ ມເີອກະລກັສະເພາະ, ການປອ້ງກນັການເຊາະເຈື່ ອນ, ການປັກຫຼກັໝາຍທີ່ ດນິ
ກະສກິ າ, ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິກະສກິ າ. 

 

ມາດຕາ 27 ການສະຫງວນທີ່ ດນິກະສກິ າ 
ການສະຫງວນທີ່ ດິນກະສິກ າ ແມ່ນ ການອະນຸລັກສະຫງວນໄວ ້ເນືອ້ທີ່ ດິນກະສິກ າ ສີ່ ລາ້ນຫາ້ແສນ 

ເຮກັຕາ ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ໃນແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫຫ້ນັປ່ຽນທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃນເຂດພືນ້
ທີ່  ທີ່ ມລີກັສະນະພເິສດ ແລະ ສ າຄນັເປັນຕົນ້: 
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1. ທີ່ ດນິນາທີ່ ນອນຢ ່ ໃນ ເຈດັ ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່, ສບິຫກົ ທົ່ ງພຽງກາງ ແລະ ສບິສອງ ທົ່ ງພຽງນອ້ຍ; 
2. ທີ່ ດນິເຂດຮບັນ າ້ຊນົລະປະທານ; 
3. ເຂດທີ່ ດນິມຄຸີນລກັສະນະສະເພາະ ແລະ ເໝາະສມົສ າລບັການປ ກພດື ຫຼ ືຕົນ້ໄມຊ້ະນດິໃດໜ ່ ງ ທີ່ ບ ່

ສາມາດປ ກໄດໃ້ນເຂດອື່ ນໆ; 
4. ເຂດການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົທີ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ;  
5. ເຂດທີ່ ດນິ ສ າລບັການຄົນ້ຄວ້າທດົລອງກະສກິ າ; 
6. ດນີນາທີ່ ນອນໃນ ເຂດ ປ່າປອ້ງກນັ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລດິ. 

 
ມາດຕາ 28 ການຮກັສາຄຸນນະພາບຂອງດນິກະສກິ າ 

ການຮກັສາຄຸນນະພາບຂອງດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການບ ລະນະປັບປຸງບ າລຸງດນິ ໃຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບ ນດ,ີ 
ບ ່ ໃຫມ້ກີານເຊາະເຈື່ ອນສ ນເສຍ, ເຊື່ ອມໂຊມ, ບ ່ ໃຫມ້ສີານເຄມເີປັນພດິຕກົຄາ້ງ ແລະ ບ ່ ໃຫມ້ຜີນົກະທບົອນັບ ່ ດຕີ ່
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 
 

ມາດຕາ 29  ການກ ານດົເຂດປ ກພດືທີ່ ມເີອກະລກັສະເພາະ 
ການກ ານດົເຂດປ ກພດື ທີ່ ມເີອກະລກັສະເພາະ ແມ່ນ ການກ ານດົເອາົເຂດພືນ້ທີ່ ດນິ ທີ່ ມຄຸີນລກັສະນະ

ພເິສດ ທາງດາ້ນພ ມສນັຖານ, ລະບບົນເິວດ ຊ ່ ງເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ເປັນຕົນ້ ເຂດທີ່ ເໝາະສມົ 
ໃນການປ ກ ເຂົາ້ໄກ່ນອ້ຍ, ໂສມ, ກາເຟ, ຊາ, ພດືເປັນຢາ. 

ຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ປະສານສມົທບົ ກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງ
ຖີ່ ນ ຄົນ້ຄວາ້, ພຈິາລະນາ, ນ າສະເໜລີດັຖະບານ ຢັງ້ຢືນ, ຮບັຮອງຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 30 ການປອ້ງກນັການເຊາະເຈື່ ອນ 

ການປ້ອງກນັການເຊາະເຈື່ ອນ ແມ່ນ ການປົກປັກຮກັສາທີ່ ດນິກະສກິ າ ບ ່ ໃຫຖ້ກືເຊາະເຈື່ ອນ ໂດຍການນ າ
ໃຊເ້ຕກັນກິ ວທິກີານທີ່ ເໝາະສມົ ເປັນຕົນ້ ການກຽມດນິທີ່ ຖືກວທິ,ີ ການປ ກພດືຄຸມດນິ, ປ ກພດືສະຫຼບັ, ປ ກພດື
ຕາມແລວລະດບັ, ສາ້ງແລວຄນັດນິ ແລະ ຄນັພດື, ຫຼກີລຽ້ງການນ າໃຊກ້ນົຈກັໜກັຕ ່ ການກຽມດນິໃນພືນ້ທີ່ ຄອ້ຍຊນັ. 

 
ມາດຕາ 31 ການປັກຫຼກັໝາຍທີ່ ດນິກະສກິ າ  

ການປັກຫຼກັໝາຍທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການກ ານດົເຂດເພື່ ອສະຫງວນ ທີ່ ດນິກະສກິ າ ທີ່ ເປັນບ ລມິະສດິ 
ເປັນຕົນ້ ພືນ້ທີ່  ດນິກະສກິ າເຂດຮບັນ າ້ຊນົລະປະທານ, ດນິທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບ ນດ,ີ ດນິທີ່ ມເີອກະລກັສະເພາະ 
ດນິສ າລບັການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງດາ້ນກະສກິ າ ໂດຍອງີໃສ່ ຜນົການວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ. 

ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ, ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເມອືງ 
ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ດ າເນນີການປັກຫຼກັໝາຍເຂດທີ່ ດນິກະສກິ າ. 

  
ມາດຕາ 32 ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິກະສກິ າ  

ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໄປສ ່ ເປົ້າໝາຍອື່ ນ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ ແລະ 
ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດ. ການຫນັປ່ຽນ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີ ສະຖານະພາບຂອງດນິ
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ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຕາມ ລະບຽບການ, ກດົໝາຍທີ່ ດນິ (ມາດຕາ ຊາວແປດ, ຊາວ
ເກົາ້, ສາມສບິ) ແລະ ກດົໝາຍອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຮ່ວມ
ກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຮ່ວມກນັຕດິຕາມປະເມນີ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຂ ຫນັປ່ຽນຕ ່ ຂັນ້ເທງິ. 

 
ໝວດທ ີ6 

ການພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ 
 

ມາດຕາ 33 ການພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ  
ການພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການນ າໃຊດ້ນິເຂົາ້ໃນ ການປ ກ ການລຽ້ງ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ທງັຮບັ

ປະກບັຄວາມຍນືຍງົ ໂດຍການນ າໃຊເ້ຕກັນກິ ວທິກີານທີ່ ເໝາະສມົກບັດນິແຕ່ລະເຂດ ເປັນຕົນ້ ການປັບປຸງດນິ
ກະສກິ າ, ການຟືນ້ຟ ທີ່ ດນິກະສກິ າ, ການນ າໃຊຝຸ່້ນ, ການອະນຸລກັຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງດນິກະສກິ າ, ການນ າໃຊ ້
ດນິທດົລອງ ແລະ ສາທດິອດັຕາຝຸ່ນ, ການສາ້ງຕວົແບບ ການຈດັການດນິ, ນ າ້ ແລະ ຝຸ່ນ ແລະ ການສາ້ງອາສາສະ
ໝກັໝ ດນິ. 

 
ມາດຕາ 34 ການປັບປຸງດນິກະສກິ າ  

ການປັບປຸງດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການນ າໃຊປັ້ດໄຈການຜະລດິ, ນ າໃຊເ້ຕກັນກິ ແລະ ວທິກີານຕ່າງໆ ທີ່ ເໝາະ 
ສົມ ເຮັດໃຫດ້ິນມຄີວາມອຸດົມສົມບ ນ, ສາມາດຕອບສະໜອງ ທາດອາຫານໃຫພ້ືດຢ່າງພຽງພ  ແນໃສ່ເພີ່ ມ
ສະມດັຕະພາບການຜະລດິ ຕ ່ ຫວົໜ່ວຍພືນ້ທີ່  ແລະ ສາມາດນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຢ່າງຍນືຍງົ. 

 
ມາດຕາ 35 ການຟືນ້ຟ ດນິກະສກິ າ   

ການຟືນ້ຟ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົ ຫຼ ືການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດນິ ທີ່ ເກດີຈາກການກະທ າ
ຂອງມະນຸດ ຫຼ ືທ າມະຊາດ ໃຫກ້ບັຄນືສ ່ ສະພາບເດມີ ແລະ ສາມາດນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 
ດວ້ຍການນ າໃຊເ້ຕກັນກິ ແລະ ວທິກີານ ທາງວທິະຍາສາດທີ່ ເໝາະສມົ ເຂົາ້ໃນການຟືນ້ຟ  ຫຼ ື ປ່ອຍໃຫດ້ນິຟືນ້ຟ 
ຕາມທ າມະຊາດ ດວ້ຍຕວົມນັເອງ.  

 
ມາດຕາ 36 ການນ າໃຊຝຸ່້ນ  

ການນ າໃຊຝຸ່້ນ ແມ່ນ ການເພີ່ ມທາດອາຫານພືດ ໃນດິນແຕ່ລະເຂດ ທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍ
ປະຕບິດັຕາມ ເຕກັນກິວຊິາການ ຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ເປັນຕົນ້ ນ າໃຊຝຸ່້ນ (ຝຸ່ນອານງົຄະທາດ, ຝຸ່ນອງົຄະທາດ ແລະ ຝຸ່ນ
ຊວີະພາບ)ໃຫຖ້ກືຕາມ ສ ດຝຸ່ນ, ອດັຕາ, ເວລາ ແລະ ວທິກີານໃສ່ ຕ ່ ກບັດນິ ແລະ ພດື ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານນ າໃຊມ້ີ
ປະສດິທພິາບ,  ຮບັປະກນັບ ່ ໃຫເ້ປັນອນັຕະລາຍຕ ່ ພດື,  ສຸຂະພາບຂອງຄນົ-ສດັ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 

ມາດຕາ 37 ການອະນຸລກັຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງດນິກະສກິ າ  
ການອະນຸລກັຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການຮກັສາສະພາບທາງທ າມະຊາດຂອງດນິ ບ ່

ໃຫເ້ຊື່ ອມຄຸນ ເປັນຕົນ້ ບ ່ ໃຫດ້ນິສ ນເສຍັໂຄງສາ້ງ, ທາດອາຫານ ແລະ ລະບບົຊວີະວທິະຍາຂອງດນິ ທີ່ ອາດເກດີ
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ຂ ຶ້ນເພາະ ການເຊາະເຈື່ ອນ, ການໃຊດ້ນິຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ໂດຍຂາດການປັບປຸງດນິ, ທີ່ ຕດິພນັກບັການຮກັສາປ່າ ແລະ 
ແຫ່ຼງນ າ້ໄວກ້ບັທີ່ ດນິ.  

 
ມາດຕາ 38 ການນ າໃຊດ້ນິທດົລອງ ແລະ ສາທດິອດັຕາຝຸ່ນ 

ການນ າໃຊດ້ນິທດົລອງ ແລະ ສາທດິອດັຕາຝຸ່ນ ແມ່ນ ການຊອກຮ ອ້ດັຕາຝຸ່ນທີ່ ເໝາະສມົຕ ່ ກບັການປ ກພດື 
ໃນດນິແຕ່ລະປະເພດ ເມື່ ອໄດອ້ດັຕາຝຸ່ນທີ່ ເໝາະສມົແລວ້ ກ ່ ສາທດິໃນເຂດຕ່າງໆ ທີ່ ມປີະເພດດນິດຽວກນັ ເມື່ ອ
ການສາທດິໄດປ້ະສດິທຜິນົ ກ ່ ແນະນ າ ແລະ ຂະຫຍາຍ ອດັຕາການນ າໃຊຝຸ່້ນ ອອກສ ່ ຊາວກະສກິອນຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

 
ມາດຕາ 39 ການສາ້ງຕວົແບບ ການຈດັການ ດນິ, ນ າ້ ແລະ ຝຸ່ນ 

ການສາ້ງຕວົແບບ ການຈດັການ ດນິ, ນ າ້ ແລະ ຝຸ່ນ ແມ່ນ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫຊ້າວກະສກິອນ 
ໃນພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຈາກໄພທ າມະຊາດ ເປັນຕົນ້ ເຂດແຫງ້ແລງ້, ດນິມຄີວາມອຸດມົສມົບ ນຕ ່ າ, ໂດຍການ
ຖ່າຍທອດ ເຕກັນກິການຈດັການ ດນິ, ນ າ້ ແລະ ຝຸ່ນ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດດ າເນນີການຜະລດິ ໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ຢ່າງມີ
ປະສດິທຜິນົ ແລະ ເປັນບ່ອນຖ່າຍທອດບດົຮຽນ ໃຫແ້ກ່ກະສກິອນອື່ ນໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 40 ການສາ້ງອາສາສະໝກັໝ ດນິ  

ການສາ້ງອາສາສະໝກັໝ ດນິ ແມ່ນ ການເລອືກເອາົຕວົແທນຂອງຊາວກະສກິອນ ທີ່ ມຄີວາມສະໝກັໃຈ 
ບາ້ນລະ ໜື່ ງ ຫາ ສາມ ທ່ານ ມາຝ ກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັເຕກັນກິ ການຈດັການ ດນິ, ນ າ້, ຝຸ່ນ ຕ ່ ການປ ກພດື ແລະ 
ນ າພາຊາວກະສກິອນປະຕບິດັຕວົຈງິ ເພື່ ອຊ່ວຍພດັທະນາທີ່ ດນິໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສ ງ. 

 
ໝວດທ ີ7 

ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ 
 

ມາດຕາ 41 ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ 
ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ ກເຂົາ້, ປ ກພດືລົມ້ລຸກ ຫຼ ືພດືອາຍຸສັນ້, ປ ກໄມໃ້ຫ ້   

ໝາກ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ປະມງົ, ການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງດາ້ນກະສກິ າ ຕາມເຂດທີ່ ດນິກະສກິ າ ທີ່ ໄດກ້ ານດົ ລວມທງັ
ດນິກະສກິ າອື່ ນໆ ເປັນຕົນ້ ດນິລານຕາກ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສກິ າຂັນ້ຕົນ້. 
 

ມາດຕາ 42 ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ ກເຂົາ້ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ ກເຂົາ້ ຕອ້ງນ າໃຊທ້ີ່ ດນິດັ່ ງກ່າວ 

ເພື່ ອເປົ້າໝາຍການປ ກເຂົາ້ ແລະ ການປ ກພດືລົມ້ລຸກ ຫຼ ືພດືອາຍຸສັນ້ເທົ່ ານັນ້ ເປັນຕົນ້ ພດືຕະກຸນຖົ່ ວ, ພດືຜກັ 
ໂດຍມກີານປັບປຸງດນິ ແລະ ເຮດັການຜະລດິຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ບ ່ ປະເປັນເຮືອ້. 

 
ມາດຕາ 43 ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ ກພດືລົມ້ລຸກ ຫຼ ືພດືອາຍຸສັນ້  

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ ກພດືລົມ້ລຸກ ຫຼ ືພດືອາຍຸສັນ້ 
ຕອ້ງນ າໃຊທ້ີ່ ດນິດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເປົ້າໝາຍ ປ ກພດືທີ່ ມອີາຍຸຕ ່ າກ່ວາ ໜ ່ ງປີລງົມາ ເປັນຕົນ້ ສາລ,ີ ຖົ່ ວ, ໝາກເດອືຍ, 
ອອ້ຍ, ຝ້າຍ, ໝາກງາ  ໂດຍມກີານປັບປຸງດນິ ແລະ ເຮດັການຜະລດິຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ບ ່ ປະເປັນເຮືອ້.  
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ມາດຕາ 44 ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ ກໄມໃ້ຫໝ້າກ  
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິປ ກໄມໃ້ຫໝ້າກ ຕອ້ງນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ

ດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍ ປ ກພດືທີ່ ມອີາຍຸຫຼາຍກ່ວາໜ ່ ງປີຂ ນ້ໄປ  ເປັນຕົນ້ ໝາກມ່ວງ, ໝາກລ າໄຍ, ໝາກມີ,້ ໝາກ
ຂາມ, ໝາກກຽ້ງ ໂດຍມກີານປັບປຸງດນິ ແລະ ເຮດັການຜະລດິຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ບ ່ ປະໃຫຮ້ກົເຮືອ້.  

 
ມາດຕາ 45 ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິລຽ້ງສດັ ແລະ ປະມງົ  

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງສດິນ າໃຊ ້ທີ່ ດນິລຽ້ງສດັ ແລະ ປະມງົ ຕອ້ງນ າໃຊ ຶ້
ທີ່ ດນິດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເປົ້າໝາຍການລຽ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັສດັ ແລະ ສດັນ າ້ ເປັນຕົນ້ ງວົ, ຄວາຍ, ໝ , ແບ,້ 
ປາ, ກຸງ້ ໂດຍມກີານອານຸລກັ, ປັບປຸງດນິ, ປັບປຸງນ າ້ ແລະ ເຮດັການຜະລດິຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ.  

 
ມາດຕາ 46 ການກ ານດົເນືອ້ທີ່ ດນິກະສກິ າສ າລບັການນ າໃຊ ້

ການກ ານດົເນືອ້ທີ່ ດນິກະສກິ າສ າລບັການນ າໃຊ ້ແມ່ນ ການກ ານດົເນືອ້ທີ່ ຕ ່ ແຮງງານການຜະລິດຂອງ
ຄອບຄວົໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ຈດຸພເີສດທາງດາ້ນພ ມສນັຖານ, ແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດິນຂອງຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພນົລະເມອືງ ເພື່ ອຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົໃນຂອບເຂດ
ເນືອ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການນ າໃຊດ້ນິປ ກເຂົາ້ ສ ງສຸດ ບ ່ ເກນີ ໜ ່ ງ ເຮກັຕາ ຕ ່  ໜ ່ ງ ແຮງງານໃນຄອບຄວົ; 
2. ການນ າໃຊດ້ິນປ ກພືດລົມ້ລຸກ ຫຼື ພືດອາຍຸສັນ້ ສ ງສ ດ ບ ່ ເກີນ ສາມ ເຮັກຕາ ຕ ່  ໜ ່ ງ ແຮງງານໃນ

ຄອບຄວົ; 
3. ການນ າໃຊດ້ນິປ ກໄມໃ້ຫໝ້າກ ສ ງສຸດ ບ ່ ເກນີ ສາມ ເຮກັຕາ ຕ ່  ໜ ່ ງແຮງງານໃນຄອບຄວົ; 
4. ການນ າໃຊດ້ນິປອກໂລນ້ ຊ ່ ງຫນັມາປ ກພດືພນັຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ສ ງສຸດ ບ ່ ເກນີສບິຫາ້ ເຮກັຕາ ຕ ່  ໜ ່ ງ

ແຮງງານໃນຄອບຄວົ; 
5. ການນ າໃຊດ້ນິລຽ້ງສດັ ສ ງສຸດ ບ ່ ເກນີ ໜ ່ ງ ເຮກັຕາ ຕ ່  ໜ ່ ງແຮງງານ ໃນຄອບຄວົ. 
6. ການນ າໃຊດ້ນິກະສກິ າ ສ າລບັຜ ປ້ະກອບການຜະລດິເປັນສນິຄາ້ສາມາດປະຕບິດັຕາມດ າລດັສະບບັນີ ້

ມາດຕາ 54 ແລະ 59. 
 

ໝວດທ ີ8 
ການເຊົ່ າ, ການສ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າ 

 
ມາດຕາ 47 ການເຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ ທີ່ ເປັນສດິນ າໃຊຂ້ອງພນົລະເມອືງລາວ 

ການເຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ ທີ່ ເປັນສດິນ າໃຊຂ້ອງພນົລະເມອືງລາວ ແມ່ນ ການຕກົລງົກນັລະຫວ່າງເຈົາ້ຂອງທີ່
ດນິ ແລະ ຜ ເ້ຊົ່ າ ເພື່ ອນ າໃຊທ້ີ່ ດນິເຂົາ້ໃນກດິຈະການໃດໜ ່ ງ ເປັນຕົນ້ ການປ ກຝັງ, ລຽ້ງສດັ, ການປະມງົ ໃຫເ້ກດີ
ຜນົປະໂຫຍດ ຕ ່  ສອງຝ່າຍ ຊ ່ ງການເຊົ່ າຕອ້ງໄດຮ້ບັການຄົນ້ຄວາ້ເຫນັດ ີແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ,້ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຮັບປະກັນໄດຄ້ວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄົງຂອງ
ຊບັພະຍາກອນດນິ. 
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ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຕອ້ງການເຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າທີ່ ເປັນສດິນ າໃຊຂ້ອງພນົລະເມອືງ
ລາວ ຕອ້ງ: 

1. ມບີດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ໂດຍຜ່ານການຮບັຮອງຈາກຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

2. ມບີດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສີ່ ງແວດລອ້ມ ລວມທງັມາດຕະການແກໄ້ຂຢ່າງເໝາະສມົ 
ໂດຍການຢັງ້ຢືນຮບັຮອງຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

3. ມແີຜນດ າເນນີງານ ໂດຍເລງັໃສ່ການປົກປັກຮກັສາແຫ່ຼງນ າ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ , 
ການພດັທະນາບາ້ນ, ການສົ່ ງເສມີປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການດ າເນນີການຜະລດິ, ການນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊີ່  
ແລະ ອື່ ນໆ ຕະຫຼອດເຖງີການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ; 

4. ມເີອກະສານຢັ້ງຢືນສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນີ, ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ, ຮບັຜິດຊອບຄ່າໃຊຈ່້າຍຕ່າງໆ
ເປັນຕົນ້ ຄ່າຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ຄ່າການສ າຫຼວດວດັແທກ, ຄ່າວໄິຈດນິ, ຄ່າປັບໜາ້ດນິ, ຄ່າບ າລຸງ
ຟືນ້ຟ ດນິ, ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

5. ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. 
 

ມາດຕາ 48 ການປະເມນີ ລາຄາ ເຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ  
ການປະເມນີລາຄາເຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃນແຕ່ລະເຂດ ແມ່ນ ມອບໃຫ ້ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຄົນ້ຄວາ້ ສມົທບົກບັ ເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິ (ບຸກ 
ຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້) ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ຄວາມເປັນເອກກະພາບດາ້ນລາຄາໃນການເຊົ່ າ ຕາມສະພາບ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລວ້ສະເໜໃີຫກ້ບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຕາມແຕ່ລະຂັນ້ເພື່ ອອະນຸຍາດ. 

  
ມາດຕາ 49 ການອະນຸຍາດເນືອ້ທີ່  ແລະ ກ ານດົເວລາ ໃຫເ້ຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ 

ການອະນຸຍາດເນືອ້ທີ່  ແລະ ກ ານດົເວລາ ໃຫເ້ຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ເປັນເຈົາ້ການ ສມົທບົກບັຂະແໜງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  ແລະ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂອບເຂດສດິ ດັ່ ງນີ:້ 

 1. ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຄົນ້ຄວາ້ນ າສະເໜເີຈົາ້ເມອືງ ເພື່ ອ 
ອະນຸຍາດໃຫເ້ຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ ຮອ້ຍ ເຮກັຕາ ລງົມາ ຕ ່  ໜ ່ ງກດິຈະການ ແລະ ກ ານດົເວລາ ການເຊົ່ າ ສ ງສຸດ ບ ່
ເກນີ ສາມປີ ແລະ ສາມາດຕ ່ ໄດ ້ແລວ້ແຕ່ກ ລະນຕີາມການຕກົລງົຂອງຄ ່ ສນັຍາ ໂດຍໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຈາກ
ອງົການປົກຄອງຂັນ້ເມອືງ; 

 2. ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຄົນ້ຄວາ້ນ າສະ   
ເໜເີຈົາ້ແຂວງ ເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫເ້ຊົ່ າທີ່ ດນິກະສກິ າ ໜ ່ ງຮອ້ຍໜ ່ ງ ຫາ ຫາ້ຮອ້ຍ ເຮກັຕາ ຕ ່ ໜ ່ ງກດິຈະການ  ແລະ 
ກ ານດົເວລາ ການເຊົ່ າ ສ ງສຸດບ ່ ເກນີ ຫາ້ປີ ແລະ ສາມາດຕ ່ ໄດ ້ແລວ້ແຕ່ກ ລະນ ີຕາມການຕກົລງົຂອງຄ ່ ສນັຍາ ໂດຍ
ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຈາກອງົການປົກຄອງຂັນ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;  

  3. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ມສີດິອະນຸຍາດໃຫເ້ຊົ່ າ ທີ່ ດນິກະສກິ າ ຫາ້ຮອ້ຍໜ ່ ງ ຫາ ໜ ່ ງພັນ 
ເຮກັຕາ  ຕ ່  ໜ ່ ງໂຄງການ ແລະ  ກ ານດົເວລາ ການເຊົ່ າ ສ ງສຸດ ບ ່  ເກນີ ສບິ ປີ ແລະ ສາມາດຕ ່ ໄດແ້ລວ້ແຕ່ກ ລະນ ີ
ໂດຍເປັນການເອກະພາບຈາກພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມປ້ະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ  ຕາມການຕກົລງົຂອງ
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້  ຖາ້ເນືອ້ທີ່  ການເຊົ່ າ ຫາກ ເກນີ ກວ່າ ໜ ່ ງພນັ ເຮກັຕາ ຕອ້ງ ມກີານຕກົລງົຈາກ
ລດັຖະບານ  ຕາມການສະເໜ ີຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ 
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ມາດຕາ 50 ການສ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າຂອງລດັ 
ການສ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າຂອງລດັ ແມ່ນ ການອະນຸຍາດຂອງລດັ ໃຫຜ້ ຂ້ ສ າປະທານ ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິໃນ

ພືນ້ທີ່ ໃດໜ ຶ່ ງ ທີ່ ລດັໄດຈ້ດັສນັໄວແ້ລວ້ ເປັນຕົນ້ ທີ່ ດນິສ າລບັການປ ກຝັງ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ເພື່ ອດ າເນນີ
ກດິຈະການລງົທນື ຕາມສນັຍາສ າປະທານ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຕອ້ງການສ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າຂອງລດັຕອ້ງ: 
1. ມບີດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ໂດຍຜ່ານການຮບັຮອງຈາກຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
2. ມບີດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສີ່ ງແວດລອ້ມ ລວມທງັມາດຕະການແກໄ້ຂຢ່າງເໝາະສມົ 

ໂດຍການຢັງ້ຢືນຮບັຮອງຈາກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
3. ມແີຜນດ າເນນີງານ ໂດຍເລງັໃສ່ການປົກປັກຮກັສາແຫ່ຼງນ າ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການບຸກເບກີເນືອ້ 

ທີ່ , ການພດັທະນາບາ້ນ, ການສົ່ ງເສມີປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການດ າເນນີການຜະລດິ, ການນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊີ່  
ແລະ ອື່ ນໆ ຕະຫຼອດເຖງິການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ; 

4. ມເີອກະສານຢັ້ງຢືນສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິ,ຈ່າຍຄ່າສ າປະທານ, ຮບັຜິດຊອບຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ຕ່າງໆເປັນຕົນ້ ຄ່າຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ຄ່າການສ າຫຼວດວດັແທກ, ຄ່າວໄິຈດນິ, ຄ່າປັບໜາ້ດນິ, ຄ່າ
ບ າລຸງຟືນ້ຟ ດນິ, ຄ່າທ ານຽມອື່ ນໆຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

5. ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. 
 
ມາດຕາ 51 ການອະນຸຍາດເນືອ້ທີ່  ແລະ ເວລາ ໃຫສ້ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າຂອງລດັ 

ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມຂ້ັນ້ແຂວງ ເປັນເຈົາ້ການ ສມົທບົກບັ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ເພືອ້ຄົນ້ຄວາ້
ຄ າສະເໜຂີ ອະນຸຍາດເນືອ້ທີ່  ແລະ ເວລາ ໃຫສ້ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າຂອງລດັ  ແລວ້ສະເໜ ີຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ
ດັ່ ງນີ:້ 

1. ເຈົາ້ແຂວງ ອະນຸຍາດໃຫສ້ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າ ບ ່ ເກນີ ຮອ້ຍ ເຮກັຕາ ຕ ່  ໜ ່ ງກດິຈະການ  ແລະ ກ າ
ນດົເວລາ ການສ າປະທານສ ງສຸດ ບ ່  ເກນີ ສບິຫາ້ ປີ. 

2. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ອະນຸຍາດໃຫສ້ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າ ແຕ່ໜ ່ ງຮອ້ຍ ເຮກັຕາ ຫາ ໜ ່ ງພນັ 
ເຮກັຕາ  ຕ ່  ໜ ່ ງໂຄງການ ແລະ  ກ ານດົເວລາການສ າປະທານ ສ ງສຸດ ບ ່  ເກນີ ສາມສບິ ປີ ແລະ ສາມາດຕ ່ ໄດ ້
ແລວ້ແຕ່ກ ລະນ ີໂດຍເປັນການເອກະພາບກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

ໃນກ ລະນີຂ ອະນຸຍາດເນືອ້ທີ່  ແລະ ເວລາ ໃຫສ້ າປະທານທີ່ ດິນກະສິກ າຂອງລັດ ເກີນກວ່າ ໜ ່ ງພັນ 
ເຮກັຕາ ຕອ້ງ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຈາກຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມການສະເໜ ີຂອງລດັຖະບານ. 

 

ໝວດທ ີ9 
ຖານຂ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ດນິກະສກິ າ 

 

ມາດຕາ 52 ຖານຂ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ດນິກະສກິ າ 
ຖານຂ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ດນິກະສກິ າ ແມ່ນ ບ່ອນເກບັກ າຂ ມ້ ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ ເປັນຕົນ້ ຂ ມ້ ນການສ າ

ຫຼວດ, ການວາງແຜນ, ການວໄິຈດນິ, ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງອດັຕາຝຸ່ນ, ການຕດິຕາມ-ຢັງ້ຢືນການນ າໃຊ,້ ນຕິກິ າ. 
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ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນຜ ສ້າ້ງ, ຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊຖ້ານຂ ມ້ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັ 
ທີ່ ດນິກະສກິ າ ໂດຍເຊື່ ອມກບັລະບບົຂ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ  ດວ້ຍການປະສານສມົທບົກບັ ກະຊວງຊບັ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະ 
ພາບ, ຄວາມສະດວກ, ທນັການ, ວ່ອງໄວ, ຊດັເຈນ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ລວມທງັໃຫກ້ານບ ລກິານເຜຍີແຜ່ຕ່າງໆ. 

 
ມາດຕາ 53 ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ດນິກະສກິ າ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ດນິກະສກິ າໃນຖານ
ຂ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ດນິກະສກິ າ ໂດຍໃຫເ້ສຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານຕາມລະບຽບການ ຍກົເວັນ້ຂ ມ້ ນທີ່ ດນິ 
ທີ່ ນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນໂຄງການຂອງລດັ ແລະ ການສ ກສາ. 

 
ໝວດທ ີ10 

ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜ ນ້ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ 
 

ມາດຕາ 54 ສດິຂອງຜ ນ້ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ 
ຜ ນ້ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ມສີດິ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ທີ່ ເປັນສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງຕນົ ຫຼ ືໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫນ້ າໃຊຕ້າມກດົໝາຍ; 
2. ພດັທະນາທີ່ ດນິ ໃຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບ ນ ເພື່ ອເພີ່ ມມ ນຄ່າຂອງການຜະລດິ; 
3. ໄດຮ້ບັຂ ມ້ ນຂ່າວສານທາງດາ້ນວຊິາການກະສກິ າ; 
4. ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນການນ າໃຊ,້ ໃບຢັງ້ຢືນການພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
5. ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຜະລດິຂອງຕນົ; 
6. ນ າໃຊສ້ດິອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 55 ພນັທະຂອງຜ ນ້ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ  

ຜ ນ້ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ມພີນັທະ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ, ຕ ່ ເນື່ ອງ, ບ ່ ປະໃຫທ້ີ່ ດນິຮກົເຮືອ້, ເປ່ົາຫວ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ

ຫຼາຍປີ; 
2. ບ ່ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫແ້ກ່ຄຸນນະພາບຂອງດນິ ແລະ ບ ່ ສາ້ງຜນົກະທບົອນັບ ່ ດຕີ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
3. ປົກປັກຮກັສາທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫຢ້ ່ ໃນສະພາບດ,ີ ບ ່ ໃຫມ້ກີານເຊາະເຈື່ ອນ, ຍຸບລງົ, ເຊື່ ອມໂຊມ;  
4. ປັບປຸງຄຸນນະພາບດນິກະສກິ າ ໃຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບ ນ ແລະ ເໝາະສມົສ າລບັການຜະລດິກະສກິ າ; 
5. ບ ່ ລະເມດີສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ອ້ື່ ນ; 
6. ປະຕບິດັພນັທະອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ໝວດທ ີ11 
ຂ ຫ້າ້ມ 

 
ມາດຕາ 56 ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້  

ຫາ້ມບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ມພີ ດຕກິ າ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຈບັຈອງ, ບຸກເບກີທີ່ ດນິກະສກິ າ ໂດຍບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
2. ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ກດົໝາຍ ຫຼ ືປະປ່ອຍດນິເປັນເຮືອ້; 
3. ບຸກລຸກ ຫຼ ືຕັງ້ຖິ່ ນຖານໃສ່ທີ່ ດນິກະສກິ າ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
4. ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິກະສກິ າ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ;  
5. ປອມແປງເອກະສານ ກ່ຽວກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
6. ລະເມດີສນັຍາ ຫຼ ື ຊືຂ້າຍສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ເຊົ່ າ ແລະ ສ າປະທານທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
7. ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ຫຼ ືນາບຂ ່ ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ; 
8. ຍາ້ຍ, ປ່ຽນແປງ ແລະ  ທ າລາຍຫຼກັໝາຍເຂດທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
9. ຖົມ, ຂຸດຄົນ້ທີ່ ດນິກະສກິ າ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ; 
10. ນ າໃຊກ້ນົຈກັໜກັເຂົາ້ໃນການກຽມດນິໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຄອ້ຍຊນັເກນີສບິຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍ; 
11. ສາ້ງມນົລະພດິ ຕ ່ ທີ່ ດນິກະສກິ າ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
12. ມພີ ດຕກິ າອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 57 ຂ ຫ້າ້ມສ າລບັພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຫາ້ມພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມພີ ດຕກິ າ ດັ່ ງນີ:້ 
1.  ສວຍໃຊສ້ດິອ ານາດ, ຕ າແໜ່ງ, ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ, ຄອບຄວົ, ໝ ່ ຄະນະພກັ

ພວກ,ຈຸມ້ເຈືອ້ ແລະ ຍາດພີ່ ນອ້ງ; 
2.  ທວງເອາົ, ຂ ເອາົ ແລະ ຮບັເອາົ ສນິບນົ; 
3.  ຢັງ້ຢືນ ຫຼ ືອອກເອກະສານ  ກ່ຽວກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ ໂດຍບ ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບການ; 
4.  ປອມແປງເອກະສານກ່ຽວກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ, ລາຍເຊນັ, ຕາປະທບັ; 
5. ໃຊສ້ດິ ຫຼ ືໜາ້ທີ່  ເກນີຂອບເຂດ ຊ ່ ງກ ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລດັ, ລວມໝ ່  ຫຼື 

ສດິຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ າຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ນກັລງົທ ນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
6.  ເມນີເສຍີ, ເລນີເລີ ້ຕ ່ ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ , ກດົໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງການພຈິາລະນາເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວ

ກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
7.  ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໂດຍບ ່ ມຄີວາມຍຸຕທິ າ, ລ າອຽງ, ບ ່ ຖກືຕອ້ງຕ ່ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ 

ແລະ ລວມໝ ່ ; 
8.  ເປັນນາຍໜາ້, ທີ່ ປືກສາໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
9.  ເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນທີ່ ເປັນຄວາມລບັ ໂດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ; 
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10. ທ າລາຍຫຼກັຖານ, ເອກະສານກ່ຽວກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ, ຍາ້ຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ ືທ າລາຍ ຫຼກັໝາຍເຂດທີ່
ດນິກະສກິ າ; 

11. ມພີ ດຕກິ າອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ. 
 

ໝວດທ ີ12 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ 

 
ມາດຕາ 58 ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ 

ລດັຖະບານ ຄຸມ້ຄອງວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິໍາ ຕາມຫຼກັການລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດ
ທົ່ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫກ້ະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການປະສານ
ສມົທບົ ກບັກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ, ກະຊວງ, ອງົການອື່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງ
ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ປະກອບດວ້ຍ: 
1. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ;້ 
2. ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມຂ້ັນ້ແຂວງ; 
3. ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມຂ້ັນ້ເມອືງ; 
4. ຈງຸານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມບ້າ້ນ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກດິ-ການເງນິບາ້ນ. 

 
ມາດຕາ 59 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້  
1. ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິ

ກະສກິ າ ເພື່ ອນ າສະເໜລີດັຖະບານ ພຈິາລະນາ; 
2. ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິ

ກະສກິ າ ໃຫກ້າຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 
3. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່

ດນິກະສກິ າ; 
4. ສ າຫຼວດ ແລະ ສາ້ງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າຂັນ້ສ ນກາງ  ໂດຍປະສານສມົທບົກບັກະຊວງຊບັ 

ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອ
ສະເໜລີດັຖະບານ ຮບັຮອງ; 

5. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການນ າໃຊ,້ ການເຊົ່ າ ແລະ ສ າປະທານ ທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

6. ສາ້ງ, ຍກົລະດບັ ແລະ ນ າໃຊບຸ້ກຄະລາກອນ ກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
7. ສາ້ງປືມ້ຕດິຕາມການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ, ໃບຢັງ້ຢືນການນ າໃຊ ້ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນການພດັທະນາທີ່ ດນິ

ກະສກິ າ ໃຫເ້ປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
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8. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ ທາງດາ້ນວຊິາການ ໃນການອະນຸມດັໃຫເ້ຊົ່ າ, ສ າປະທານ, ການປ່ຽນ
ເປົາ້ໝາຍການນ າໃຊ ້ແລະ ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິກະສກິ າເປັນທີ່ ດນິປະເພດອື່ ນ; 

9. ສາ້ງ, ຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊຖ້ານຂ ມ້ ນຂ່າວສານ ທີ່ ດນິກະສກິ າ ຢ່າງລວມສ ນ ໃນທົ່ ວປະ
ເທດ ພອ້ມທງັສະໜອງຂ ມ້ ນ  ກ່ຽວກບັການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ  ໃຫກ້ະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

10. ຮບັ, ພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄ າສະເໜຂີອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ກ່ຽວກບັວຽກ
ງານທີ່ ດນິກະສກິ າ; 

11. ປະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງ, ອງົການ 
ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ;  

12.  ພວົພນັ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
13.  ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ ດິນກະສິກ າ ໃຫລ້ັດຖະບານ ຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕ;ິ 
14.  ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 60 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັນ້ແຂວງ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັນ້ແຂວງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມ
ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິ
ກະສກິ າ ໃຫກ້າຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 

2. ຄົນ້ຄວາ້ ສາ້ງລະບຽບການ ກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ເພື່ ອສະເໜ ີເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົາ້ຄອງນະຄອນ 
ເພື່ ອພຈິາລະນາ; 

3. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່
ດນິກະສກິ າ; 

4. ສ າຫຼວດ ແລະ ສາ້ງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັພະແນກຊບັ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ, ພະແນກການ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອສະເໜ ີ
ອງົການປົກຄອງຂັນ້ແຂວງ ຮບັຮອງ; 

5. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການນ າໃຊ,້ ການເຊົ່ າ ແລະ ສ າປະທານ ທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
6. ສະເໜ ີສາ້ງ, ຍກົລະດບັ ແລະ ນ າໃຊບຸ້ກຄະລາກອນກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
7. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັ ທາງດາ້ນວຊິາການ ໃນການອະນຸມດັໃຫເ້ຊົ່ າ, ສ າປະທານ, ການປ່ຽນ

ເປົາ້ໝາຍການນ າໃຊ ້ແລະ ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິກະສກິ າເປັນທີ່ ດນິປະເພດອື່ ນ; 
8. ເກບັກ າ ແລະ ສງັລວມ ຂ ມ້ ນທີ່ ດນິກະສກິ າ;  
9. ຮບັ, ພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄ າສະເໜຂີອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ກ່ຽວກບັວຽກງານ

ທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
10. ປະສານສມົທບົກບັ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພະແນກ, ອງົການທຽບ

ເທົ່ າ ພະແນກ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ອງົການປົກຄອງເມອືງ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ;  
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11. ພວົພນັ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ຕາມ
ການມອບໝາຍ ຂອງຂັນ້ເທງິ; 

12. ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ  ທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫກ້ະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແລະ ອງົການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

13. ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 
ມາດຕາ 61 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັນ້ເມອືງ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັນ້ເມອືງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ , ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິ
ກະສກິ າ ໃຫກ້າຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 

2. ເຂົາ້ຮ່ວມຄົນ້ຄວາ້  ສາ້ງລະບຽບການ  ກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ເພື່ ອສະເໜ ີເຈົາ້ເມອືງ, ຫວົ  
ໜາ້ເທດສະບານ, ເຈົາ້ນະຄອນ ເພື່ ອພຈິາລະນາ; 

3. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່
ດນິກະສກິ າ; 

4. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການນ າໃຊ,້ ການເຊົ່ າ ແລະ ສ າປະທານ ທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
5. ສະເໜີ ສາ້ງ, ຍກົລະດັບ ແລະ ນ າໃຊບຸ້ກຄະລາກອນກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດິນກະສິກ າ ຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕ;ິ 
6. ສ າຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າຂັນ້ບາ້ນ; 
7. ອອກປື້ມຕດິຕາມການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ, ໃບຢັ້ງຢືນການນ າໃຊ ້ແລະ ໃບຢັງຢືນການພດັທະນາທີ່

ດນິກະສກິ າ ໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ຕາມລະບຽບການ; 
8. ເກບັກ າ ແລະ ສງັລວມ ຂ ມ້ ນທີ່ ດນິກະສກິ າ;  
9. ຮບັ, ພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄ າສະເໜຂີອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ກ່ຽວກບັວຽກງານ

ທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
10. ປະສານສມົທບົກບັ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫອ້ງການ, ອງົການ

ທຽບເທົ່ າຫອ້ງການ ເມອືງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ອົງການປົກຄອງບາ້ນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ ດນິ
ກະສກິ າ;  

11. ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ  ທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫພ້ະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອງົການປົກຄອງເມອືງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

12. ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 
ມາດຕາ 62 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຈງຸານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກດິ-ການເງນິບາ້ນ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ຈງຸານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ບາ້ນ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກດິ-
ການເງນິບາ້ນ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິ
ກະສກິ າ; 
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2. ໂຄສະນາ ເຜຍີແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່
ດນິກະສກິ າ; 

3. ຊຸກຍ  ້ແລະ ຕດິຕາມ ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ຂອງຊາວກະສກິອນ ພາຍໃນບາ້ນ;  
4. ເຂົາ້ຮ່ວມ ສ າມະນາ, ຝືກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
5. ເຂົາ້ຮ່ວມ ການສ າຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ; 
6. ເຂົາ້ຮ່ວມ ການຕດິຕາມ ແລະ ຢັງ້ຢືນ ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ລວມທງັ ການຢັງ້ຢືນການພດັທະນາ 

ໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກ ແລະ ການຈດັຕັງ້; 
7. ເຂົາ້ຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍບນັຫາ ແລະ ຂ ຂ້ດັແຍ່ງ ກ່ຽວກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ ພາຍໃນບາ້ນ; 
8. ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ  ທີ່ ດນິກະສກິ າ ໃຫຫ້ອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັນ້ເມອືງ 

ແລະ ອງົການປົກຄອງບາ້ນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
9.  ນ າໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 63 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ຂະແໜງການ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ໃນການຮ່ວມມ ືແລະ ເຂົາ້

ຮ່ວມ ໃນວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ.  
 

ມາດຕາ 64 ເນືອ້ໃນການກວດກາທີ່ ດນິກະສກິ າ 
ການກວດກາວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ ມເີນືອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
2. ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງອງົການ ແລະ ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງວຽກງານທີ່ ດນິກະສກິ າ; 
3. ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້; 
4. ການນ າໃຊສ້ດິ, ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຂອງພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການນ າໃຊມ້າດຕະການຕ ່ ຜ ້

ລະເມດີກດົໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 65 ຮ ບການກວດກາທີ່ ດນິກະສກິ າ 
ການກວດກາທີ່ ດນິກະສກິ າ ມ ີສາມ ຮ ບການ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ການກວດກາຕາມປົກກະຕ ິແມ່ນ ການກວດກາທີ່ ມລີກັສະນະເປັນປະຈ າ ແລະ ມກີ ານດົເວລາອນັ

ແນ່ນອນ ຊ ່ ງປະຕບິດັຢ່າງໜອ້ຍ ສອງ ຄັງ້ຕ ່ ປີ; 
2. ການກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮ້ ລ່້ວງໜາ້ ແມ່ນການກວດການອກແຜນ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ 

ໂດຍແຈງ້ໃຫຜ້ ຖ້ກືກວດກາຮ ກ່້ອນລ່ວງໜາ້ຢ່າງໜອ້ຍ ຊາວສີ່  ຊົ່ ວໂມງ; 
3. ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ ແມ່ນ ການກວດກາໃນເວລາທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈ າເປັນ ແລະ ຮບີດ່ວນ 

ໂດຍບ ່ ມກີານແຈງ້ໃຫຜ້ ຖ້ກືກວດກາຮ ລ່້ວງໜາ້; 
4. ການກວດກາ ສາມາດດ າເນນີທງັດາ້ນເອກະສານ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິຢ ່ ສະຖານທີ່ ປະຕບິດັງານ. 
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ໝວດທ ີ13 
ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ລ້ະເມດີ 

 
ມາດຕາ 66 ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ມ້ຜີນົງານ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ໃນການປະຕບິດັດ າລດັສະບບັນີ ້ເປັນຕົນ້ ການ
ຄຸມ້ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິ າ ຖກືຕອ້ງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ຈະ
ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ  ຫຼ ືນະໂຍບາຍອື່ ນ ຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 67 ມາດຕະການຕ ່ ຜ ລ້ະເມດີ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີດ າລດັສະບບັນີ ້ຈະຖກືສ ກສາອບົຮມົ, ກ່າວເຕອືນ, ລງົວໄິນ, 
ປັບໃໝ ຫຼ ືໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ ືຖກືລງົໂທດທາງອາຍາ ແລວ້ແຕ່ກ ລະນເີບາົ ຫຼ ືໜກັ. 

  
ໝວດທ ີ14 

ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 68 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ມອບໃຫກ້ະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ອອກຄ າແນະນ າ, ຈດັຕັງ້, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍ  ້ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັດ າລດັສະບບັນີ ້ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົດ.ີ 
ກະຊວງ, ອງົການ, ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ຈົ່ ງຮບັຮ  ້ແລະ ຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັສະບບັນີ ້ຢ່າງເຂັມ້ງວດ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. 
 

ມາດຕາ 69 ຜນົສກັສດິ 

ດ າລດັ ສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັ ແລະ ພາຍຫຼງັໄດລ້ງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະ
ການສບິຫາ້ວນັ. 

 
ຕາງໜາ້ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
         ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ


