ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ 70 /ສພຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
(ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທ I
ບົດບັນຍັດທົີ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ການົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດ
ຕາມ ກວດກາວຽກງານທີີ່ດິນ ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານດັີ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ການປົກປັກຮັກ
ສາ, ພັດທະນາ ແລະ ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ, ເຮັດໃຫຸ້ຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂີ້ນ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທາ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຕາມທິດຍນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນມີມນຄ່າເພີີ່ມຂີ້ນ ລວມທັງການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ, ເຂດນີ້າແດນດິນ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ທີ່ດິນ
ທີີ່ດິນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ເນີ້ອທີີ່ດິນ ຊີ່ງນອນຢ່ໃນເຂດແດນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ໜ້າດິນ, ພີ້ນດິນ, ພຜາ, ເກາະດອນ, ດິນພີ້ນນີ້າ.
ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ຊັບພະຍາກອນອັນລີ້າຄ່າ ແລະ ທນຮອນອັນມະຫາສານຂອງຊາດ ທີີ່ເປັນບ່ອນດາລົງຊີວິດ
ແລະ ທາມາຫາກິນຂອງພົນລະເມອງລາວ, ເປັນພາຫະນະອັນສາຄັນ ແລະ ປັດໄຈຕົີ້ນຕຂອງການຜະລິດ, ການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ກາມະສິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ທີດ
ີ່ ິນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນກາມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ
ຊີ່ງລັດ ເປັນຕົວແທນເຈົີ້າກາມະສິດດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສນເປັນເອກະພາບໃນທົີ່ວປະເທດ ໂດຍມີ
ການຈັດສັນ, ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາທີດ
ີ່ ິນ.
ລັດ ມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ພົນລະເມອງລາວ, ລວມທັງ ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ, ລວມໝ່ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖ
ສັນຊາດລາວ ນາໃຊຸ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ໝັີ້ນຄົງ.
ລັດ ມອບໃຫຸ້ກົມກອງປະກອບອາວຸດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບ
ເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງລັດ.
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ມີສິດເຊົີ່າ
ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫຼ ຊີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ແລະ ເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມອງ
ລາວ. ສາລັບການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ມີສິດແຕ່ເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານ
ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມອງລາວ.
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ລັດ ຮັບຮສ
ຸ້ ິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນສະເພາະແຕ່ເທິງໜ້າດິນເທົີ່ານັີ້ນ, ສ່ວນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີີ່ມີຢ່ໃນພີ້ນ
ດິນ ແລະ ໜ້າດິນ ເປັນກາມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ.
ລັດ ຈະໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ຈາກຜຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີິີ່ດິນໃນກລະນີມີຄວາມຈາເປັນ ເພີ່ອຜົນປະ
ໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີເີ່ ກີດຈາກການໂອນເອົາສິດນັີ້ນ.
ລັດ ຈະຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນກລະນີມີການລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼ ສັນຍາ ໂດຍບີ່ທົດແທນຄ່າເສຍໃຫຸ້ຜຸ້
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ມາດຕາ 4 (ໃໝ່) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີີ່ນາໃຊຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັີ່ງນີີ້:
1. ໜ້າດິນ ໝາຍເຖິງ ຊັີ້ນເທິງຂອງດິນທຸກຕອນ ຊີ່ງມີ ຕົີ້ນໄມຸ້, ເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ພດ, ຊີວະນາໆ
ພັນ, ນີ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອີ່ນໆ;
2. ພື້ນດິນ ໝາຍເຖິງ ຊັີ້ນລຸ່ມຂອງດິນທຸກຕອນ ຊີ່ງມີ ຊັີ້ນດິນ, ຊັີ້ນຫີນ, ນາີ້ ໃຕຸ້ດິນ, ອາຍແກ໊ດ, ແຮ່
ທາດ ແລະ ອີ່ນໆ;
3. ເກາະດອນ ໝາຍເຖິງ ທີີ່ດິນຢບ
່ ລິເວນນີ້າ ຊີ່ງເກີດຂີ້ນຕາມທາມະຊາດ ຫຼ ທີີ່ດິນປົີ່ງໃໝ່ໃນຂອບ
ເຂດທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ;
4. ດິນພື້ນນື້າ ໝາຍເຖິງ ທີີ່ດິນຢພ
່ ີ້ນນີ້າ ຊີ່ງມີ ສັດນີ້າ, ພດນີ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອີ່ນໆ;
5. ການຈັບຈອງທີ່ດນ
ິ ໝາຍເຖິງ ການເຂົີ້າຄອບຄອງທີີ່ດິນ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ດ້ວຍຮບການ
ຕ່າງໆ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າດົງດິບ, ປ່າຍອດນີ້າ, ທີີ່ດິນບລິເວນບີ່ແຮ່, ບລິເວນເຂດວັດທະນະທາ ແລະ ບ
ຮານສະຖານ, ເຂດປ່າສັກສິດ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວທາມະຊາດ, ເຂດປະຫວັດສາດ ແລະ ເຂດສະຫງວນຂອງລັດ;
6. ການບຸກລຸກທີ່ດນ
ິ ໝາຍເຖິງ ການລ່ວງລະເມີດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງ
ກ່າວດ້ວຍການໃຊຸ້ສິດເກີນຂອບເຂດ, ສວຍໃຊຸ້ອານາດ, ໜ້າທີ,ີ່ ຕາແໜ່ງ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ;
7. ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງ ລັດ, ລວມໝ່, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການ
ຈັດຕັີ້ງທີີ່ເປັນພົນລະເມອງລາວ;
8. ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ລວມທັງທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດມອບໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ
ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜີ່ງ ຕາມແຜນການຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຂອງລັດ;
9. ສິດນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ຂອງບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມອງລາວ ຊີ່ງມີໃບຕາດິນ
ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
10. ສິດນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງທີ່ເປັນພົນລະເມອງລາວ ໝາຍເຖິງ ສິດ
ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖສັນຊາດລາວ ໃນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຊີ່ງມີໃບຕາດິນຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
11. ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງ ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບມ
ີ່ ສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດ
ລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອນ
ີ່ ແລະ ການຈັດຕັື້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີ່ສ້າງຕັື້ງຂື້ນຕາມການອະນຸ
ຍາດຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ມາຈາກການເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານ, ຊີ້ແບບມີການົດເວລາຈາກລັດ
ເພີ່ອເປັນບ່ອນດາລົງຊີວິດ, ທາມາຫາກິນ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງ ສປປ ລາວ;
12. ຖານະສິດຕີ່ທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງຜຸ້ເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນ ທີີ່ບັນທກໄວຸ້ໃນປມ
ີ້ ທະ
ບຽນທີີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ ເພີ່ອເປັນການຢັີ້ງຢນຖານະຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງ ເປັນຕົີ້ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ເປັນຊັບເດີມ ຫຼ
ສິນສົມສ້າງ ຫຼ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຮ່ວມກັນ;
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13. ໃບຢັື້ງຢນການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີີ່ຢັີ້ງຢນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຊົີ່ວຄາວ ທີີ່ອົງການ
ລັດກ່ຽວຂ້ອງ ອອກໃຫຸ້ຕາມນະໂຍບາຍຈັດສັນ ມອບໃຫຸ້ພົນລະເມອງລາວ ເປັນບ່ອນຢ່ອາໄສ ແລະ ບ່ອນທາ
ການຜະລິດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ;
14. ໃບຢັື້ງຢນການພັດທະນາທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງການທີີ່ອົງການລັດກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ
ຜອ
ຸ້ ອກໃຫຸ້ ພາຍຫຼັງໄດຸ້ກວດກາຄວາມຖກຕ້ອງຕາມເງີ່ອນໄຂທີີ່ການົດໄວຸ້ໃນໃບຢັີ້ງຢນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
15. ການຍົກສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ການເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຕົນໃຫຸ້ບຸກຄົນອີ່ນໂດຍມີເງີ່ອນ
ໄຂໃນເວລາຍັງມີຊີວິດຢ່. ຜຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈະກາຍເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໄດຸ້ ກຕີ່ເມີ່ອຜຸ້ກ່ຽວໄດຸ້ປະ
ຕິບັດຕາມເງີ່ອນໄຂທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໂດຍຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
16. ທີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ໝາຍເຖິງ ເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ທີີ່ຖກທາລາຍຢ່າງໜັກເປັນເວລາຫຼາຍປີຕີ່ເນີ່ອງ
ກັນ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາຫຼາຍສິບປີ ຈີ່ງສາມາດຟີ້ນຟດ້ວຍຕົວມັັນເອງໄດຸ້ ຊີ່ງຄວາມປົກຫຸຸ້ມຂອງຊັີ້ນເຮອນຍອດຂອງ
ຕົີ້ນ ໄມຸ້ບີ່ເກີນ ສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ບລິມາດໄມຸ້ຢນຕົີ້ນທີີ່ມີຂະໜາດໜ້າຕ້າງ ສິບ ຊັງຕີແມັດ ຂີ້ນໄປ ບີ່ເກີນ
ຊາວ ແມັດກ້ອນ ຕີ່ໜີ່ງເຮັກຕາ;
17. ທີ່ດິນປ່າປອກໂຫນ
ື້ ໝາຍເຖິງ ເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ທີີ່ຖກທາລາຍຢ່າງໜັກ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຕີ່
ເນີ່ອງກັນເຮັດໃຫຸ້ເນີ້ອທີີ່ດັີ່ງກ່າວ ປົກຫຸຸ້ມດ້ວຍ ປ່າພຸ່ມ, ຫຍ້າຄາ, ຫຍ້າແຝກ, ຫຍ້າແຂມ, ຜັກກດ ຊີ່ງຕົີ້ນໄມຸ້ບີ່
ສາ ມາດຟີ້ນຟດ້ວຍຕົວມັນເອງເປັນປ່າໄມຸ້ ໂດຍທາມະຊາດໄດຸ້;
18. ໃບແຜນທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັີ້ງຢນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ເປັນຜຸ້ອອກໃຫຸ້ພາຍຫຼັງໄດຸ້ມີການສາຫຼວດ
ວັດແທກ ແລະ ພິສດຫຼັກຖານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນຢ່າງຖກຕ້ອງ;
19. ໃບອະນຸຍາດນາໃຊ້ທີ່ດິນລັດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັີ້ງຢນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ຂອງລັດ ທີີ່ມອບໃຫຸ້
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜີ່ງ ຕາມກົດໝາຍ;
20. ພື້ນທີ່ດິນເຂດພະລັງງານ ໝາຍເຖິງ ພີ້ນທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໃຫຸ້ເປັນທີີ່ຕັີ້ງຂອງເຂອ
ີ່ ນ, ໂຮງໄຟ
ຟຸ້າ, ສະຖານີໄຟຟຸ້າ, ແລວສາຍສົີ່ງໄຟຟຸ້າ, ແລວທາງທີ່ພະລັງງານ, ອາຍແກ໊ດ ແລະ ທີີ່ດິນອີ່ນທີີ່ນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າ
ໝາຍການຜະລິດ, ສົີ່ງ ແລະ ຈາໜ່າຍພະລັງງານ;
21. ພື້ນທີ່ດິນເຂດບແ
ີ່ ຮ່ ໝາຍເຖິງ ຂອບເຂດເນີ້ອທີີ່ຂຸດຄົີ້ນ, ເຂດໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ລານ ຫຼ ສາງ
ເກັບມ້ຽນແຮ່, ອ່າງເກັບນີ້າເປີ້ອນ, ເສັີ້ນທາງເຄີ່ອນຍ້າຍ, ເຂດທີີ່ພັກອາໄສ, ສານັກງານ, ສະຖານທີີ່ສ້ອມແປງ,
ສາງເກັບມ້ຽນທາດລະເບີດ ແລະ ທາດເຄມີຮັບໃຊຸ້ການຂຸດຄົີ້ນ ແລະ ການຜະລິດ;
22. ພື້ນທີ່ດິນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໝາຍເຖິງ ພີ້ນທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ການົດເປັນເຂດ ເພີ່ອສ້າງເງີ່ອນໄຂ
ໃຫຸ້ແກ່ການດງດດການລົງທນ ທີີ່ນາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີສງ, ນາໃຊຸ້ນະວັດຕະກາໃນການຜະລິດກະສິກາເປັນສິນຄ້າ,
ການຜະລິດທີີ່ສະອາດ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານເພີ່ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ເປັນ
ມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ;
23. ພື້ນທີ່ດິນເຂດອຸດສາຫະກາ, ນິຄົມອຸດສາຫະກາ ໝາຍເຖິງ ພີ້ນທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໃຫຸ້ເປັນ
ທີີ່ຕັີ້ງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ລວມທັງສະຖານທີີ່ພັກເຊົາຂອງກາມະກອນ, ເຂດປຸງແຕ່ງເພີ່ອສົີ່ງອອກ, ສະຖາບັນ ຫຼ ສນ
ຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ສະຖານທີບ
ີ່ າບັດນີ້າເປີ້ອນ, ບ່ອນບາບັດສິງີ່ ເສດເຫຼອອຸດສາຫະກາ,
ທນ
ີ່ ີ້າປະປາ, ທີີ່ດິນອີ່ນ ທີີ່ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍອຸດສາຫະກາ;
24. ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດທີ່ພົວພັນກັບທີ່ດນ
ິ ໝາຍເຖິງ ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນເຂົີ້າໃນເປົີ້າ
ໝາຍໃດໜີ່ງ ເພີ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສ້າງລາຍຮັບເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ແກຸ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະ ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົີ່າ, ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍບີ່ໃຫຸ້ທີີ່ດິນສນເສຍ,
ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ;
25. ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ໝາຍເຖິງ ພີ້ນທີີ່ຈັດສັນສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ໂລຊິດສະຕິກ ຊີ່ງ
ມີສະຖານີລົດຂົນສົີ່ງສິນຄ້າ, ລານຕຸ້ສິນຄ້າ, ສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍຕຸ້ສິນຄ້າ ແລະ ສາງສິນຄ້າ;
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26. ຄ່າທານຽມນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ໝາຍເຖິງ ການເສຍພັນທະປະຈາປີໃນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ລັດ ໂດຍ
ເກັບຈາກເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຜຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ຍົກເວັີ້ນຜຸ້ໄດຸ້ ເຊົີ່າ ຫຼ
ສາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ຜຸ້ທີີ່ໄດຸ້ເຊົີ່າທີີ່ດິນຈາກພົນລະເມອງລາວ;
27. ຄ່າທານຽມກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບຄ່າສິດຄຸຸ້ມຄອງ-ບລິຫານຂອງລັດ ຈາກບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ເຄີ່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານຂະແໜງການຂອງລັດ
ດ້ວຍການອອກໃບຢັີ້ງຢນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຕາີ່າງໆ;
28. ຄ່າບລິການກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບຄ່າບລິການຮັບໃຊຸ້ທາງດ້ານບລິຫານວິຊາການ
ຈາກຂະແໜງການຂອງລັດ ໃນການເຄີ່ອນໄຫວຮັບໃຊຸ້ສັງຄົມ ໂດຍບີ່ຫວັງຜົນກາໄລ ແລະ ເພີ່ອເປັນການຊ່ວຍ
ໜນການໃຊຸ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ;
29. ໜ່ວຍງານບລິການປະຕູດຽວ ໝາຍເຖິງ ໜ່ວຍງານທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ບລິການ ຂີ້ນທະບຽນອອກ
ໃບຕາດິນ, ຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ;
30. ຄອນໂດມນຽມ ໝາຍເຖິງ ອາຄານຫຼາຍຊັີ້ນທີີ່ມີຫຼາຍຫ້ອງ ຊີ່ງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດປຸກສ້າງຈາກລັດ
ດ້ວຍຮບການຂີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນເປັນນິຕິບຸກຄົນ ເພີ່ອປຸກສ້າງເປັນຄອນໂດມີນຽມ ຕາມລະບຽບການ;
31. ຫ້ອງຊຸດ ໝາຍເຖິງ ບັນດາຫ້ອງຢ່ໃນຄອນໂດມີນຽມ ຊີ່ງສາມາດເປັນກາມະສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
32. ຕົວເມອງໃໝ່ ໝາຍເຖິງ ເຂດພັດທະນາໂຄງລ່າງພີ້ນຖານທາງດ້ານ ການຄ້າ, ການບລິການ ແລະ
ທີີ່ຢ່ອາໄສ ທີີ່ທັນສະໄໝ ຊີ່ງເຂດດັີ່ງກ່າວບີ່ແມ່ນຕົວເມອງໃນລະບົບການປົກຄອງ;
33. ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ໝາຍເຖິງ ພີ່, ແມ່ ແລະ ລຸກ ຕາມກົດໝາຍການົດໄວຸ້.
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ
ລັດ ສົີ່ງເສີມໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ດ້ວຍການວາງ
ນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ ການສກສາອົບຮົມ, ການສົີ່ງເສີມການລົງທນດ້ານແຮງງານ,
ວັດຖຸ, ທນ, ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ການກີ່ສ້າງໂຄງລ່າງພີ້ນຖານ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງ-ບລິຫານທີີ່ດີ.
ລັດ ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼ ຍົກເວັີ້ນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການສາຫຼວດ-ວັດແທກຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ແລະ ການເສຍຄ່າທານຽມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນາໃຫຸ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ໃນເຂດບລິມະສິດກະສິກາ ລວມ
ທັງເຂດທີີ່ໄດຸ້ປະກາດເປັນເຂດໄພພິບັດ.
ລັດ ຊຸກຍຸ້, ສົີ່ງເສີມ ໃຫຸ້ມີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີທີີ່ເປັນມິດຕີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາພມປັນຍາຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົີ້າໃນການຄຸຸ້ມຄອງ,
ບລິຫານ, ປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊຸ້, ພັດທະນາທີີ່ດິນ ແລະ ຟີ້ນຟດິນໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບດີຂີ້ນ.
ລັດ ສົີ່ງເສີມສິດເປັນເຈົີ້າ ແລະ ບົດບາດຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການ
ຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ສີ່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ
ຈັດຕັງີ້ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ພົວພັນກັບທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ຫັກການກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດນ
ິ
ວຽກງານທີີ່ດິນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ສອດຄ່ອງກັບ ລັດຖະທາມະນນ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນ
ແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ - ປຸ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ;
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2. ຄຸຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສນ, ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນບີ່ໃຫຸ້ທີີ່ດິນຂອງ
ລັດສນເສຍ;
3. ຮັບປະກັນການຮັກສາເນີ້ອທີີ່ດິນກະສິກາ ຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ ເພີ່ອຄີ້າປະກັນຄວາມໝັີ້ນ
ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເນີ້ອທີີ່ດິນທີີ່ຈະນາໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາ ສາມສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ເນີ້ອທີີ່ດິນປ່າ
ໄມຸ້ປົກຫຸຸ້ມບີ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ ເຈັດສິບ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນີ້ອທີີ່ດິນທົີ່ວປະເທດ;
4. ຮັບປະກັນກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງ-ບລິຫານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ມີການແບ່ງຂັີ້ນຄຸຸ້ມຄອງລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັີ້ນສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃຫຸ້ຈະແຈຸ້ງ;
5. ຮັບປະກັນການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທຸກພາກ
ສ່ວນໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ;
6. ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະ
ຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ສີ່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ພົວພັນກັບທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ລັດ ປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງ
ຊັບສິນທີີ່ຕັີ້ງຢ່ເທິງໜ້າດິນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມສະຫງົບ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍາວນານ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ການຈັບຈອງ ແລະ ການບຸກລຸກທີ່ດິນ
ລັດ ບີ່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງໃດໜີ່ງ ຈັບຈອງ ແລະ ບຸກລຸກທີີ່ດິນ.
ການຈັບຈອງ ແລະ ບຸກລຸກທີີ່ດິນຈະຖກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຈະຖກຮິບຄນ. ໃນກລະນີມີສິີ່ງ
ປຸກສ້າງ ຫຼ ດາເນີນກິດຈະການໃດໜີ່ງຢ່ໃນທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖກຮີ້ຖອນສິີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຢຸດຕິການດາເນີນ
ກິດຈະການ ໂດຍລັດຈະບີ່ທົດແທນຄນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ມາດຕາ 9 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການນາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນາໃຊຸ້ສາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີ
ສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ ທີີ່ດາລົງຊີວິດ ແລະ ເຄີ່ອນໄຫວຢ່ໃນດິນແດນ
ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 10 (ໃໝ່) ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ສົີ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານທີດ
ີ່ ິນ ດ້ວຍ
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂີ້ມນ ຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຝກອົບຮົມ ແລະ ຍົກ
ລະດັບຄວາມຮຸ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ເພີ່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານດັີ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ປະຕິບັດ
ຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທ II
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ
ໝວດທ 1
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ
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ມາດຕາ 11 (ໃໝ່) ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການການົດເຂດ ແລະ ປະເພດທີີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດພິເສດທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ທີີ່ຕັີ້ງພມສັນຖານຂອງປະເທດ ແລະ ຈຸດພິເສດແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນເພີ່ອປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາປະເທດ
ຊາດ ຕາມທິດຍນຍົງ ແລະ ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ;
2. ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 12 (ໃໝ່) ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທດ
ີ່ ິນແຫ່ງຊາດ
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ການການົດເຂດ, ປະເພດທີີ່ດິນ ທີີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ
ລະດັບຊາດ ເພີ່ອພັດທະນາທີີ່ດິນເຂດພີ້ນທີີ່ນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບ່ອນຢ່ອາໄສ ແລະ
ທາການຜະລິດ ສາມສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນີ້ອທີີ່ທົີ່ວປະເທດ ແລະ ເພີ່ອຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາພີ້ນທີີ່ເຂດສະ
ຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ໂດຍໃຫຸ້ມີປ່າໄມຸ້ປົກຫຸຸ້ມກວມເອົາ ເຈັດສິບ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ເນີ້ອທີີ່ທົີ່ວປະເທດ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລຸ້ວສະເໜີຕລ
ີ່ ັດຖະບານ ພິ
ຈາລະນາ ເພີ່ອນາສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ.
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ແຜນຈັດສັນທດ
ີ່ ິນທ້ອງຖິີ່ນ
ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນ ການການົດເຂດ, ປະເພດທີີ່ດິນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ຊີ່ງປະກອບມີແຜນ
ຈັດສັນທີີ່ດິນຂັີ້ນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ, ຈຸດພິເສດທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ທີີ່ຕັີ້ງ
ພມສັນຖານໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ສ້າງແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ, ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ແລະ ຂັີ້ນບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລຸ້ວສະເໜີຕີ່
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາ ເພີ່ອນາສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງ.

ໝວດທ 2
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ມາດຕາ 14 (ໃໝ່) ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ
ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍພີ້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ,
ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຊີ່ງເປັນສ່ວນໜີ່ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ປະກອບມີ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາກ່ຽວ
ກັບວຽກງານທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 15 (ໃໝ່) ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນຂັື້ນສູນກາງ
ກະຊວງທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມຂະແໜງການໃນແຕ່ລະປະເພດ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຂະແໜງການຕົນ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະ
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ຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ລັດຖະບານ ຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 16 (ໃໝ່) ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນຂັື້ນແຂວງ
ພະແນກການຂັີ້ນແຂວງ ທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຂະແໜງການ
ຂອງຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ, ພະແນກ
ການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງພະແນກການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 17 (ໃໝ່) ແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ
ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການການົດເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດໃນແຕ່ລະເຂດ ຕາມ
ທີໄີ່ ດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງແຜນການ
ຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ແລະ ເປັນສ່ວນໜີ່ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຂະແໜງການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຕ້ອງວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນ ທີີ່ຢໃ່ ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະ
ເພດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 18 (ໃໝ່) ເປົື້າໝາຍການນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຈະຖກນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນແຕ່ລະເປົີ້າໝາຍ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ເປົີ້າໝາຍອະນຸລັກ ແມ່ນ ເຂດທີດ
ີ່ ິນປ່າສະຫງວນ, ທີີ່ດິນປ່າປຸ້ອງກັນ, ທີີ່ດິນປ່າຜະລິດ, ທີີ່ດິນບລິ
ເວນນີ້າ ແລະ ທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນທີີ່ລັດສະຫງວນໄວຸ້ ເພີ່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມ
ທັງ ການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນເຂດຊາຍແດນ;
2. ເປົີ້າໝາຍພັດທະນາ ແມ່ນ ເຂດທີນ
ີ່ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດກະສິກາ ເພີ່ອຄີ້າປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຂດທີີ່ການົດໄວຸ້ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງ, ອຸດສາຫະກາ, ພະລັງງານ, ບີ່ແຮ່,
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ຄົມມະນາຄົມ, ການສສ
ີ່ ານ, ວັດທະນະທາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອີ່ນໆ.

ພາກທ III
ການຈັດແບ່ງເຂດ, ປະເພດ, ການສາຫວດ, ການປົກປັກຮັກສາ,
ການພັດທະນາ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດ ທີ່ດິນ
ໜວດທ 1
ການຈັດແບ່ງເຂດ ແລະ ປະເພດທີ່ດິນ
ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ການຈັດແບ່ງເຂດທດ
ີ່ ິນ
ທີີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໄດຸ້ຈັດແບ່ງເປັນ ສາມ ເຂດ ດັີ່ງນີີ້:
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1. ເຂດທົີ່ງພຽງ;
2. ເຂດພພຽງ;
3. ເຂດພດອຍ.
ເຂດທົີ່ງພຽງ ແມ່ນ ເຂດພີ້ນທີີ່ດິນທີີ່ຮາບພຽງ ຫຼ ຫຼຸບໂນນ ໂດຍມີລະດັບຄວາມສງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນລະ
ຫວ່າງພີ້ນທີີ່ຕີ່າ ແລະ ສງ ຊີ່ງໃນແຕ່ລະເຂດບີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ສງກວ່າລະດັບໜ້ານີ້າທະເລບີ່ເກີນ ໜີ່ງ
ຮ້ອຍ ແມັດ.
ເຂດພພຽງ ແມ່ນ ເຂດພີ້ນທີີ່ດິນທີີ່ຮາບພຽງ, ມີລະດັບສງຂີ້ນກວ່າບລິເວນທີີ່ຢ່ອ້ອມຮອບ ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ເປັນບລິເວນທີີ່ມີເນີ້ອທີີ່ກວ້າງ, ພີ້ນທີຕ
ີ່ ີ່າ ແລະ ສງມີລະດັບຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ ໜີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ແມັດ ແລະ
ສງກວ່າລະດັບໜ້ານີ້າທະເລແຕ່ ໜີ່ງຮ້ອຍ ແມັດ ຫາ ໜີ່ງພັນຫ້າຮ້ອຍ ແມັດ, ມີຂອບສງຊັນ ຫຼ ຜາຊັນຢ່ຢ່າງ
ໜ້ອຍໜີ່ງດ້ານ ຫຼ ມີສາຍພກັີ້ນເປັນຂອບຢ່ດ້ານໃດດ້ານໜີ່ງ.
ເຂດພດອຍ ແມ່ນ ເຂດພີ້ນທີີ່ດິນ ທີີ່ມີລະດັບສງຂີ້ນກວ່າບລິເວນອ້ອມຮອບ ຊີ່ງປະກອບມີພຜາ ແລະ
ເນີນພ, ມີລັກສະນະພມີປະເທດໂດຍທົີ່ວໄປຄກັນ ແຕ່ລະດັບ ແລະ ຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕກຕ່າງກັນ, ພຜາຈະມີ
ຄວາມສງເກີນ ຫ້າຮ້ອຍ ແມັດ, ສ່ວນເນີນພມີຄວາມສງລະຫວ່າງ ໜີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ຫາ ຫ້າຮ້ອຍ ແມັດ.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ການຈັດປະເພດທີ່ດິນ
ທີີ່ດິນ ແບ່ງອອກເປັນປະເພດ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ທີີ່ດິນກະສິກາ;
2. ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້;
3. ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ;
4. ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ;
5. ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ;
6. ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ;
7. ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
8. ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ.

ໝວດທ 2
ການສາຫວດ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາທດ
ີ່ ິນ
ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ການສາຫວດທີ່ດນ
ິ
ການສາຫຼວດທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການເກັບກາຂີ້ມນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ຂອບເຂດເນີ້ອທີີ່, ສະພາບການນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ການປ່ຽນແປງປະເພດທີີ່ດິນ ດ້ວຍການນາໃຊຸ້ເຕັກນິກທີີ່ເໝາະສົມ ເພີ່ອວາງແຜນ
ການນາໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ
ທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນ
ເຊີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນໃຫຸ້ຢ່ໃນສະ
ພາບທີີ່ດ,ີ ບເີ່ ຮັດໃຫຸ້ມີການເຊາະເຈີ່ອນ, ຍຸບລົງ, ເສີ່ອມໂຊມ, ຮັກສາຄຸນນະພາບໃຫຸ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະ
ເພດທີີ່ດິນ ແລະ ບີ່ເຮັດໃຫຸ້ເນີ້ອທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຫຼຸດລົງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ
ແຜນ ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດຕີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
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ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທີ່ດນ
ິ
ການພັດທະນາທີດ
ີ່ ິນ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງສະພາບທີີ່ດິນ, ປັບປຸງ, ຟີ້ນຟດິນໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບດີຂີ້ນ,
ມີມນຄ່າເພີີ່ມ, ສົມດຸນກັບລະບົບນິເວດໃນແຕ່ລະເຂດ ແລະ ປະເພດທີີ່ດິນ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທ 3
ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ
ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ
ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນ ຈະດາເນີນໄດຸ້ກຕີ່ເມີ່ອ ຫາກເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈາເປັນນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍອີ່ນ ເພີ່ອຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສງສຸດຂອງຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ
ຊີ່ງເປັນສ່ວນໜີ່ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫຸ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດ ຕີ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ. ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີີ່
ມີສດ
ິ ຕົກລົງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 27, 28 ແລະ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຜຸ້ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຸ້ຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າສິີ້ນເປອງບລິການທາງດ້ານ
ວິຊາ ການ, ເສຍຄ່າບລະນະຟີ້ນຟ, ຄ່າທານຽມການຫັນປ່ຽນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 25 (ໃໝ່) ລັກສະນະການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ
ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ມີ ສອງ ລັກສະນະຄ ລັກສະນະຊົວ
ີ່ ຄາວ ແລະ ລັກສະນະຖາວອນ.
ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນລັກສະນະຊົີ່ວຄາວ ແມ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນ
ປະເພດອີ່ນ ເພີ່ອດາເນີນກິດຈະການໃດໝີ່ງ ພາຍຫຼັງທີີ່ກິດຈະການດັີ່ງກ່າວສິີ້ນສຸດແລຸ້ວ ທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ຫັນປ່ຽນນັີ້ນ
ກຕ້ອງກັບຄນມາເປັນທີີ່ດິນປະເພດເດີມ ເຊັີ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ໄປເປັນທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ເພີ່ອຂຸດຄົີ້ນ
ແຮ່ທາດ.
ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນລັກສະນະຖາວອນ ແມ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜີ່ງໄປເປັນທີີ່
ດິນປະເພດອີ່ນ ເພີ່ອຮັບໃຊຸ້ຈຸດປະສົງໃດໝີ່ງ ທີີ່ມີລັກສະນະຍາວນານ ເຊັີ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນກະສິກາໄປເປັນ
ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ເພີ່ອສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ.
ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ອົງການທີ່ມສິດຕົກລົງຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ
ອົງການທີີ່ມີສິດຕົກລົງຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ມີດັີ່ງນີ:ີ້
1. ສະພາແຫ່ງຊາດ;
2. ລັດຖະບານ;
3. ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ.
ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ການຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ປ່າປຸ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າ
ປຸ້ອງກັນລະດັບແຂວງ, ປ່າສະຫງວນລະດັບແຂວງ ແລະ ທີີ່ດິນປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ມາເປັນທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນ
ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.
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ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ ຕົກລົງຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງກະ
ຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບົນພີ້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ທີດ
ີ່ ິນກະສິກາ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຫາ ໜີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
2. ທີດ
ີ່ ິນປ່າຊຸດໂຊມທີີ່ບີ່ສາມາດຟີ້ນຟຄນເອງໄດຸ້ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ໜີ່ງຮ້ອຍເຮັກຕາ ຫາ ໜີ່ງພັນ ເຮັກຕາຕີ່ໜີ່ງ
ກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
3. ທີີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼີ້ນ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຫາ ສິບພັນ ເຮັກຕາຕີ່ໜີ່ງກິດຈະ ການເທົີ່ານັີ້ນ;
4. ທີດ
ີ່ ິນອຸດສາຫະກາ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຫາ ເຈັດສິບ ເຮັກຕາຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
5. ທີດ
ີ່ ິນຄົມມະນາຄົມ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຫາ ໜີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ເຮັກຕາຕໜ
ີ່ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່າ
ນັີ້ນ;
6. ທີດ
ີ່ ິນວັດທະນະທາ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ຊາວ ເຮັກຕາ ຫາ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
7. ທີດ
ີ່ ິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ສາມສິບ ເຮັກ ຕາລົງມາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການ
ເທົີ່ານັີ້ນ;
8. ທີດ
ີ່ ິນປຸກສ້າງ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຫາ ໜີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາຕໜ
ີ່ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ.
ຖ້າການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ຫາກເກີນກວ່າເນີ້ອທີີ່ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕານີີ້ ຕ້ອງໄດຸ້ມີການຮັບ
ຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.
ສາລັບທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ຕາມທາມະຊາດທີີ່ການົດເປັນເຂດສະຫງວນ ບີ່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນ
ທີດ
ີ່ ິນປະເພດອີ່ນ.
ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການຕົກລົງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັື້ນແຂວງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຕົກລົງຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ທີດ
ີ່ ິນກະສິກາ ເນີ້ອທີີ່ບີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
2. ທີດ
ີ່ ິນປ່າຊຸດໂຊມທີີ່ບີ່ສາມາດຟີ້ນຟຄນເອງໄດຸ້ ເນີ້ອທີີ່ບີ່ເກີນ ໜີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການ
ເທົີ່ານັີ້ນ;
3. ທີີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼີ້ນ ເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
4. ທີດ
ີ່ ິນອຸດສາຫະກາ ເນີ້ອທີີ່ບີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
5. ທີດ
ີ່ ິນຄົມມະນາຄົມ ເນີ້ອທີີ່ບີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ;
6. ທີດ
ີ່ ິນວັດທະນະທາ ເນີ້ອທີີ່ຕີ່າກວ່າ ຊາວ ເຮັກຕາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການ ເທົີ່ານັີ້ນ;
7. ທີດ
ີ່ ິນປຸກສ້າງ ເນີ້ອທີີ່ຕີ່າກວ່າ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຕີ່ໜີ່ງກິດຈະການ ເທົີ່ານັີ້ນ.
ສາລັບທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າຕາມທາມະຊາດທີີ່ການົດເປັນເຂດສະຫງວນບີ່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນທີີ່
ດິນປະເພດອີ່ນ.

ພາກທ IV
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນແຕ່ລະປະເພດ
ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ແຕ່ລະປະເພດ ຕາມຂະແໜງການ
ລັດຖະບານ ມອບ ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນທຸກປະ
ເພດຢ່າງລວມສນ ໂດຍແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຸ້ບັນດາຂະແໜງການ ເປັນເຈົີ້າການໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້
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ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້;
2. ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຄຸມ
ຸ້ ຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ໃນພີ້ນທີີ່ເຂດອຸດສາຫະ
ກາ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກາ;
3. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່ ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ໃນພີ້ນທີີ່ເຂດພະລັງງານ ແລະ
ບີ່ແຮ່;
4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ໃນພີ້ນທີີ່ເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ;
5. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ;
6. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ;
7. ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄຸມ
ຸ້ ຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນ
ຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ກະຊວງທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕານີີ້ ເປັນຜອ
ຸ້ ອກລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງ,
ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ່ວນ
ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປັອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນ ລັດຖະບານ ເປັນຜຸ້ການົດ.
ນອກຈາກຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຂ້າງເທິງນັີ້ນແລຸ້ວ ພາກສ່ວນອີ່ນກມີ
ສິດຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຕົນໄດຸ້ຮັບ ໃນເຂດພີ້ນທີີ່ ທີີ່ນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍວຽກງານທີີ່ຕົນຄຸຸ້ມຄອງ.

ໝວດທ 1
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກາ
ມາດຕາ 31 ທີ່ດິນກະສິກາ
ທີີ່ດິນກະສິກາ ແມ່ນ ທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ, ຊົນລະປະ
ທານ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງດ້ານກະສິກາ.
ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ການສາຫວດທີ່ດນ
ິ ກະສິກາ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຫຼວດທີີ່ດິນກະສິກາ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ
ນາໃຊຸ້ ແບບຍນຍົງ .
ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກາ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນກະສິກາ ໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ແຜນຈັດ
ສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ກະສິກາ
ທີີ່ດິນກະສິກາ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ໂດຍການການົດຂອບເຂດພີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນ
ໄວຸ້ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານການກະສິກາໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ນາໃຊຸ້ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ດ້ວຍການ
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ວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ
ແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາຂອງຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແລະ
ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທີ່ດນ
ິ ກະສິກາ
ຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ສົມທົບກັບ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ພັດທະນາທີີ່ດິນກະສິກາ ເພີ່ອຍົກສງສະມັດຕະ
ພາບຜົນຜະລິດໃຫຸ້ສງຂີ້ນ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຮັກສາ ແລະ
ປ່ຽນ ແປງສະພາບດິນ, ປັບປຸງ, ຟີ້ນຟດິນໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີມນຄ່າເພີີ່ມຂີ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່
ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາຂອງຂະແໜງການກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໃນກລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນກະສິກາຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ, ບີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນ
ແລວນີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນີ້າ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫຼີກລ່ຽງບີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈີ່ອນ.
ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກາ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ຕ້ອງນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາ ເຂົີ້ົາໃນການຜະລິດຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມ
ເປົີ້ົາໝາຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີດ
ີ່ ິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນດັງີ່ ກ່າວ ຕາມ
ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດ, ຄວາມສາມາດດ້ານແຮງງານແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ທນຮອນຂອງຕົນ ດ້ວຍຮບການ
ມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫຼ ໃຫຸ້ເຊົີ່າຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຖເອົາການຍົກສງສະມັດຕະພາບຂອງດິນເປັນຕົີ້ົນຕ ແລະ
ຫັນໄປສກ
່ ານເຮັດກະເສດສຸມເທີ່ອລະກ້າວ.
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ການການົດເນື້ອທກ
ີ່ ານນາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກາ
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ການົດເນີ້ອທີີ່ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫຸ້ສອດ
ຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຈຸດພິເສດທາງດ້ານ
ພມສັນຖານ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງພົນລະເມອງໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະແລຸ້ວ ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງ.
ລັດ ຮັບຮຸ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາຂອງພົນລະເມອງລາວທີີ່ໄດຸ້ພັດທະນາ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຂີ້ນທະບຽນອອກ
ໃບຕາດິນ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ຢ່າງຍາວນານ ນາຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບ່ອນທີີ່ດິນ
ຕັີ້ງຢ່ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 101 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຂະແໜງການອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທ 2
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້
ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ທີ່ດິນປ່າໄມ້
ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນ ເນີ້ອທີີ່ດິນທຸກຕອນທີີ່ມີປ່າໄມຸ້ ຫຼ ບີ່ມີປ່າໄມຸ້ປົກຄຸມຢ່ ຊີ່ງລັດໄດຸ້ການົດໃຫຸ້ເປັນທີີ່
ດິນປ່າໄມຸ້ລວມທັງເຂດພີ້ນທີີ່ແຫຼີ່ງນີ້າທີີ່ນອນໃນເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ຕາມທີໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມຸ້.
ມາດຕາ 39 (ໃໝ່) ການສາຫວດທີ່ດນ
ິ ປ່າໄມ້
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົາີ້ ການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
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ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຫຼວດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ
ນາໃຊຸ້ ແບບຍນຍົງ.
ມາດຕາ 40 (ໃໝ່) ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນປ່າໄມ້
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໃຫຸ້ສອດ
ຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດຄຸຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງ
ຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 41 (ໃໝ່) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ປ່າໄມ້
ການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນ ການການົດຂອບເຂດພີ້ນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ແຕ່ລະປະເພດ, ວາງລະບຽບ
ການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າ
ໄມຸ້ ແລະ ກົດໝາຍອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທີ່ດນ
ິ ປ່າໄມ້
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນຜຸ້ພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍສ້າງກົນໄກປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະ
ແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ລວມທັງປະຊາຊົນ ເພີ່ອປະ
ກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ
ການຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຟີ້ນຟທີີ່ດິນໃຫຸ້ຢ່ໃນສະພາບດີຂີ້ນ, ມີມນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ສົມດຸນກັບລະບົບນິເວດປ່າ
ໄມຸ້.
ໃນກລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ, ບີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນ
ແລວນີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນີ້າ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫຼີກລ່ຽງບີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈີ່ອນ.
ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້
ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ສາມາດນາໃຊຸ້ເພີ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກິດ ໂດຍບີ່ໃຫຸ້ມີຜົນກະ
ທົບອັນບດ
ີ່ ີຕປ
ີ່ ່າໄມຸ້, ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ລັດ ຮັບຮຸ້ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ ໄດຸ້ອາໄສ ແລະ ທາການຜະລິດຢ່ໃນເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້
ກ່ອນການການົດເຂດດັີ່ງກ່າວເປັນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍມອບໃຫຸ້ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ສົມ ທົບກັບກະ
ຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ດາເນີນການສາຫຼວດ, ເກັບກາຂີ້ມນ ແລະ ດາເນີນການຈັດສັນຄນໃໝ່ໃນເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ແລຸ້ວອອກ
ໃບຢັີ້ງຢນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມທັງໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນເຂດດັີ່ ງກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກ
ປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ກົດໝາຍອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທ 3
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນບລິເວນນື້າ
ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ທດ
ີ່ ິນບລິເວນນື້າ
ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ແມ່ນ ທີີ່ດິນປະເພດໜີ່ງທີີ່ນອນຢຸ່ໃນພີ້ນທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນ ຊີ່ງລວມມີທີີ່ດິນທີີ່ຢ່ພີ້ນ
ນີ້າ ຫຼ ຢ່ຂອບເຂດອ້ອມແອຸ້ມແຫຼີ່ງນີ້າ ເປັນຕົີ້ນ ເຂດພີ້ນທີີ່ດິນທາມ, ໜອງ, ບງ, ທົີ່ງຫຍ້ານີ້າຖ້ວມ, ທີີ່ດິນນີ້າ
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ອອກບີ່, ທີີ່ດິນແຄມນີ້າ, ທີີ່ດິນກາງນີ້າ, ທີີ່ດິນປົີ່ງໃໝ່, ທີີ່ດິນນີ້າບົກປະ ຫຼ ກຸດ, ທີີ່ດິນທີີ່ເກີດຈາກການດັດແປງ
ຫຼ ອວ່າຍແລວນີ້າ, ນີ້າຂັງ ຫຼ ໄຫຼຜ່ານ ທີີ່ເກີດຂີ້ນໂດຍທາມະຊາດ ຫຼ ມະນຸດສ້າງຂີ້ນ ຊີ່ງມີລັກສະນະຖາວອນ
ຫຼ ຊົີ່ວຄາວ.
ມາດຕາ 45 (ໃໝ່) ການສາຫວດທີ່ດນ
ິ ບລິເວນນື້າ
ຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ທີີ່ປະກອບມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ເປັນເຈົີ້າການສົມ
ທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ສາຫຼວດທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ທີີ່ນອນຢ່ໃນປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ
ນາໃຊຸ້ ແບບຍນຍົງ.
ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນບລິເວນນື້າ
ຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ທີີ່ປະກອບມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ເປັນເຈົີ້າການສົມ
ທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າທີນ
ີ່ ອນຢໃນປະເພດທີ
່
ີ່ດິນທີີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດ
ຊອບໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງ, ການບລິຫານ ແລະ
ການນາໃຊຸ້ນີ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນີ້າ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ບລິເວນນື້າ
ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ໂດຍການການົດຂອບເຂດພີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນ
ໄວຸ້ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປະລິມານນີ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນີ້າ ລວມທັງຊີວະນາໆພັນ ໃນຂອບເຂດ
ອ່າງຮັບນີ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນີ້າ ໃຫຸ້ຍນຍົງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນີ້າ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນີ້າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມ
ຄອງ, ການບລິຫານ ແລະ ການນາໃຊຸ້ນີ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນີ້າ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງ
ການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນບລິເວນນື້າ
ຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດທີີ່ປະກອບມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ຮັບຜິດຊອບສາ
ຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ທີີ່ນອນຢ່ໃນປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອີ່ນ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ໂດຍໄດຸ້ຮັບອະນຸ
ຍາດນາຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຮັບປະກັນບີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ.
ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນເງີ່ອນໄຂ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ບໃີ່ ຫຸ້ມີການເຊາະເຈີ່ອນ;
2. ບໃີ່ ຫຸ້ຕັນທາງນີ້າໄຫຼ;
3. ບໃີ່ ຫຸ້ນີ້າຕີ້ນເຂີນ ຫຼ ອັີ່ງຖ້ວມ;
4. ບໃີ່ ຫຸ້ຖິີ້ມສິີ່ງເສດເຫຼອ ແລະ ສິີ່ງເປັນພິດແກ່ແຫຼີ່ງນີ້າ;
5. ບໃີ່ ຫຸ້ຕັດຕົີ້ນໄມຸ້ທາລາຍປ່າເຂດແຫຼີ່ງນີ້າ;
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6. ບໃີ່ ຫຸ້ຂຸດລອກເອົາດິນບວມ, ດິນທາມ, ແຮ່, ຊາຍ. ຖ້າຫາກມີຄວາມຈາເປັນນັີ້ນ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸ
ຍາດຈາກອົງການລັດທີີ່ມີສິດເສຍກ່ອນ ຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທ 4
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ທີ່ດນ
ິ ອຸດສາຫະກາ
ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເປັນພີ້ນທີີ່ເຂດ ອຸດສາຫະກາ, ນິຄົມອຸດສາ
ຫະກາ, ພະລັງງານ, ບແ
ີ່ ຮ່, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ທີີ່ດິນອີ່ນ ທີີ່ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍອຸດສາຫະກາ.
ມາດຕາ 50 (ໃໝ່) ການສາຫວດທີ່ດນ
ິ ອຸດສາຫະກາ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຫຼວດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດ
ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 51 (ໃໝ່) ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນອຸດສາຫະກາ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດ
ສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 52 (ໃໝ່) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ອຸດສາຫະກາ
ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍການົດຂອບເຂດພີ້ນທີີ່ດິນເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າເປົີ້າໝາຍ
ສ້າງເປັນ ເຂດອຸດສາຫະກາ, ນິຄົມອຸດສາຫະກາ, ພະລັງງານ, ບີ່ແຮ່, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ດ້ວຍການວາງລະ
ບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຕ່ລະເປົີ້າໝາຍ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 53 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທີ່ດນ
ິ ອຸດສາຫະກາ
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່, ຂະແໜງການແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທນ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງ
ການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ,
ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງສະພາບດິນ, ປັບປຸງ, ຟີ້ນຟດິນໃຫຸ້ມີ
ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີມນຄ່າເພີີ່ມຂີ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການດັີ່ງກ່າວ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໃນກລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ
ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ, ບີ່ໃຫຸ້
ປ່ຽນແລວນີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນີ້າ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫຼີກລ່ຽງບີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈີ່ອນ.
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ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນອຸດສາຫະກາ
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜີ່ງ ຕາມແຜນ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ແຕ່ການນາໃຊຸ້ນັີ້ນຕ້ອງຮັບປະກັນບີ່ໃຫຸ້
ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທ 5
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ທີ່ດນ
ິ ຄົມມະນາຄົມ
ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເປັນເສັີ້ນທາງຫຼວງ, ເຂດສະຫງວນແລວ
ທາງຫຼວງ, ບີ່ດິນ, ບີ່ຫີນ, ຮ່ອງນີ້າ, ສະຖານທີີ່ຕັີ້ງຂົວ, ສະໜາມບິນ ແລະ ເດີີ່ນບິນ, ທ່າເຮອ, ສະຖານີລົດຂົນສົີ່ງ
ສິນຄ້າ ແລະ ລົດໂດຍສານ, ອຸໂມງ, ທາງລົດໄຟ, ເຂດໂລຊິດສະຕິກ, ສາງຮັບໃຊຸ້ການຂົນສົີ່ງ, ສະຖານທີີ່ຕັີ້ງ
ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທີີ່ດິນອີ່ນ ທີີ່ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານຄົມມະນາຄົມ.
ມາດຕາ 56 (ໃໝ່) ການສາຫວດທີ່ດນ
ິ ຄົມມະນາຄົມ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຫຼວດທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ໂດຍການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ
ແລະ ນາໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 57 (ໃໝ່) ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄົມມະນາ
ຄົມ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ
ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ຄົມມະນາຄົມ
ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍການົດຂອບເຂດພີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນໄວຸ້
ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າເປົີ້າໝາຍວຽກງານ ດ້ວຍການວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທີ່ດນ
ິ ຄົມມະນາຄົມ
ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງ ແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ
ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິ
ພາບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງຂະແໜງການ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໃນກລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນຄົມມະນາ
ຄົມ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ, ບີ່
ໃຫຸ້ປ່ຽນແລວນີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນີ້າ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫຼີກລ່ຽງບີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈີ່ອນ.
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ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍຕ່າງໆຕາມແຜນຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິີ່ນ ແຕ່ການນາໃຊຸ້ນັີ້ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນ
ຜັງຕົວເມອງ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທ 6
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນວັດທະນະທາ
ມາດຕາ 61 (ປັບປຸງ) ທີ່ດນ
ິ ວັດທະນະທາ
ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ ແມ່ນ ສະຖານທີີ່ຕັີ້ງຂອງມຣະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທາ ທີີ່ຕິດພັນກັບຮ່ອງຮອຍປະ
ຫວັດສາດ, ແຫຼີ່ງວັດຖຸບຮານ, ມຣະດົກສະຖານ, ປຊະນີຍະສະຖານ, ອານຸສອນສະຖານ, ວັດວາອາຮາມ, ສາສະ
ນະສະຖານ, ສິີ່ງປຸກສ້າງທາງດ້ານວັດທະນະທາ ລວມທັງເຂດວັດທະນະທາ ແລະ ສະຖານທີີ່ອີ່ນ ທີີ່ລັດການົດໃຫຸ້
ເປັນທີີ່ດິນວັດທະນະທາ.
ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ການສາຫວດທດ
ີ່ ິນວັດທະນະທາ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຫຼວດທີີ່ດິນ
ວັດທະນະທາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ,
ປົກ ປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນວັດທະນະທາ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນເຈົາີ້ ການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນວັດ
ທະນະທາ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ວັດທະນະທາ
ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍການົດຂອບເຂດພີ້ນທີີ່ດິນ, ສະຫງວນ ແລະ ອະ
ນຸລັກ ທາງດ້ານ ວັດທະນະທາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ດ້ວຍການວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮັກ
ສາທີດ
ີ່ ິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງຂະແໜງການຖະແຫຼງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທີ່ດນ
ິ ວັດທະນະທາ
ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່
ດິນວັດທະນະທາ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ, ຮັກ
ສາ ແລະ ບລະນະຟີ້ນຟທີີ່ດິນວັດທະນະທາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ໃນກລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນວັດທະນະ
ທາ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ, ບີ່
ໃຫຸ້ປ່ຽນແລວນີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນີ້າ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫຼີກລ່ຽງບີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈີ່ອນ.
ມາດຕາ 66 (ໃໝ່) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນວັດທະນະທາ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທາເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍຕ່າງໆ ເພີ່ອ
ການອະນຸລັກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ
ຖິີ່ນ ແຕ່ການນາໃຊຸ້ນັີ້ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນບີ່ໃຫຸ້ມີກະທົບຕີ່ພີ້ນທີີ່ຕັີ້ງຂອງປະເພດທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກລະນີໃດກຕາມ ບີ່ໃຫຸ້ມອບສິດໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ ດ້ວຍການອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິ
ຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຢ່າງເດັດຂາດ.
ໝວດທ 7

ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) ທີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານ
ປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ: ບ່ອນຕັີ້ງຄ້າຍ, ສານັກງານ, ອົງການ, ກົມກອງ, ວິທະຍາຄານ, ບ່ອນພັກ
ເຊົາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝກແອບ ບັນດາເຫຼົີ່າຮົບ, ເຫຼົີ່າວິຊາສະເພາະ, ຕາຫຼວດ, ສະໜາມບິນ, ເດີີ່ນບິນ,
ທ່າເຮອ, ຄັງ, ສາງ, ໂຮງໝ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທີີ່ພັກຜ່ອນຂອງທະຫານ, ຕາຫຼວດ, ພີ້ນທີີ່ທາການຜະ
ລິດຢແ
່ ນວຫຼັງຂອງກອງທັບ, ພີ້ນທີີ່ຍຸດທະສາດປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ທີີ່ດິນອີ່ນທີີ່ນາໃຊຸ້
ເຂົີ້າໃນວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນປະເພດອີ່ນເຂົື້າໃນການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ
ເມີ່ອມີຄວາມຈາເປັນ ກາລັງປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສາມາດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນ
ລວມທັງທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັງີ້ ເຂົີ້າໃນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.
ພາຍຫຼັງໝົດຄວາມຈາເປັນໃນການນາໃຊຸ້ແລຸ້ວ ຕ້ອງສົີ່ງທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວນັີ້ນຄນໃຫຸ້ແກ່ເຈົີ້າຂອງເດີມ.
ໃນກລະນີທີີ່ການນາໃຊຸ້ນັີ້ນ ຫາກໄດຸ້ກີ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ມີການພັດທະນາແລຸ້ວ
ລັດ ພິຈາລະນາທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມລະບຽບການ ໂດຍຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບີ່
ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ, ບີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນແລວນີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນີ້າ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ, ຫຼີກລ່ຽງບີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈີ່ອນ.

ໝວດທ 8
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ເພີ່ອນາໃຊຸ້ໃນການພັດທະນາເປັນຕົວເມອງໃໝ່, ປຸກສ້າງ
ທີີ່ຢ່ອາໄສ, ສານັກງານ, ອົງການ, ສະຖານທີີ່ສາທາລະນະ, ການຄ້າ, ການບລິການ ແລະ ສິີ່ງປຸກສ້າງອີ່ນ ຕາມ
ເຂດຈັດສັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງຕົວເມອງ ຕາມທີີ່ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ປະເພດທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແບ່ງອອກເປັນປະເພດ ຕົີ້ນຕ ດັີ່ງນີີ້:
1. ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແມ່ນທີີ່ດິນເພີ່ອຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ເປັນຕົີ້ນ ສວນສາທາລະນະ,
ສະຖານທີີ່ ການສກສາ, ສະໜາມກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຕະຫຼາດ, ສະໜາມເດັກຫຼິີ້ນ, ປ່າຊ້າ, ສະຖານ ທີີ່ຖິີ້ມຂີີ້
ເຫຍີ້ອ, ສະຖານີນີ້າປະປາ, ທີີ່ດິນອີ່ນທີີ່ຮັບໃຊຸ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ;
2. ທີີ່ຢອ
່ າໄສ ແມ່ນ ທີີ່ດິນເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງທີີ່ຢ່ອາໄສຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ;
3. ສານັກງານ, ອົງການ ແມ່ນ ທີີ່ດນ
ິ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງສານັກງານຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ,
ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສັງຄົມ, ສະຖານທດ ຫຼ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ;
4. ການຄ້າ ແລະ ການບລິການ ແມ່ນທີີ່ດິນເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງອາຄານ ສາລັບການຄ້າ ແລະ
ການບລິການ ເປັນຕົີ້ນ ຄອນໂດມີນຽມ, ອາພາດເມັີ້ນ, ເຮອນຈັດສັນ, ໂຮງແຮມ, ເຮອນພັກ, ສນການຄ້າ, ຮ້ານ
ສັບພະສິນຄ້າ.
ມາດຕາ 71 (ໃໝ່) ການສາຫວດທດ
ີ່ ິນປຸກສ້າງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາຫຼວດທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ
ນາໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 72 (ໃໝ່) ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງ ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ
ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ແຜນ
ຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມາດຕາ 73 (ໃໝ່) ການປົກປັກຮັກສາທີ່ດນ
ິ ປຸກສ້າງ
ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍການົດຂອບເຂດພີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນໄວຸ້ ເພີ່ອນາ
ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍຕ່າງໆຕາມແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ດ້ວຍການວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກ
ປັກຮັກສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 74 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທີ່ດນ
ິ ປຸກສ້າງ
ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ດ້ວຍ
ການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃຫຸ້ມີມນຄ່າເພີີ່ມ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການໂຍທາ
ທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໃນກລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບລິເວນນີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນີ້າ, ບີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນ
ແລວນີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນີ້າ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫຼີກລ່ຽງບີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈີ່ອນ.
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ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງບີ່ໃຫຸ້ແຕະຕ້ອງເຖິງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜຸ້ອີ່ນ ທັງຮັບປະກັນທາດສະ
ພາບ. ການປຸກສ້າງຕ່າງໆ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງຕົວເມອງ, ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານເຕັກນິກຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສາລັບການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ສານັກງານ, ອົງການຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ,
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ການມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ຂອງລັດນັີ້ນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸມ
ຸ້ ຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ລັດ ສະຫງວນທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ສາລັບສາທາລະນະປະໂຫຍດໄວຸ້ ເພີ່ອຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ. ຖ້າ
ຫາກມີການປ່ຽນປະເພດການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວກຕ້ອງໃຫຸ້ຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມສງສຸດຂອງຊາດ ແລະ
ໃນເຂດທີີ່ໄດຸ້ຈັດສັນໄວຸ້ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ.
ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ການການົດຂອບເຂດສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ການົດເນີ້ອທີີ່ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫຸ້ສອດ
ຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ, ຈຸດພິເສດທາງ
ດ້ານພມສັນຖານ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງພົນລະເມອງໃນແຕ່
ລະໄລຍະແລຸ້ວ ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງ.
ລັດ ຮັບຮຸ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງຂອງພົນລະເມອງລາວ ຜຸ້ໜີ່ງບີ່ໃຫຸ້ເກີນ ແປດຮ້ອຍ ຕາແມັດ ຕີ່ຄົນໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ຢ່າງຍາວນານ ນາຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ່ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 100 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໂດຍ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ຂະແໜງການອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສາລັບການອະນຸຍາດເນີ້ອທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ໃຫຸ້ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງນາໃຊຸ້ ໃຫຸ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ
ຕົວຈິງ.

ພາກທ V
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ໝວດທ 1
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ
ມາດຕາ 77 (ໃໝ່) ທີ່ດິນຂອງລັດ
ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແມ່ນ ທີີ່ດິນທຸກຕອນທີີ່ລັດ ບີ່ໄດຸ້ມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນໃດໜີ່ງ
ລວມທັງທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ຢ່ພາຍໃຕຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງນາໃຊຸ້ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະ
ຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ທີີ່ດິນທີີ່ລັດສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກໄວຸ້ເພີ່ອສາ
ທາລະນະປະໂຫຍດ, ປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ສິີ່ງແວດລ້ອມທາມະຊາດ ແລະ ອີ່ນໆ.
ມາດຕາ 78 (ໃໝ່) ການໄດ້ມາທີ່ດິນຂອງລັດ
ທີີ່ດິນຂອງລັດ ໄດຸ້ມາຈາກກລະນີໃດໜີ່ງ ດັີ່ງນີ:ີ້
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1. ລັດໄດຸ້ຈັດສັນ ແລະ ສະຫງວນໄວຸ້ ເປັນທີີ່ດິນຂອງລັດ;
2. ການເສຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 142
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
3. ການສິີ້ນສຸດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ
145 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ຍົກເວັີ້ນຂີ້ 4;
4. ການມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນໃຫຸ້ລັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
5. ກລະນີອີ່ນ.
ມາດຕາ 79 (ໃໝ່) ການຄຸມ
້ ຄອງການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນຂອງລັດ
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້
ທີີ່ດິນຂອງລັດ ດ້ວຍການຂີ້ນບັນຊີ ແລະ ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນລັດ ທີີ່ຢ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ຂອງ
ອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝ່ ທີີ່ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ.
ມາດຕາ 80 (ໃໝ່) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ ເພີ່ອເປົາື້ ໝາຍລວມໝູ່
ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດເພີ່ອເປົີ້າໝາຍລວມໝ່ ແມ່ນ ການມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ
ພາຍໃນບ້ານ ຫຼ ຫຼາຍບ້ານໃຊຸ້ຮ່ວມກັນຕາມແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ ທີີ່ດິນປ່າຊ້າ,
ປ່າສັກສິດ, ໜອງລວມບ້ານ, ວັດ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ, ຕະຫຼາດຂອງບ້ານ.
ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດເພີ່ອເປົີ້າໝາຍລວມໝ່ ປະກອບມີ ສິດປົກປັກຮັກສາ, ຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພີ່ອຜົນປະ
ໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຫຼ ຫຼາຍບ້ານ ແຕ່ບີ່ມີສິດມອບ, ໂອນ, ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ໃຫຸ້ເຊົີ່າ, ໃຫຸ້ສາ
ປະທານ, ເອົາໄປເປັນຮຸຸ້ນ, ນາໄປຄີ້າປະກັນ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ມາດຕາ 81 (ໃໝ່) ການຂນ
ື້ ບັນຊທີ່ດິນຂອງລັດ
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາ
ຊົນ ທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕ້ອງຂີ້ນບັນຊີທີີ່ດິນຂອງລັດທຸກປະເພດ ທີີ່ຢ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງຂອງ
ຕົນ ແລຸ້ວສົີ່ງໃຫຸ້ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພີ່ອສັງລວມຂີ້ນບັນຊີຄຸຸ້ມຄອງ
ຢ່າງລວມສນ.
ມາດຕາ 82 (ໃໝ່) ການຈັດສັນທດ
ີ່ ິນປຸກສ້າງຂອງລັດເພີ່ອເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ
ລັດ ດາເນີນການຈັດສັນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຂອງລັດ ເພີ່ອປຸກສ້າງອາຄານ ຫຼ ເຮອນຈັດສັນ ເປັນບ່ອນຢ່ອາ
ໄສຖາວອນໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕາຫຼວດ ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ
ຂາຍຢ່າງຂາດຕົວ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 83 (ໃໝ່) ການທວງຄນ ແລະ ລົບລ້າງການຄອບຄອງທີ່ດິນຂອງລັດ
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ດາເນີນກວດກາ ແລະ ທວງຄນທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ຖກບຸກລຸກ, ຈັບຈອງ ຫຼ ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
ແລະ ຖອນການມອບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ . ໃນກລະນີການບຸກລຸກ, ຈັບຈອງ ຫຼ ຄອບ
ຄອງ ແລະ ການມອບນັີ້ນ ຫາກມີເອກະສານຢັີ້ງຢນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນໃຫຸ້ສະເໜີຕີ່ ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນ
ຫຼວງ ລົບລ້າງເອກະສານດັີ່ງກ່າວ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບກະຊວງອີ່ນ, ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດາເນີນການກວດກາ ແລະ ທວງຄນທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ຖກຈັບຈອງ ຫຼ ຄອບຄອງຢ່າງຜິດ
21

ກົດໝາຍ ແລະ ຖອນການມອບຈາກການຈັດຕັີ້ງ. ໃນກລະນີກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ອອກເອກະ
ສານຢັີ້ງຢນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນບີ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜຸ້ລົບລ້າງເອກະສານດັີ່ງກ່າວຕາມການ
ສະເໜີຂອງກະຊວງ ຫຼ ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທ 2
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງພົນລະເມອງລາວ
ມາດຕາ 84 (ໃໝ່) ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ລັດ ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ດ້ວຍການຂີ້ນສາມະໂນທີີ່ດິນ,
ຢັີ້ງຢນກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນ
ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພີ່ອຮັບຮຸ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ດັີ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ.
ການໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດ
ຕາ 124 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 85 (ໃໝ່) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນ ຕ້ອງນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ຂອງຕົນໃຫຸ້ຖກຕ້ອງ
ຕາມເປົີ້າໝາຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດວາງ
ອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໜວດທ 3
ການຄຸ້ມຄອງການນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງ ຄົນຕ່າງດ້າວ,
ຄົນບີ່ມສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດລາວ,
ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ
ມາດຕາ 86 (ໃໝ່) ການຄຸມ
້ ຄອງການນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ
ລັດ ຮັບຮຸ້ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນ
ເຊີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງ
ລັດ ທີີ່ດາລົງຊີວິດ, ທາມາຫາກິນ ແລະ ເຄີ່ອນໄຫວ ຢ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ດ້ວຍການເຊົີ່າ, ສາປະທານທີີ່ດິນຈາກລັດ , ຊີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ຫຼ ເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງ
ພົນລະເມອງລາວ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜີ່ງ ດ້ວຍການອອກເອກະສານຢັີ້ງຢນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຕາມ
ເງີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 87 (ໃໝ່) ການນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ແລະ ການ
ຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ຕ້ອງນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ,
ສັນຍາເຊົີ່າ, ສັນຍາສາປະທານທີີ່ດິນ, ການຊີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດແບບມີການົດເວລາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ພາກທ VI
ການບລິຫານທດ
ີ່ ິນ
ມາດຕາ 88 (ໃໝ່) ການບລິຫານທີ່ດນ
ິ
ການບລິຫານທີີ່ດິນ ມີດັີ່ງນີີ້:
1. ລະບົບຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນ;
2. ລະບົບທະບຽນທີີ່ດິນ;
3. ການຂີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ;
4. ການປະເມີນລາຄາທີດ
ີ່ ິນ;
5. ທຸລະກາກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
6. ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ.

ໝວດທ 1
ລະບົບຂື້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ດິນ
ມາດຕາ 89 (ໃໝ່) ລະບົບຂື້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ດິນ
ລະບົບຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນ ແມ່ນ ເຄີ່ອງມພີ້ນຖານອັນຈາເປັນທີີ່ນາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ຮັບ
ໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກ່ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານທີີ່ດິນ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ທັນການ, ວ່ອງໄວ
ແລະ ຊັດເຈນ ໃນການນາໃຊຸ້ຂີ້ມນ ຂ່າວສານເຂົີ້າໃນວຽກງານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຜິດຊອບສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາ
ໃຊຸ້ລະບົບຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫຸ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ຂອງຂະແໜງ
ການການເງິນ ແລະ ໃຫຸ້ເຊີ່ອມຕີ່ກັບລະບົບຂີ້ມນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຮັບຜິດຊອບສ້າງຖານຂີ້
ມນ ຂ່າວສານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫຸ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ
ຂອງຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ໃຫຸ້ເຊີ່ອມຕີ່ກັບລະບົບຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີການປະສານ
ສົມ ທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ.
ຂະແໜງການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຂະແໜງການ ຮັບຜິດຊອບສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາ
ໃຊຸ້ຖານຂີ້ມນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ໂດຍເຊີ່ອມຕີ່ກັບລະບົບຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສະໜອງຂີ້ມນກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນໃນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນໃຫຸ້ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ມາດຕາ 90 (ໃໝ່) ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ການນາໃຊ້ຂື້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ນາໃຊຸ້ຂີ້ມນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ໃນ
ລະບົບຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫຸ້ເສຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການຕາມລະບຽບການ.
ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງຂີ້ມນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນໃຫຸ້
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມລະບຽບການ.
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ໝວດທ 2
ລະບົບທະບຽນທີ່ດິນ
ມາດຕາ 91 (ໃໝ່) ລະບົບທະບຽນທີ່ດິນ
ລະບົບທະບຽນທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ການຂີ້ນສາມະໂນທີີ່ດິນ;
2. ການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ;
3. ການຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
4. ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 92 (ໃໝ່) ການຂື້ນສາມະໂນທີ່ິດິນ
ການຂີ້ນສາມະໂນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການເກັບກາສະຖິຕິຕອນດິນປະເພດຕ່າງໆ ເຂົີ້າໃນປີ້ມສາມະໂນທີີ່ດິນ
ແລະ ຖານຂີ້ມນສາມະໂນທີີ່ດິນ ເພີ່ອຕິດຕາມສະພາບການເຄີ່ອນໄຫວ, ປ່ຽນແປງເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ແລະ ເປັນຂີ້ມນພີ້ນຖານໃນການ ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ເສຍຄ່າທານຽມນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ.
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ
ຂີ້ນສາມະໂນທີີ່ດິນ ແຕ່ລະປະເພດ.
ມາດຕາ 93 (ປັບປຸງ) ການຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແມ່ນ ການຢັີ້ງຢນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປະເພດຕ່າງໆ ຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ໃຫຸ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພີ່ອບໃີ່ ຫຸ້ມກ
ີ ານປອມແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທີດ
ີ່ ິນ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
ອົງປະກອບການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ມີດັີ່ງນີີ້:
1. ແຜນທີີ່ດິນສະເພາະຕອນ;
2. ແຜນທີີ່ຕາດິນ;
3. ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ແລະ ປີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ;
4. ສາລະບານປີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ;
5. ໃບຕາດິນ.
ທີີ່ດິນທຸກຕອນ ຕ້ອງໄດຸ້ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕາມການຈັດສັນ, ການແບ່ງເຂດ ແລະ ປະເພດ
ທີີ່ດິນ ນາຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 100
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 94 (ໃໝ່) ແຜນທີ່ດິນສະເພາະຕອນ
ແຜນທີີ່ດິນສະເພາະຕອນ ແມ່ນ ຮບແຜນທີີ່ຕອນດິນຕອນດຽວທີໄີ່ ດຸ້ຜ່ານການສາຫຼວດ-ວັດແທກ ຊີ່ງ
ປະກອບມີຂມ
ີ້ ນຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນ ເລກທີແຜນທີີ່ຕາດິນ, ເລກທີຕອນດິນ, ມາດຕາສ່ວນ, ທີີ່ຕັີ້ງຂອງຕອນດິນ, ໄລ
ຍະເຂດແດນຕອນດິນ, ລະຫັດຫຼັກເຂດ, ເລກທີຕອນດິນຂ້າງຄຽງ, ເສັີ້ນທາງ ຫຼ ຮ່ອງນີ້າ.
ມາດຕາ 95 (ໃໝ່) ແຜນທີ່ຕາດິນ
ແຜນທີີ່ຕາດິນ ແມ່ນ ຮບແຜນທີີ່ຕອນດິນຫຼາຍຕອນຢ່ໃນແຜ່ນດຽວ ຊີ່ງປະກອບມີຂີ້ມນຕ່າງໆ ເປັນ
ຕົີ້ນ ເລກທີແຜນທີີ່ຕາດິນ, ເລກທີຕອນດິນແຕ່ລະຕອນ, ທີີ່ຕັີ້ງຂອງເຂດແດນຕອນດິນ, ເສັນ
ີ້ ທາງ, ຮ່ອງນີ້າ.
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ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ໃບທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ປື້ມທະບຽນທີ່ດິນ
ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ເອກະສານທີີ່ບັນທກຂີ້ມນຈາກການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕາມເລກລາ
ດັບໂດຍມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທັບຂອງ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນ
ແຂວງ ຫຼ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນເມອງ ທີີ່ມີເງີ່ອນໄຂຕາມທີີ່ໄດຸ້ກາ
ນົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 100 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ີ້
ປີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ປີ້ມທີີ່ລວບລວມໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃນແຕ່
ລະບ້ານ ຊີ່ງບ້ານໜີ່ງມີປີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນຫຼາຍຫົວຂີ້ນກັບຈານວນຕອນດິນ.
ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ມີເນີ້ອໃນ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ລະຫັດທີີ່ຕັີ້ງຂອງຕອນດິນ;
2. ເລກທີໃບທະບຽນທີີ່ດິນ;
3. ອອກຄັີ້ງທີ;
4. ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງບຸກຄົນ, ຊີ່ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
5. ວັນ, ເດອນ, ປີເກີດ, ສັນຊາດ, ອາຊີບ, ທີຢ
ີ່ ປ
່ ັດຈຸບັນຂອງຜຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ສາລັບບຸກຄົນ;
6. ທີີ່ຕັີ້ງສານັກງານ ສາລັບນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ຍົກເວັີ້ນການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ;
7. ການໄດຸ້ມາຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
8. ຖານະຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
9. ປະເພດ, ເຂດ ແລະ ເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
10. ປີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນເຫຼັີ້ມທີ, ໃບທະບຽນທີີ່ດິນລາດັບທີ;
11. ຕອນດິນເລກທີ;
12. ແຜນທີີ່ຕາດິນເລກທີ;
13. ເນີ້ອທີີ່, ມາດຕາສ່ວນ;
14. ແຜນທີີ່ີຕອນດິນ;
15. ລະຫັດໃບຕາດິນ ແລະ ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 97 (ໃໝ່) ສາລະບານປື້ມທະບຽນທີ່ດນ
ິ
ສາລະບານປີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການສັງລວມປີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນຢ່ແຕ່ລະບ້ານ ເຂົີ້າເປັນຫົວດຽວຢ່າງ
ເປັນລະບົບ ເພີ່ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອບເຂດເນີ້ອທີີ່ດິນ, ເລກທີຕອນດິນ, ເລກທີໃບຕາດິນ ດ້ວຍການອອກ
ໃບຕາດິນໃໝ່ ທີີ່ເກີດຈາກການແບ່ງ, ແຍກ ຫຼ ໂຮມຕອນດິນເຂົີ້າກັນ.
ມາດຕາ 98 (ປັບປຸງ) ໃບຕາດິນ
ໃບຕາດິນ ແມ່ນ ເອກະສານທີີ່ເປັນຫຼັກຖານຕົີ້ນຕອັນໜີ່ງອັນດຽວ ກ່ຽວກັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຊີ່ງໄດຸ້ຄັດສາ
ເນົາຢ່າງຖກຕ້ອງຈາກໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ເພີ່ອມອບໃຫຸ້ແກ່ຜເຸ້ ປັນເຈົີ້າຂອງທີີ່ດິນພຽງໃບດຽວນາໃຊຸ້ເປັນຫຼັກຖານຢ່າງ
ຍາວນານ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມເງີ່ອນໄຂທີີ່ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ໃບຕາດິນ ມີ ສອງ ແບບ ຄ ໃບຕາດິນລັດ ແລະ ໃບຕາດິນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ.
ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂນ
ື້ ທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ໃບຢັີ້ງຢນກ່ຽວກັບການໄດຸ້ມາຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການມອບຂອງລັດ, ສັນຍາມອບໂອນ,
ຍົກຊັບ, ຊີ້ ຂາຍ, ການສບທອດມນມຣະດົກ;
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2. ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ ຫຼ ໃບຢັີ້ງຢນທີີ່ຢ່ ແລະ ສາມະໂນຄົວ, ຖ້າແມ່ນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ
ສັງ ຄົມ ຕ້ອງມີສາເນົາໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງອົງການ
ຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ;
3. ໃບແຈຸ້ງເສຍຄ່າທານຽມນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
4. ເອກະສານອີ່ນ ທີີ່ຈາເປັນ ເປັນຕົີ້ນ ໃບແຜນທີີ່ດິນ, ໃບຢັີ້ງຢນການພັດທະນາທີີ່ດິນ, ໃບຢັີ້ງຢນຮັບ
ປະກັນທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 100 (ປັບປຸງ) ຂັື້ນຕອນການຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃຫຸ້ດາເນີນຜ່ານໜ່ວຍງານບລິການປະຕດຽວ ຂອງຂະແໜງການຊັບ
ພະຍາກອນທໍໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັີ່ງນີີ້:
1. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງ
ບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດາເນີນການສອບຖາມ ແລະ ເກັບກາຂີ້ມນການໄດຸ້ມາຂອງສິດຄອບຄອງ ແລະ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ,
ສາຫຼວດ-ວັັດແທກ ໂດຍມີການເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ຢັີ້ງຢນຂອງເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂ້າງຄຽງ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນທີີ່
ດິນສະເພາະຕອນ ແລະ ປະກອບສານວນເອກະສານການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃຫຸ້ສາເລັດພາຍໃນເວລາ
ສິບຫ້າ ວັນນັບແຕ່ວັນດາເນີນການເປັນຕົີ້ນໄປ;
2. ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ຈັດປະເພດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ພາຍໃນເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່
ວັນຮັບສານວນເອກະສານຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມຂັີ້ນເມອງເປັນຕົີ້ນໄປ;
3. ອອກແຈຸ້ງການ ຜ່ານສີ່ມວນຊົນ ແລະ ຕິດປະກາດຫາຜຸ້ຄັດຄ້ານຢຫ
່ ້ອງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີີ່
ດິນຕັີ້ງຢ່ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈຸ້ງການເປັນຕົີ້ນໄປ;
4. ຫຼັງຈາກສິີ້ນສຸດການົດເວລາດັີ່ງກ່າວ ຫາກບີ່ມີຜຸ້ຄັດຄ້ານ ຫຼ ມີການຄັດຄ້ານ ແຕ່ໄດຸ້ຖກແກຸ້ໄຂແລຸ້ວ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນເມອງ ທີີ່ມີເງີ່ອນໄຂ ພິຈາລະນາຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ
ນັບແຕ່ໄດຸ້ຮັບການສະເໜີເປັນຕົີ້ນໄປ.
ສະເພາະທີີ່ດິນກະສິກາເນີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າ ເຮັກຕາ ລົງມາ ໃຫຸ້ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນນາຫ້ອງການຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນເມອງ ທີີ່ມີເງີ່ອນໄຂ. ສາລັບເມອງໃດທີີ່ບີ່ທັນມີເງີ່ອນໄຂ ແລະ
ເນີ້ອທີີ່ຫຼາຍກວ່າ ຫ້າ ເຮັກຕາ ໃຫຸ້ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນນາພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ ຂັີ້ນແຂວງ.
ໃນກລະນີ ທີີ່ດິນຕອນໃດທີີ່ຕົກຄ້າງ ຫຼ ມີຂີ້ຂັດແຍ່ງໃນເວລາດາເນີນການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ພາຍຫຼັງໄດຸ້ແກຸ້ໄຂແລຸ້ວ ໃຫຸ້ເຮັດຄາຮ້ອງຂຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕີ່ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜຸ້ອອກລະບຽບການກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນ
ການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ.
ມາດຕາ 101 (ໃໝ່) ສານວນເອກະສານຕອນດິນ
ສານວນເອກະສານຕອນດິນ ແມ່ນ ການລວບລວມເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຂີ້ນທະບຽນອອກ
ໃບຕາດິນ ແລະ ການຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເຊັີ່ນ ເອກະສານຢັີ້ງຢນ
ການໄດຸ້ມາສິດຄອບຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ສາເນົາສາມະໂນຄົວ ຫຼ ບັດປະຈາຕົວ, ໃບຢັີ້ງຢນທີີ່ຢ່, ໃບທະ
ບຽນວິສາຫະກິດ, ແບບພິມທາງດ້ານວິຊາການ.

26

ການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນແຕ່ລະຕອນ ໃຫຸ້ສ້າງເປັນສານວນເອກະສານຕອນດິນ ເພີ່ອເປັນຂີ້ມນ
ຫຼັກຖານຍາວນານ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວຸ້ໃນລະບົບ ໃຫຸ້ມີຄວາມປອດໄພ ສາມາດຕິດຕາມສະພາບການເຄີ່ອນໄຫວ
ແລະ ປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 102 (ປັບປຸງ) ການອອກສາເນົາໃບຕາດິນ
ການອອກສາເນົາໃບຕາດິນ ແມ່ນ ການອອກໃບຕາດິນຄນໃໝ່ ເພີ່ອທົດແທນໃບທີີ່ຖກເສຍຫາຍ ຫຼ
ຖກທາລາຍ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງ ຂການອອກສາເນົາໃບຕາດິນ ໃຫຸ້ຍີ່ນຄາຮ້ອງຕີ່
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ບ່ອນດິນຕັີ້ງຢ່ ຕາມແບບພິມທີີ່ການົດໄວຸ້.
ພາຍຫຼັງໄດຸ້ຮັບຄາຮ້ອງແລຸ້ວຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ຕ້ອງ
ໄດຸ້ຄົີ້ນຄວ້າ, ເກັບກາຂີ້ມນຫຼັກຖານ ແລະ ປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງທີີ່ດິນ ແລຸ້ວເຮັດບົດສະຫຼຸບ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄາເຫັນກ່ຽວກັບເຫດການດັີ່ງກ່າວ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຄາຮ້ອງເປັນຕົີ້ນໄປ.
ຖ້າໃບຕາດິນທີີ່ຖກທາລາຍຫາກໄດຸ້ປະຮ່ອງຮອຍທີີ່ສາມາດໃຊຸ້ເປັນຫຼັກຖານ ໃຫຸ້ສະເໜີພະແນກຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນ
ເມອງ ທີີ່ມີເງີ່ອນໄຂ ພິຈາລະນາອອກໃບສາເນົາຕາດິນໃຫຸ້ຜຮ
ຸ້ ້ອງຂ.
ໃນກລະນີໃບຕາດິນເສຍຫາຍ ຫຼ ຖກທາລາຍ ທີບ
ີ່ ີ່ປະຮ່ອງຮອຍໃດໜີ່ງເປັນຫຼັກຖານຢັີ້ງຢນໃບຕາ
ດິນດັີ່ງກ່າວ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ຕ້ອງມອບເອກະສານທີີ່ໄດຸ້
ຜ່ານການຄົີ້ນຄ້ວາໃຫຸ້ຜຸ້ຮ້ອງຂເພີ່ອໄປຍີ່ນຕີ່ສານພິຈາລະນາຕັດສິນຢັີ້ງຢນການເສຍຫາຍຂອງໃບຕາດິນກ່ອນ
ອອກສາເນົາໃບຕາດິນ.
ມາດຕາ 103 (ປັບປຸງ) ການຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ
ການຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການບັນທກ ແລະ ຢັີ້ງຢນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ທີີ່ເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໄດຸ້ເອົາສິດດັີ່ງກ່າວໃຫຸ້ເຊົີ່າ, ເປັນຫຼັກຊັບຄີ້າປະກັນ, ຂາຍຝາກ, ສິດເໜອທີີ່ດິນ ແລະ
ການເຄີ່ອນໄຫວອີ່ນ.
ການຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ ທີີ່ດິນໃຫຸ້ດາເນີນຜ່ານໜ່ວຍງານບລິການປະຕດຽວຂອງ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ່ ໂດຍຊ້ອງໜ້າກັນລະ
ຫວ່າງຄ່ສັນຍາ ກັບເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ທີີ່ດິນ .
ໃນກລະນີ ເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕອນດຽວໄປຄີ້າປະກັນກັບເຈົີ້າໜີີ້ຫຼາຍຄົນ ໃນເວລາຈົດທະບຽນການ
ເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕ້ອງມອບໃບຕາດິນໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ່ ເປັນຜຸ້ຮັກສາໄວຸ້ໃນລະບົບທະບຽນທີີ່ດນ
ິ .
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ຕ້ອງດາເນີນການຈົດທະບຽນ
ການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ພາຍໃນ ສາມ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບຄາຮ້ອງເປັນຕົີ້ນໄປ.
ມາດຕາ 104 (ປັບປຸງ) ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການບັນທກ ແລະ ຢັີ້ງຢນການປ່ຽນແປງສິດນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈາກເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ເດີມໄປໃຫຸ້ຜຸ້ອີ່ນ ດ້ວຍການອອກໃບຕາດິນໃໝ່ ຕາມການສບທອດມນມ
ຣະດົກ, ຊີ້ ຂາຍ, ເອົາເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ມອບ ຫຼ ຍົກສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ແລກປ່ຽນ, ຖອນ ຫຼ ໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ,
ທາດສະພາບ, ຄາຕັດສີນຂອງສານ.
ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ດາເນີນຜ່ານໜ່ວຍງານບລິການປະຕດຽວຂອງພະ
ແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
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ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ທີີ່ມີເງີ່ອນໄຂໂດຍຊ້ອງໜ້າກັນລະຫວ່າງຄ່ສັນຍາກັບເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ດິນ ໃນກລະນີເປັນການຊີ້
ຂາຍ, ເອົາເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ມອບ ຫຼ ຍົກສິດ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ແລກປ່ຽນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ.
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ທີີ່ມີເງີ່ອນໄຂ ຕ້ອງດາເນີນການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບການສະເໜີຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ຂັີ້ນເມອງ ຫຼ ວັນໄດຸ້ຮັບຄາສະເໜີຈາກເຈົາີ້ ຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນໄປ.

ໝວດທ 3
ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມນຽມ
ມາດຕາ 105 (ໃໝ່) ການຂື້ນທະບຽນທດ
ີ່ ິນປຸກສ້າງຄອນໂດມນຽມ
ບຸກຄົນ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ຕ້ອງຂ
ອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຄອນໂດມີນຽມ ນາຫ້ອງການບລິການ ການລົງທນປະຕດຽວ, ຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງນາຂະ
ແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີຂຂີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ນາພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ການົດລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກັບການຂີ້ນ
ທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ.
ມາດຕາ 106 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບຂຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມນຽມ
ເອກະສານຂຂີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ມີດັີ່ງນີ:ີ້
1. ໃບຕາດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ;
2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
3. ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ;
4. ແຜນຜັງຂອງຄອນໂດມີນຽມ;
5. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
6. ບົດປະເມີນຜົນປະທົບຕີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
7. ກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ;
8. ເອກະສານອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສາລັບການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫຼ ບຸກຄົນ ເພີ່ອປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ຕ້ອງມີເອກະສານເພີີ່ມເຕີີ່ມ
ດັີ່ງນີີ້:
1. ໃບຕາດິນຂອງລັດ;
2. ສັນຍາເຊົີ່າ.
ມາດຕາ 107 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມນຽມ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການຂີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນ
ປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ໃຫຸ້ແກ່ນິຕິບຸກຄົນນັີ້ນ ພາຍໃນການົດ ສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບຄາຮ້ອງເປັນຕົີ້ນໄປ.
ສາລັບການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫຼ ບຸກຄົນໃຫຸ້ຮັກສາໃບຕາດິນນັີ້ນໄວຸ້ຄເກົີ່າ.
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ໝວດທ 4
ການປະເມນລາຄາທີ່ດິນ
ມາດຕາ 108 (ໃໝ່) ການປະເມນລາຄາທີ່ດນ
ິ
ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການການົດມນຄ່າທີີ່ດິນແຕ່ລະເຂດຢ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນໂດຍອີງໃສ່
ຈຸດພິເສດທາງດ້ານທີີ່ຕັີ້ງພມສັນຖານ, ໂຄງລ່າງພີ້ນຖານ ແລະ ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ດາເນີນຕາມຈຸດປະສົງ ດັີ່ງນີີ້:
1. ການຄິດໄລ່ຄ່າທານຽມຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
2. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ;
3. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນສິດນາໃຊຸ້ ທີີ່ດິນຄນ;
4. ການຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຄາຕັດສີ ນຂອງສານ;
5. ການຊີ້ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເອົາທີີ່ດິນເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ເປັນຫຼັກຊັບຄີ້າປະກັນ.
ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ສະເໜີໃຫຸ້ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງຮັບຮອງເອົາການການົດການ
ປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ເພີ່ອຮັບໃຊຸ້ຕາມເປົີ້າໝາຍ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໃນຂີ້ 1, 2 ແລະ 3 ເທິງນີີ້.
ສາລັບການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ເພີ່ອຮັບໃຊຸ້ຈຸດປະສົງທີີ່ໄດຸ້ການົດໃນຂີ້ 4 ເທິງນີີ້ ໃຫຸ້ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າ
ຄອງນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກາມະການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ຕາມລະບຽບການ. ສ່ວນການປະເມີນລາຄາ
ທີີ່ດິນເພີ່ອການຊີ້ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເອົາທີີ່ດິນເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ເປັນຫຼັກຊັບຄີ້າປະກັນ ມອບໃຫຸ້ນິ
ຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຸ້ດາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 155 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຜຸ້ດາເນີນການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ການົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການປະເມີນ
ລາຄາທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 109 (ໃໝ່) ການປະເມນລາຄາທີ່ດນ
ິ ຄນໃໝ່
ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ຕ້ອງດາເນີນການປະເມີນຄນໃໝ່ ໃນທຸກ ສາມ ປີ, ກລະນີຈາເປັນສາມາດ
ດາເນີນການປະເມີນກ່ອນການົດເວລາດັີ່ງກ່າວກໄດຸ້.

ໝວດທ 5
ທຸລະກາກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ມາດຕາ 110 (ໃໝ່) ທຸລະກາກ່ຽວກັບທດ
ີ່ ິນ
ທຸລະກາກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເຊັີ່ນ ການຊີ້-ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການຄີ້າປະກັນ, ການແລກປ່ຽນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ, ການເອົາທີີ່ດິນເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ.
ມາດຕາ 111 (ໃໝ່) ການໃຫ້ບລິການທຸລະກາກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ເຮັດໜ້າທີີ່ການບລິການທຸລະກາ
ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ເພີ່ອສ້າງເງີ່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບການເຄີ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງການນາໃຊຸ້
ສິດທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຊີ້-ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການຄີ້າປະກັນ, ການແລກປ່ຽນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການເອົາທີີ່ດິນ
ເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ.
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ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ອອກລະບຽບການ ການໃຫຸ້ບລິການທຸລະກາ
ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ.

ໝວດທ 6
ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ
ມາດຕາ 112 (ໃໝ່) ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ
ລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ແມ່ນ ລາຍຮັບທີີ່ໄດຸ້ມາຈາກ ຄ່າທານຽມນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າເຊົີ່າ, ສາປະທານ, ອາ
ກອນ, ການຂາຍທີີ່ດິນຂອງລັດແບບມີການົດ, ຄ່າປັບໃໝ, ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການກ່ຽວກັບທີີ່ດິນຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 113 (ໃໝ່) ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດນ
ິ
ຂະແໜງການການເງິນ ເກັບຄ່າທານຽມນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ອາກອນທີີ່ຕິດພັນກັບທີີ່ດິນ, ຄ່າເຊົີ່າ ແລະ ຄ່າ
ສາປະທານທີີ່ດິນ, ຄ່າຂາຍ ແລະ ຫັນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ແລະ ຄ່າປັບໃໝກ່ຽວກັບທີີ່
ດິນ, ຄ່າຂີ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນທີີ່ດິນ, ຄ່າທານຽມອອກໃບອະນຸຍາດໃຫຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ.
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເກັບລາຍຮັບຄ່າບລິການກ່ຽວກັບທີີ່
ດິນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ຕ້ອງນາໃຊຸ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ທີີ່ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ,
ວ່ອງໄວ ແລະ ຖກຕ້ອງຊັດເຈນ. ລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ຕ້ອງມອບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 114 (ໃໝ່) ການການົດຄ່າທານຽມກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ລັດຖະບານ ການົດຄ່າທານຽມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຫຼຸດ
ຜ່ອນ ຫຼ ຍົກເວັີ້ນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການສາຫຼວດ-ວັດແທກ, ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຄ່າທາ
ນຽມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນາ ໃຫຸ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຜຸ້ທີີ່ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນເຂດບລິມະສິດຜະລິດກະສິກາ
ລວມທັງເຂດທີີ່ໄດຸ້ປະກາດເປັນເຂດໄພພິບັດ ແລຸ້ວສະເໜີຄະນະປະຈາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ.

ພາກທ VII
ການເຊົີ່າ, ການສາປະທານທດ
ີ່ ິນ ແລະ ການຊື້ ຂາຍ
ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມການົດ
ໝວດທ 1
ການເຊົີ່າທີ່ດິນຂອງພົນລະເມອງລາວ,
ການເຊົີ່າ ແລະ ສາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ
ມາດຕາ 115 (ໃໝ່) ການເຊົີ່າທີ່ດິນ
ການເຊົີ່າທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ຜຸ້ເຊົີ່າກັບຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົີ່າທີີ່ດິນ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນເຂົີ້າໃນ
ກິດຈະການໃດໜີ່ງຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ ການຄ້າ, ການບລິການ, ບ່ອນຢ່ອາໄສ, ການທ່ອງທ່ຽວ,
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ການກິລາ, ການທດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສາກົນ.
ມາດຕາ 116 (ປັບປຸງ) ການເຊົີ່າທີ່ດິນຈາກພົນລະເມອງລາວ
ການເຊົີ່າທີີ່ດິນ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມອງລາວດ້ວຍກັນ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖສັນ
ຊາດລາວ ແມ່ນຂີ້ນກັບການຕົກລົງຂອງສອງຝ່າຍ ໂດຍໄດຸ້ຮັບການຢັີ້ງຢນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ, ອົງການ
ທະບຽນສານ ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຢ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ.່
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອນ
ີ່ ທີີ່ດາລົງຊີ
ວິດຢ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມການອະນຸ
ຍາດຂອງລັດ ສາມາດເຊົີ່າທີີ່ດິນຈາກພົນລະເມອງລາວ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຖສັນຊາດລາວ ໃນກາ
ນົດເວລາບີ່ເກີນ ສາມສິບ ປີ ແລະ ສາມາດຕີ່ໄດຸ້ ແລຸ້ວແຕ່ກລະນີຕາມການຕົກລົງຂອງຄ່ສັນຍາ ໂດຍໄດຸ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ. ສັນຍາເຊົີ່າທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການຢັີ້ງຢນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ, ອົງການທະບຽນສານ
ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຢ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນ
ເມອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ່.
ມາດຕາ 117 (ໃໝ່) ການສາປະທານທີ່ດນ
ິ
ການສາປະທານທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການອະນຸມັດຂອງລັດໃຫຸ້ຜຂ
ຸ້ ສາປະທານທີີ່ດິນ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນພີ້ນທີີ່ໃດ
ໜີ່ງ ທີີ່ລັດໄດຸ້ຈັດສັນ ເພີ່ອດາເນີນກິດຈະການລົງທນສາປະທານ ຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ ກະສິ
ກາ, ປກໄມຸ້, ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດອຸດສາຫະກາ ຫຼ ນິຄົມອຸດສາຫະກາ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການພັດທະ
ນາເປັນຕົວເມອງໃໝ່, ການພັດທະນາແຫຼີ່ງພະລັງງານໄຟຟຸ້າ, ການຂຸດຄົີ້ນບີ່ແຮ່.
ກລະນີເຂດສາປະທານທີີ່ດິນ ຫາກກວມເອົາເຂດປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບ
ການເຫັນດີຈາກຄະນະປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັີ້ນສນກາງ.
ມາດຕາ 118 (ໃໝ່) ການເຊົີ່າ ຫ ສາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ
ການເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕ້ອງຜ່ານການປະມນ ແລະ ດາເນີນໃນເຂດທີີ່ດິນຂອງລັດທີີ່
ລັດໄດຸ້ຈັດສັນໄວຸ້. ຜຸ້ທີີ່ເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານນັີ້ນ ຕ້ອງດາເນີນການສກສາຜົນກະທົບ ຫຼ ປະເມີນຜົນກະທົບຕີ່ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ ລວມທັງສ້າງແຜນຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ຕາມທີີ່
ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ເນີ້ອທີີ່ຂອງການເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມການ
ລົງທນ ແລະ ກົດໝາຍອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 119 (ປັບປຸງ) ການົດເວລາເຊົີ່າ ຫ ສາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ
ການົດເວລາເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຈາກລັດ ໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫຸ້ອີງໃສ່ລັກສະນະ, ຂະໜາດ ແລະ ເງີ່ອນໄຂຂອງກິດຈະການ ແຕ່ບໃີ່ ຫຸ້ເກີນ ຫ້າສິບ ປີ
ແລະ ສາມາດຕີ່ໄດຸ້ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ຫຼ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼ ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ໂດຍອີງ
ຕາມການປະເມີນຜົນການເຄີ່ອນໄຫວໂຄງການ ຫຼ ກິດຈະການ ແລະ ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ຫຼ ອົງການ
ປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ.
ສາລັບການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດ ໂດຍສະຖານທດ ຫຼ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແມ່ນຂີ້ນກັບການຕົກລົງລະ
ຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບລັດຖະບານປະເທດ ຫຼ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ການົດ
ເວລາບີ່ເກີນ ເກົີ້າສິບເກົີ້າ ປີ ແລະ ສາມາດຕີ່ໄດຸ້ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍປະສານ
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ສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ນອກຈາກການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດແລຸ້ວ ລັດຖະບານ ອະນຸຍາດໃຫຸ້ສະຖານທດຂອງຕ່າງປະເທດ ນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຢ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ, ໂອນ ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບລັດ
ຖະບານປະເທດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທ 2
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ເຊົີ່າ ຫ ຜູ້ສາປະທານ
ມາດຕາ 120 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູ້ເຊົີ່າ ຫ ຜູສ
້ າປະທານ
ຜຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ ຜສ
ຸ້ າປະທານ ມີສິດ ດັີ່ງນີີ້:
1. ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເປັນເຈົີ້າກາມະສິດຕີ່ຊັບສິນຂອງຕົນ ລວມທັງ ຕກ, ອາຄານ ຫຼ ສິີ່ງປຸກສ້າງໃນທີີ່ດິນ
ທີີ່ໄດຸ້ຮັບເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານ, ໂອນກາມະສິດໃຫຸ້ຄົນພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ນາໃຊຸ້ຊັບສິນທີີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນເພີ່ອໃຊຸ້ເປັນຫຼັກຊັບຄີ້າປະກັນນາທະນາ
ຄານ ຫຼ ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຢ່ພາຍໃນ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ, ໃນກລະນີການຄີ້າປະກັນນາທະນາຄານ ຫຼ ສະຖາບັນ
ການເງິນຢຕ
່ ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ຫຼ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງຕາມຂອບເຂດສິດ
ຂອງຕົນຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການເງິນ ຍົກເວັີ້ນການເຊົີ່າທີີ່ດິນຈາກພົນລະເມອງລາວ;
3. ໃຫຸ້ເຊົີ່າຕີ່ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແຕ່ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜຸ້ໃຫຸ້ເຊົີ່າ ແລະ ສັນຍາເຊົີ່າຕີ່ ບີ່ໃຫຸ້ເກີນ
ອາຍຸນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ເຫຼອຂອງສັນຍາແມ່;
4. ໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຕົນໄດຸ້ຮັບສິດເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານ ໃນຂອບເຂດອາຍຸຂອງສັນຍາທີີ່ຍັງເຫຼອ
ສ່ວນໃດສ່ວນໜີ່ງ ຫຼ ທັງໝົດໃຫຸ້ບຸກຄົນອີ່ນ ຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ;
5. ໄດຸ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ສບທອດສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ;
7. ໃຊຸ້ສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນ ເພີ່ອຮ່ວມທນກັບບຸກຄົນອີ່ນ ແຕ່ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກ
ລັດເສຍກ່ອນ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການເງິນ;
8. ນາໃຊຸ້ສິດອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 121 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງຜູ້ເຊົີ່າ ຫ ຜູ້ສາປະທານ
ຜເຸ້ ຊົີ່າ ຫຼ ຜຸ້ສາປະທານ ມີພັນທະ ດັີ່ງນີີ້:
1. ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ;
2. ເສຍຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ ຄ່າສາປະທານທີດ
ີ່ ິນ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທານຽມ,
ຄ່າບລິການ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການດາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ;
4. ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ;
5. ບລ
ີ່ ະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜອ
ຸ້ ີ່ນ;
6. ປະຕິບັດທາດສະພາບຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ;
7. ປະຕິບັດພັນທະອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ເງີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ.
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ໝວດທ 3
ການຊື້ ຂາຍສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມການົດ
ມາດຕາ 122 (ໃໝ່) ການຊື້ ຂາຍ ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມການົດ
ການຊີ້ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ແມ່ນການຊີ້ ຂາຍ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ
ຂອງລັດ ໃຫຸ້ພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນ
ຕ່າງປະເທດອີ່ນ ໂດຍມີການົດເວລາ ບີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ປີ ແລະ ສາມາດຊີ້ຕີ່ໄດຸ້ ຕາມການຕົກລົງຂອງອົງການລັດທີີ່
ມີສິດອານາດ ເພີ່ອພັດທະນາເປັນຕົວເມອງໃໝ່, ສ້າງເປັນຄອນໂດມີນຽມ, ອາພາດເມັນ, ເຮອນຈັດສັນ.
ລັດ ຮັບຮຸ້ກາມະສິດໃນຊັບສິນຂອງຜຸ້ຊີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ທີີ່ໄດຸ້ສ້າງຂີ້ນ
ໃນທີີ່ດິນຕອນດັີ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດຂາຍ ຫຼ ໃຫຸ້ເຊົີ່າສິີ່ງປຸກສ້າງນັີ້ນແກ່ບຸກຄົນ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນອີ່ນ ຕາມອາຍຸ
ການຊີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວຂອງລັດ.
ມາດຕາ 123 (ໃໝ່) ອົງການທີ່ມສິດຕົກລົງຂາຍສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມການົດ
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ດາເນີນການຈັດສັນ ແລະ ຕົກລົງຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບ
ມີການົດ ໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ຖສັນຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເນີ້ອທີີ່ບີ່ເກີນ ໜີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ໂດຍ
ຜ່ານການຮັບ ຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ. ສາລັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ບີ່
ມີສິດຕົກລົງອອກອະນຸຍາດຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ.
ລັດຖະບານ ດາເນີນການຈັດສັນ ແລະ ຕົກລົງຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ໃຫຸ້
ພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເນີ້ອທີີ່ເກີນ
ກວ່າ ໜີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ການດາເນີນການຈັດສັນທີີ່ດິນຂອງລັດເພີ່ອຊີ້ ຂາຍ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແບບມີການົດ ໃຫຸ້ດາເນີນຢ່ໃນທີີ່
ດິນສາລັບປຸກສ້າງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 70 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ການຊີ້ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ຕ້ອງຈົດທະບຽນປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ຊີ້ ຕາມການົດເວລາການຊີ້ ນາພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ່.
ການຊີ້ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດນັີ້ນ ໃຫຸ້ດາເນີນດ້ວຍຮບການປະມນ ຕາມ
ຂັີ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຈ່າຍໃຫຸ້ລັດໝົດເທີ່ອດຽວ ຫຼ ເປັນງວດ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ.
ມາດຕາ 124 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຊ
້ ື້ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມການົດ
ຜຊ
ຸ້ ີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດ
ຕາມ 132 ແລະ 139 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ພາຍໃນການົດເວລາທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ໃນກລະນີມີການມອບໂອນ, ຊີ້ ຂາຍ, ຄີ້າປະກັນການກຸ້ຢມ, ແລກປ່ຽນ, ເປັນຮຸຸ້ນ, ສບທອດສິດນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕ້ອງບີ່ເກີນການົດເວລາທີີ່ຍັງເຫຼອ ໂດຍແຈຸ້ງໃຫຸ້ລັດຖະບານ ຫຼ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຊາບ
ກ່ອນ. ຫຼັງຈາກໝົດການົດເວລານາໃຊຸ້ແລຸ້ວ ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຈະສິີ້ນສຸດລົງ, ສ່ວນສິີ່ງປຸກສ້າງໃດທີີ່ຊຸດໂຊມ ຫຼ
ລັດບີ່ຕ້ອງການນາໃຊຸ້ແລຸ້ວ ໃຫຸ້ຜຸ້ຊີ້ ຮີ້ຖອນອອກຈາກທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງປັບປຸງສະພາບດິນໃຫຸ້ສາມາດນາໃຊຸ້
ໄດຸ້.
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ພາກທ VIII
ການໄດ້ຮບ
ັ ສິດ, ສິດ ແລະ ພັນທະ,
ການເສຍສິດ ແລະ ສິນ
ື້ ສຸດສິດນາໃຊ້ ທີ່ດິນ
ໝວດທ 1
ການໄດ້ຮບ
ັ ສິດນາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ
ມາດຕາ 125 (ປັບປຸງ) ການໄດ້ຮັບສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງພົນລະເມອງລາວ
ພົນລະເມອງລາວ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີຖ
ີ່ ສັນຊາດລາວ ຈະໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນບົນພີ້ນຖານໃດໜີ່ງ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ການມອບຂອງລັດ;
2. ການໂອນ;
3. ການສບທອດມນມຣະດົກ;
4. ການຊີີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 122 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ.ີ້
ມາດຕາ 126 (ໃໝ່) ການມອບຂອງລັດ
ການມອບຂອງລັດ ແມ່ນ ການທີີ່ລັດໄດຸ້ເອົາທີີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເປັນສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງພົນລະເມອງ
ລາວ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີຖ
ີ່ ສັນຊາດລາວ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໝີ່ງ ຕາມແຜນຈັດ
ສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ລວມທັງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ.
ການມອບຂອງລັດ ມີ ສອງ ລັກສະນະ ດັີ່ງນີີ້:
1. ການມອບຂາດຕົວ ແມ່ນ ການມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນກລະນີການທົດແທນຈາກການໂອນສິດນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ, ການຮັບຮຸ້ສິດນາໃຊຸ້ຕາມປະເພນີ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ອີ່ນໆ
ຊີ່ງຜຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນັີ້ນ ມີ ສິດປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ, ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ສິດໄດຸ້ຮັບໝາກຜົນຈາກທີີ່ດິນ, ສິດໂອນສິດນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ແລະ ສິດສບທອດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
2. ການມອບບີ່ຂາດຕົວ ແມ່ນ ການມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນກລະນີການຈັດສັນທີີ່ຢ່ອາໄສທາມາ
ຫາກິນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫຸ້ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ອີ່ນໆ ຊີ່ງຜຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນັີ້ນຈະມີສິດຄກັນກັບຂີ້
ໜີ່ງຂອງມາດຕານີີ້ ຍົກເວັີ້ນສິດໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ສິດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດບາງກລະນີ ເປັນຕົີ້ນ ໃຫຸ້ເຊົີ່າ,
ຄີ້າປະກັນ.
ລັດ ຮັບຮຸ້ການມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນລັດຂອງລັດ ແກ່ບຸກຄົນຜຸ້ມີຜົນງານໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ຜຸ້
ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕີ່ປະເທດຊາດ ເພີ່ອເປັນບ່ອນຢ່ອາໄສ ແລະ ຫັນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວມາເປັນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຂອງບຸກຄົນ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 127 (ໃໝ່) ການໂອນ
ການໂອນ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ດ້ວຍການຊີ້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ມອບ ຫຼ ຍົກສິດນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ.
ມາດຕາ 128 (ໃໝ່) ການສບທອດມູນມຣະດົກ
ການສບທອດມນມຣະດົກ ແມ່ນ ການຕົກທອດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ທີີ່ມີສິດສບທອດ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ຕາມພິໄນກາ.
34

ຜຸ້ທີີ່ມີສິດສບທອດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ມີແຕ່ພົນລະເມອງລາວ ທີີ່ມີທີີ່ຢ່ຖາວອນ ໃນສ ປປລາວ ເທົີ່ານັີ້ນ.
ໃນກລະນີຜຸ້ສບທອດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫາກອາຍຸບີ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ສິບແປດ ປີ ຫຼ ຜຸ້ບີ່ມຄ
ີ ວາມ
ສາມາດທາງດ້ານການປະພດ ແມ່ນໃຫຸ້ໃສ່ຊີ່ຜຸ້ກ່ຽວໄວຸ້ໃນໃບຕາດິນ ແຕ່ຕ້ອງໄດຸ້ແຕ່ງຕັີ້ງຜຸ້ຄຸຸ້ມຄອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຕອນນັີ້ນ ເພີ່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜຸ້ສບທອດມນມຣະດົກ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນປະມວນກົດ
ໝາຍແພ່ງ.
ມາດຕາ 129 (ໃໝ່) ການໄດ້ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນ
ການໄດຸ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແມ່ນ ການໄດຸ້ມາຈາກສິດຄອບຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພົນ
ລະເມອງລາວ ດ້ວຍການບຸກເບີກ, ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນປົກກະຕິ ເປັນເວລາຫຼາຍ
ກວ່າ ຊາວຫ້າ ປີ ກ່ອນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ມີຜົນສັກສິດ ໂດຍບີ່ມີເອກະສານໃດໆຢັີ້ງຢນການໄດຸ້ມາຂອງທີີ່ດິນ ແຕ່ມີ
ການຢັີ້ງຢນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂ້າງຄຽງ ກ່ຽວກັບການເຂົີ້າຄອບຄອງ ແລະ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຢ່າງຕີ່ເນີ່ອງ ໂດຍບີ່ມີຂີ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼ ມີຂີ້ຂັດແຍ່ງແຕ່ຂີ້ຂັດແຍ່ງດັີ່ງກ່າວໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂແລຸ້ວ.
ໃນໄລຍະຍັງບີ່ທັນໄດຸ້ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນເທີ່ອນັີ້ນ ລັດ ຮັບຮຸ້ ແລະ ປົກປຸ້ອງສິດ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງຜຸ້ກ່ຽວ ແລະ ດາເນີນການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ.
ມາດຕາ 130 (ໃໝ່) ການໄດ້ມາສິດນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ

ທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອນ
ີ່
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ແລະ ການ
ຈັດຕັງີ້ ຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດທີີ່ດາລົງຊີວິດ, ລົງທນ ຫຼ ເຄີ່ອນໄຫວຢ່າງຖກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢ່ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ດ້ວຍການເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ, ການຊີ້ສດ
ິ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ.
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ ທີດ
ີ່ າລົງຊີວິດຖາວອນ ຢ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈາກການເຊົີ່າສິດ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມອງລາວ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີຖ
ີ່ ສັນຊາດລາວ.
ມາດຕາ 131 (ໃໝ່) ການໄດ້ສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຈາກການຊື້ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນໂດມນຽມ
ຜຸ້ຊີ້ ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນໂດມີນຽມ ທີີ່ເປັນພົນລະເມອງລາວ ມີສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຮ່ວມ ໃນທີີ່ດິນຕອນດັີ່ງ
ກ່າວຕາມອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງຄອນໂດມີນຽມ ແລະ ມີກາ
ມະສິດໃນຫ້ອງຊຸດ ທີີ່ຊີ້ນັີ້ນ.
ສາລັບຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ, ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ
ທີີ່ດາລົງຊີວິດ, ທາມາຫາກິນຢ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີີ່ຊີ້ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນ
ໂດມີນຽມ ມີແຕ່ກາມະສິດໃນຫ້ອງຊຸດເທົີ່ານັີ້ນຢ່າງຍາວນານໂດຍມີການົດເວລາ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາການເຊົີ່າ
ຫຼ ສາປະທານ ຫຼ ການຊີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ. ສ່ວນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນອັດຕາສ່ວນ
ຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວໃຫຸ້ເປັນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນ.
ຖ້າເປັນທີີ່ດິນຂອງລັດ ຜຸ້ທີີ່ຊີ້ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນໂດມີນຽມ ຈະເປັນພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນ
ບີ່ມສ
ີ ັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ, ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ກຕາມ ຈະມີແຕ່ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ຂອງລັດຮ່ວມກັນເທົີ່ານັີ້ນ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາການເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານ ຫຼ ການຊີ້ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດ
ແບບມີການົດ.
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ຜທ
ຸ້ ີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງກາມະສິດໃນຫ້ອງຊຸດ ຕ້ອງຂີ້ນທະບຽນກາມະສິດ ນາຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.

ໝວດທ 2
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ມາດຕາ 132 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູໄ້ ດ້ຮັບສິດນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ
ຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ມີສິດ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ສິດປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ;
2. ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
3. ສິດໄດຸ້ຮບ
ັ ໝາກຜົນຈາກທີີ່ດິນ;
4. ສິດໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
5. ສິດສບທອດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ.
ສາລັບຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດນັີ້ນ ຈະໄດຸ້ຮັບສິດດັີ່ງກ່າວ ຕາມທີີ່
ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 130 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 133 (ປັບປຸງ) ສິດປົກປັກຮັກສາທດ
ີ່ ິນ
ສິດປົກປັກຮັກສາທີດ
ີ່ ິນ ແມ່ນ ສິດໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ຮັກສາທີີ່ດິນ ເພີ່ອໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜີ່ງທີີ່
ແນ່ນອນ.
ມາດຕາ 134 (ປັບປຸງ) ສິດຊົມໃຊ້ທີ່ດິນ
ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດໃນການນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນເຂົີ້າໃນເປົາີ້ ໝາຍໃດໜີ່ງ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມການຈັດສັນທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍໂດຍບໃີ່ ຫຸ້ມີຜົນ
ກະທົບຕສ
ີ່ ິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ.
ມາດຕາ 135 (ປັບປຸງ) ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກທີ່ດນ
ິ
ສິດໄດຸ້ຮັບໝາກຜົນຈາກທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດເກັບກຸ້ໝາກຜົນ ຫຼ ລາຍໄດຸ້ຈາກທີີ່ດິນ ທີີ່ຕົນໄດຸ້ຮັບສິດນາ
ໃຊຸ້ນັີ້ນ ເປັນຕົີ້ນ ຜົນຜະລິດ, ຄ່າເຊົີ່າ, ການຄີ້າປະກັນ.
ມາດຕາ 136 (ປັບປຸງ) ສິດໂອນສິດນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ
ສິດໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດໃນການເອົາສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນໃຫຸ້ຜຸ້ອີ່ນ ດ້ວຍການຂາຍ, ມອບ, ຍົກ
ຫຼ ແລກປ່ຽນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການເອົາເຂົີ້າໄປເປັນຮຸຸ້ນ.
ສາລັບການເອົາເຂົີ້າໄປເປັນຮຸຸ້ນນັີ້ນ ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຮ່ວມຮຸຸ້ນກັບພົນລະເມອງລາວ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ
ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖສັນຊາດລາວ ເທົີ່ານັີ້ນ.
ມາດຕາ 137 (ປັບປຸງ) ສິດສບທອດສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ສິດສບທອດສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງເຈົີ້າມນມຣະດົກທີໄີ່ ດຸ້ເສຍຊີວິດ
ຊີ່ງຕົກທອດມາຍັງຜຸ້ມີສິດສບທອດ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼ ພິໄນກາ.
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ມາດຕາ 138 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູໄ້ ດ້ຮັບສິດນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ຂອງລັດ
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາ
ຊົນ ລວມທັງລວມໝ່ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ມີສິດປົກປັກຮັກສາ, ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດທີີ່ຕົນຄຸຸ້ມ
ຄອງເທົີ່ານັີ້ນ ແຕ່ບີ່ມີສິດໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ສິດສບທອດ ແລະ ສິດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດບາງກລະນີ ເຊັີ່ນ ການ
ນາເອົາທີີ່ດິນໃຫຸ້ຜຸ້ອີ່ນເຊົີ່າ, ສາປະທານ ຫຼ ນາເອົາໄປຄີ້າປະກັນ.
ກະຊວງການເງິນ ຕົກລົງໃຫຸ້ລັດວິສາຫະກິດ ເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດໄປເປັນຮຸຸ້ນ ຫຼ ຄີ້າປະກັນໄດຸ້
ບົນພີ້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດການົດເວລາທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 139 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງຜູໄ້ ດ້ຮັບສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ ມີພັນທະ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ, ໃນກລະນີ ຕ້ອງການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ຕ້ອງຂອະນຸ
ຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ;
2. ປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ຢ່ໃນສະພາບດີ, ບີ່ໃຫຸ້ເຮັດມີການເຊາະເຈີ່ອນ, ຍຸບລົງ, ເສີ່ອມໂຊມ, ຮັກ
ສາຄຸນນະພາບ ໃຫຸ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ, ບສ
ີ່ ້າງຜົນກະທົບອັນບດ
ີ່ ີຕສ
ີ່ ິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາ
ມະຊາດ, ບີ່ເຮັດໃຫຸ້ເນີ້ອທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຫຼຸດລົງ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ບລ
ີ່ ະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜອ
ຸ້ ີ່ນ;
4. ປະຕິບັດທາດສະພາບຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ;
5. ເສຍອາກອນ, ຄ່າທານຽມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ປະຕິບັດພັນທະອີ່ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 140 (ໃໝ່) ທາດສະພາບ
ທາດສະພາບ ແມ່ນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງທີີ່ຕ້ອງຍອມຮັບ ຊີ່ງເກີດຂີ້ນຈາກທາມະຊາດ ແລະ ຖກ
ການົດໃນກົດໝາຍ, ສັນຍາ ຫຼ ນິຕິກາອີ່ນ.
ທາດສະພາບ ຕາມທາມະຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ ແມ່ນການນາໃຊຸ້ ຫຼ ການໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນອີ່ນ ເພີ່ອ
ເພີີ່ມປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ຕາມຈຸດປະສົງໃນການຂອະນຸຍາດໃຫຸ້ມີທາງ, ການເນັີ່ງສາຍໄຟຟຸ້າຜ່ານ ແລະ
ໃຫຸ້ນີ້າຮ່ອງໄຫຼຜ່ານ.
ທາດສະພາບຕາມສັນຍາ ຫຼ ນິຕິກາອີ່ນ ແມ່ນການນາໃຊຸ້ ຫຼ ການໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນອີ່ນ ເພີ່ອເພີີ່ມ
ປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ຕາມຈຸດປະສົງ ທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນສັນຍາ ຫຼ ນິຕິກາອີ່ນ. ທາດສະພາບດັີ່ງກ່າວ
ໄດຸ້ມານັບແຕ່ເວລາທີີ່ໄດຸ້ຈົດທະບຽນທາດສະພາບຢ່າງຖກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍເປັນຕົີ້ນໄປ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້
ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ.
ການຈົດທະບຽນທາດສະພາບ ແລະ ສິດເໜອທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບ ການຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກາ
ນົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 103 ແລະ 104 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 141 (ປັບປຸງ) ການອະນຸຍາດໃຫ້ ມທາງ, ເນັີ່ງສາຍໄຟຟ້າຜ່ານ ແລະ ນື້າຮ່ອງໄຫຜ່ານ
ບຸກຄົນຜຸ້ໃດທີີ່ມີເຮອນ ຊີ່ງຖກປີດລ້ອມດ້ວຍເຮອນ ຫຼ ທີີ່ດິນ ຊີ່ງຜຸ້ອີ່ນມີສິດນາໃຊຸ້ ໂດຍບີ່ມີທາງ
ຜ່ານອອກໄປສ່ຫົນທາງໄດຸ້ ບຸກຄົນຜຸ້ນັີ້ນກມີສິດຮ້ອງຂທາງຜ່ານຈາກຜຸ້ທີີ່ມີສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃກຸ້ຫົນທາງກວ່າ
ໝ່. ຜຸ້ທີີ່ມີສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຊີ່ງຖກຮ້ອງຂນັີ້ນ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫຸ້ທາງຜ່ານ ແຕ່ມີສິດຮ້ອງຂເອົາການໃຊຸ້ແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍແກ່ຜົນລະປກ ຫຼ ສິີ່ງທີີ່ກີ່ສ້າງ ຈາກການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນເປັນທາງຜ່ານນັີ້ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ໃນກລະນີທີີ່ມີການເນັີ່ງສາຍໄຟຟຸ້າ, ສາຍໂທລະສັບ ຫຼ ຂຸດຮ່ອງນີ້າ, ວາງທີ່ນີ້າ, ທີ່ນີ້າປະປາຜ່ານທີີ່ດນ
ິ
ຂອງຜຸ້ທີີ່ມີສິດນາໃຊຸ້ບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜີ່ງ ຊີ່ງພາໃຫຸ້ຕົີ້ນໄມຸ້ ຫຼ ຜົນລະປກຕ່າງໆຂອງຜຸ້ກ່ຽວໄດຸ້ຖກທາລາຍ ຫຼ
ພາໃຫຸ້ມີຄວາມເສຍຫາຍອີ່ນໆແລຸ້ວ ບຸກຄົນຜຸ້ນັີ້ນ ກອາດຈະຂເອົາຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເນີ່ອງມາຈາກການກະທານັີ້ນກ
ໄດຸ້. ຖ້າວ່າຜຸ້ທີີ່ມີສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຫາກໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນາແລຸ້ວ ກຈະບີ່ໃຫຸ້ຄິດໄລ່ຄ່າເສຍຫາຍນັີ້ນອີກ.
ບຸກຄົນຜຸ້ໃດທີີ່ມີຄວາມຈາເປັນ ໃນການເປັີ່ງນີ້າອອກຈາກທີີ່ດິນທີຕ
ີ່ ົນຢ່ ກມີສິດຮ້ອງຂຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນີ້າ
ຜ່ານທີີ່ດິນຂອງຜທ
ຸ້ ີີ່ຢລ
່ ຸ່ມຖັດຕົນ ຫຼ ຜຸ້ທຢ
ີີ່ ໃ່ ກຸ້ຄອງນີ້າ. ຜຸ້ທີີ່ຖກຮ້ອງຂກຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫຸ້ຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນີ້າ ແຕ່ມີ
ສິດຮ້ອງຂເອົາຄ່າເສຍຫາຍແກ່ຜົນລະປກ ຫຼ ສິີ່ງທີີ່ປຸກສ້າງຈາກການຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນີ້ານັີ້ນ. ຜຸ້ຮ້ອງຂຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນີ້າ
ຕ້ອງຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ສະພາບຂອງຮ່ອງນີ້າໃຫຸ້ເໝາະສົມ.

ໝວດທ 3
ການເສຍສິດ, ການຖອນສິດ ແລະ ສິື້ນສຸດສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ມາດຕາ 142 (ປັບປຸງ) ການເສຍສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຈະເສຍສິດ ໃນກລະນີໃດໜີ່ງ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ບເີ່ ສຍຄ່າທານຽມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕເີ່ ນີ່ອງ ສາມ ປີ ພາຍຫຼັງໄດຸ້ມີການກ່າວເຕອນເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ຖກປັບໃໝ;
2. ບີ່ເສຍຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ ຄ່າສາປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດຕາມສັນຍາ ຕີ່ເນີ່ອງກັນ ເປັນເວລາ ສອງ ປີ;
3. ບີ່ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດມອບໃຫຸ້ຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ໃນການົດເວລາ ສາມປີ ພາຍຫຼັງໄດຸ້ມີການ
ແຈຸ້ງເຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ;
4. ບພ
ີ່ ັດທະນາຕີ່ເນີ່ອງ ຫຼ ບີ່ນາໃຊຸ້ ປະໃຫຸ້ຮົກເຮອ
ີ້ ຕີ່ເນີ່ອງ ຫ້າ ປີ ສາລັບ ຜຸ້ມີໃບຕາດິນ ແລະ ສາມ
ປີ ສາລັບ ຜຸ້ທີີ່ບີ່ທັນມີໃບຕາດິນ;
5. ບີ່ທວງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ຕາມການົດເວລາຂອງອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟຸ້ອງ ;
6. ຖກສານຕັດສີນ ໃຫຸ້ເສຍສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນ;
7. ບແ
ີ່ ກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນ ຕາມທີໄີ່ ດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 187 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ີ້
8. ກລະນີທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 146 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກລະນີອີ່ນ.
ມາດຕາ 143 (ໃໝ່) ການເສຍ ແລະ ຖອນສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ
ລວມທັງລວມໝ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫາກບີ່ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ
ນາໃຊຸ້ບີ່ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ພາຍໃນ ສາມ ປີ ຈະເສຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕົກລົງຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດຄນຈາກ
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ລວມທັງ
ລວມໝ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຂັີ້ນສນກາງ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ. ສາລັບຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນໃຫຸ້ເຈົາີ້ ແຂວງ,
ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕົກລົງຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ.
ສາລັບການຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ບີ່ມີການນາໃຊຸ້
ຕົວຈິງ ຫຼ ນາໃຊຸ້ບີ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼ ສັນຍາ ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ຫຼ ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜຸ້ຕົກລົງຖອນ ບົນພີ້ນຖານການເປັນເອກະພາບກັບຂະແໜງການ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ມາດຕາ 144 (ໃໝ່) ການຖອນສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນ
ມີແຕ່ສານເທົີ່ານັີ້ນ ເປັນຜຸ້ພິຈາລະນາຕັດສີນ ໃນການຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ຍົກເວັີ້ນກ
ລະນີທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນວັກ ສອງ ແລະ ສາມ ມາດຕາ 143 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 145 (ປັບປຸງ) ການສິື້ນສຸດສິດນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນ
ສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຈະສິີ້ນສຸດ ໃນກລະນີໃດໜີ່ງ ດັີ່ງນີີ້:
1. ສະລະສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
2. ໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ເພີ່ອນາໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຫຼ ໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດ;
3. ຖກຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 143 ແລະ 144 ຂອງກົດໝາຍສະ
ບັບນີ;ີ້
4. ໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຜຸ້ອີ່ນ;
5. ເສຍສັນຊາດລາວ;
6. ເສຍຊີວິດໂດຍບີ່ມີຜຸ້ສບທອດ.
ມາດຕາ 146 (ປັບປຸງ) ການບໃີ່ ຫ້ພິຈາລະນາການທວງສິດນາໃຊ້ທດ
ີ່ ິນຄນ
ລັດ ບີ່ຮັບຮກ
ຸ້ ານທວງເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ໃນກລະນີ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ທີີ່ດິນທີີ່ອົງການປົກຄອງໄດຸ້ມອບສິດນາໃຊຸ້ໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນສະໄໝຕີ່ສຸ້ກຸ້ຊາດ;
2. ທີີ່ດິນທີີ່ເຈົີ້າຂອງໄດຸ້ປະໜີຈາກທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນໃນສະໄໝຕີ່ສຸ້ກຸ້ຊາດ;
3. ທີດ
ີ່ ິນຂອງບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ໄດຸ້ມອບໃຫຸ້ເປັນຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ໃນສະໄໝຕີ່ສຸ້ກຸ້ຊາດກ
ຄໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ;
4. ທີດ
ີ່ ິນຂອງຜທ
ຸ້ ໄີີ່ ດຸ້ປະໜີໄປຕ່າງປະເທດ;
5. ທີີ່ດິນ ທີີ່ບຸກຄົນອີ່ນ ໄດຸ້ເຂົີ້າໄປຄອບຄອງນາໃຊຸ້ ດ້ວຍຄວາມບລິສຸດໃຈ, ເປີດເຜີຍ, ສະຫງົບ ແລະ
ຕີ່ເນີ່ອງ ເປັນເວລາ ຊາວ ປີ ຂີ້ນໄປ ໂດຍເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນເດີມ ບີ່ໄດຸ້ທວງຄນ;
6. ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດໄດຸ້ຫັນເປັນສິດນາໃຊຸ້ຂອງລັດ ຫຼ ມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການ
ຈັດຕັີ້ງແລຸ້ວ.

ພາກທ IX
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍສິດນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ
ມາດຕາ 147 (ໃໝ່) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນ ການໃຊຸ້ແທນຄນ ໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະເມີດ
ກົດໝາຍ, ທາດສະພາບ ແລະ ການໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ດ້ວຍການທົດແທນທີີ່ດິນບ່ອນໃໝ່, ເປັນວັດຖຸ ຫຼ
ເງິນ ແລະ ອີ່ນໆ ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 148 (ປັບປຸງ) ສາເຫດຂອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ສາເຫດຂອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍມີ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ການກຄ
ີ່ ວາມເສຍຫາຍ ຍ້ອນການລະເມີດກົດໝາຍ;
2. ການກຄ
ີ່ ວາມເສຍຫາຍ ຈາກທາດສະພາບ;
3. ການກຄ
ີ່ ວາມເສຍຫາຍ ຈາກການໂອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ.
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ມາດຕາ 149 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຍ້ອນການລະເມດກົດໝາຍ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫາກໄດຸ້ກີ່ຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫຸ້ແກ່ຜຸ້ອີ່ນ ຫຼ ສາທາລະນະ ຕ້ອງໄດຸ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກການກະທາຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 150 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກທາດສະພາບ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງໃດ ຫາກໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຈາກທາດສະພາບຂອງຜຸ້ອີ່ນ ທີີ່
ໄດຸ້ຈົີ່ງທາງທຽວ, ຮ່ອງນີ້າໃຫຸ້ແກ່ຕົນ ຊີ່ງພາໃຫຸ້ຜົນລະປກ, ສິີ່ງປຸກສ້າງຂອງຜຸ້ອີ່ນ ຫຼ ຂອງສາທາລະນະໄດຸ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍແລຸ້ວ ບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງນັີ້ນ ຕ້ອງໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍດັີ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 151 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກດຈາກການໂອນເອົາສິດນາໃຊ້ທີ່ດນ
ິ ຄນ
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກການໂອນເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ;
2. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການ ການລົງທນ.
ມາດຕາ 152 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ
ເມີ່ອມີຄວາມຈາເປັນ ທີີ່ຕ້ອງໄດຸ້ນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງໃດໜີ່ງ ເຂົີ້າໃນ
ກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນຕົີ້ນ ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ, ສວນສາທາລະນະ, ສະໜາມ
ບິນ, ແລວສາຍສົີ່ງໄຟຟຸ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນີ້າ, ຊົນລະປະທານ, ນີ້າປະປາ, ສະໜາມຂີີ້ເຫຍີ້ອ ລັດ ຈະໂອນເອົາສິດນາ
ໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນນັີ້ນຄນ ແຕ່ຕ້ອງໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມລະບຽບການ.
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກາມະການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຊັບສິນເທິງ
ໜ້າດິນ ແລະ ລາຄາທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 108 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 153 (ໃໝ່) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການ ການລົງທນ
ເມີ່ອມີຄວາມຈາເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດຸ້ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງໃດໜີ່ງ ເຂົີ້າໃນ
ກິດຈະການລົງທນຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົີ້ນ ກະສິກາ, ປກໄມຸ້, ການຂຸດຄົີ້ນບີ່
ແຮ່, ການພັດທະນາແຫຼີ່ງພະລັງງານໄຟຟຸ້າ, ເຂດອຸດສາຫະກາ ຫຼ ນິຄົມອຸດສາຫະກາ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ລັດຈະໂອນເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຄນໂດຍແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກາມະການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຊັບສິນເທິງໜ້າດິນ
ແລະ ລາຄາທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 108 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ວຍການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ເຈົີ້າຂອງສິດນາ
ໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫຸ້ອີງຕາມລາຄາການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການ ທີີ່ຕົກລົງຮ່ວມກັນ
ກັບຂະແໜງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ເຈົີ້າຂອງສິດນາໃຊຸ້ທດ
ີີ່ ິນ.
ມາດຕາ 154 (ໃໝ່) ການການົດ ແລະ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນເອົາສິດນາໃຊ້ທີ່ດິນຄນ
ການການົດຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນຈາກກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ
ແລະ ກິດຈະການ ການລົງທນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 152 ແລະ 153 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໃຫຸ້
ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜຸ້ການົດ ບົນພີ້ນຖານການຮັບຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ.
ການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ຕ້ອງດາເນີນກ່ອນການໂອນເອົາສິດນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນນັີ້ນຄນ ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ.
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ພາກທ X
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດນ
ິ
ມາດຕາ 155 (ໃໝ່) ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ປະກອບມີ ການບລິການສາຫຼວດ, ວັດແທກ, ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ,
ການຊຂ
ີ້ າຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການບລິການອີ່ນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ.
ມາດຕາ 156 (ໃໝ່) ເງີ່ອນໄຂຂອງຜູ້ຂດາເນນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ຜຂ
ຸ້ ດາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕ້ອງມີເງີ່ອນໄຂດັີ່ງນີີ້:
1. ມີເງີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ;
2. ມີນັກວິຊາການທີີ່ມີຄວາມຮຸ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານວຽກງານທີີ່ດິນ ແຕ່ ສາມ ປີ ຂີ້ນໄປ ໂດຍມີ
ການຢັີ້ງຢນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 157 (ໃໝ່) ການດາເນນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງດາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕ້ອງຍີ່ນຄາຮ້ອງ
ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານປະກອບ ນາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົີ່ງ
ເສີມການລົງທນ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຂອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການນາຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຍົກເວັີ້ນ ການລົງທນຕ່າງປະເທດ ເພີ່ອດາເນີນການບລິການຊີ້ ແລະ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ.

ພາກທ XI
ຂື້ຫ້າມ
ມາດຕາ 158 (ໃໝ່) ຂື້ຫ້າມສາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ມີພດຕິກາ ດັີ່ງນີີ້:
1. ບຸກລຸກ ຫຼ ຕັີ້ງຖິີ່ນຖານຢ່ເຂດບລິເວນທີີ່ດິນປ່າປຸ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ທີີ່ດິນບລິເວນແຫຼີ່ງນີ້າ ທີີ່
ສະຫງວນໄວຸ້ ແລະ ເຂດສະຫງວນຂອງລັດ;
2. ປອມແປງໃບຕາດິນ, ຕາປະທັບ, ລາຍເຊັນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
3. ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ບີ່ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍ;
4. ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ແລະ ທາລາຍຫຼັກເຂດແດນທີີ່ດິນ;
5. ຊ-ີ້ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໂດຍບີ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
6. ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ ແລະ
ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ລວມທັງການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ຍົກເວັີ້ນ
ການຊີ້ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 122 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ;ີ້
7. ເອົາທີີ່ດິນຂອງລັດ ລວມທັງທີີ່ດິນລວມໝ່ຂອງບ້ານ ໃຫຸ້ເຊົີ່າ, ແລກປ່ຽນ, ຂາຍ, ຄີ້າປະກັນ ຫຼ
ມອບ ໂດຍບຖ
ີ່ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
8. ຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ແລະ ເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
9. ລະເມີດສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນ, ຫຼີກລ້ຽງການເສຍຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ ຄ່າສາປະທານທີີ່ດິນ, ຄ່າ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຄ່າທານຽມນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ອາກອນ, ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການຕ່າງໆ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
41

10. ໃຊຸ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼ ນາບຂ່ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຫຼ ພະນັກງານ;
11. ປະຕິເສດການໃຫຸ້ການຮ່ວມມ ຫຼ ຂັດຂວາງ ການແກຸ້ໄຂຂີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
12. ມີພດຕິກາອີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 159 (ໃໝ່) ຂື້ຫ້າມສາລັບເຈົື້າໜ້າທີ່ ຫ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຫ້າມເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຫຼ ພະນັກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພດຕິກາ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ສວຍໃຊຸ້ສິດອານາດ, ຕາແໜ່ງ, ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ ເພີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ໝ່ຄະ
ນະ, ພັກພວກ, ຈຸຸ້ມເຈີ້ອ ແລະ ຍາດພີີ່ນ້ອງ;
2. ທວງເອົາ, ຂເອົາ ແລະ ຮັບເອົາ ສິນບົນ;
3. ໃຊຸ້ສິດ ຫຼ ໜ້າທີີ່ເກີນຂອບເຂດ ຊີ່ງກີ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝ່ ຫຼ
ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ນັກລົງທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
4. ເມີນເສີຍ, ເລີນເລີີ້ຕີ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ,ີ່ ບິດເບອນຂີ້ມນ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດງເວລາການພິຈາລະນາ
ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
5. ອະນຸຍາດໃຫຸ້ເຄີ່ອນໄຫວ ຫຼ ປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນກລະນີໃດກຕາມ ຈົນກວ່າຂີ້ຂັດແຍ່ງທີີ່
ດິນນັີ້ນຖກແກຸ້ໄຂສາເລັດ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ອອກໃບຕາດິນຊີ້າຊ້ອນ, ອອກໜັງສຢັີ້ງຢນກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ,
ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ, ທີີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີີ່ດິນປ່າປຸ້ອງກັນ, ປ່າຜະລິດ, ທີີ່ດິນເຂດຫວງຫ້າມຂອງລັດ ແລະ ລວມ
ໜ່ ໃຫຸ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ໂດຍບີ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ໂດຍບີ່ມີຄວາມຍຸຕິທາ, ລາອຽງ, ບີ່ຖກຕ້ອງຕີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດ
ຕັີ້ງລັດ ແລະ ລວມໝ່;
8. ເປັນນາຍໜ້າ, ທີີ່ປກສາ ໃຫຸ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານທີດ
ີ່ ິນ;
9. ເປີດເຜີຍຂີ້ມນທີີ່ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍບີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;
10. ປອມແປງເອກະສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ, ລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ;
11. ທາລາຍຫຼັກຖານ, ເອກະສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ, ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ ທາລາຍ ຫຼັກເຂດແດນທີີ່ດິນ;
12. ມີພດຕິກາອີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທ XII
ການແກ້ໄຂຂື້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ມາດຕາ 160 (ໃໝ່) ຮູບການແກ້ໄຂຂຂ
ື້ ັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
ການແກຸ້ໄຂຂຂ
ີ້ ັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີດ
ີ່ ິນ ສາມາດດາເນີນດ້ວຍຮບການໃດໜີ່ງ ດັີ່ງນີີ້:
1. ການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ ການປະນີປະນອມ;
2. ການແກຸ້ໄຂບັນຫາທີມ
ີ່ ີລັກສະນະບລິຫານ;
3. ການແກຸ້ໄຂໂດຍອົງການແກຸ້ໄຂຂີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
4. ການຮ້ອງຟຸ້ອງຕສ
ີ່ ານ;
5. ການແກຸ້ໄຂຸ້ທມ
ີີ່ ີລັກສະນະສາກົນ.
ມາດຕາ 161 (ໃໝ່) ການໄກ່ເກ່ຍ ຫ ການປະນປະນອມ
ໃນກລະນີມີຂີ້ຂັດທີີ່ກີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບຕີ່ການນາໃຊຸ້, ການຄຸຸ້ມຄອງ, ການດາເນີນກິດຈະການ ແລະ
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ ການປະນີປະນອມ ແມ່ນ ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍການປກສາຫາລ,
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ປະ ນີປະນອມ ແລະ ຕົກລົງກັນເຫັນດີນາກັນ ບົນພີ້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ
ແລະ ເປັນທາ.
ມາດຕາ 162 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂບັນຫາທມ
ີ່ ລັກສະນະບລິຫານກ່ຽວກັບທດ
ີ່ ິນ
ການແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ມີລັກສະນະບລິຫານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ໂດຍບໄີ່ ດຸ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ, ບີ່ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ, ບນ
ີ່ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມການົດເວລາພາຍຫຼັງທີີ່ໄດຸ້ຮັບມອບ, ບີ່ເສຍອາກອນ, ຄ່າ
ທານຽມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເຂດແດນ ແລະ ບັນຫາທີີ່ດິນອີ່ນໆທີີ່ມີລັກສະນະບລິຫານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້.
ບັນຫາ ຫຼ ຂີ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ດິນ ເກີດຂີ້ນຢ່ທ້ອງຖິີ່ນໃດ ຫຼ ຂະແໜງການໃດ ແມ່ນໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະ
ຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນ ເປັນ
ເຈົີ້າການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ແກຸ້ໄຂກ່ອນ ໂດຍໃຫຸ້ເກັບຂີ້ມນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີີ່ດິນນັີ້ນຕັີ້ງຢ່ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ເປັນຜຸ້ຕົກ
ລົງ ຕາມກົດໝາຍ.
ໃນກລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜີ່ງ ຫາກບີ່ພໃຈຕີ່ການຕົກລົງແກຸ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ ຂີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນດັີ່ງ
ກ່າວ ກມີສິດສະເໜີໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ເປັນຜຄ
ຸ້ ົີ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ ຂີ້ຂັດແຍ່ງ
ດັີ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ ໂດຍໃຫຸ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ເປັນໃຈກາງ
ແລະ ສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜີ່ງ ຫາກຍັງບີ່ພ
ໃຈຕີ່ການຕົກລົງແກຸ້ໄຂນັີ້ນ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຕ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄ່ກລະນີເປັນລາຍລັກອັກສອນນາບັນຫາ
ດັີ່ງ ກ່າວໄປຮ້ອງຟຸ້ອງຕີ່ສານປະຊາຊົນ ເພີ່ອພິຈາລະນາຕັດສີນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 163 (ໃໝ່) ການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂຂ
ື້ ັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໃນກລະນີເກີດຂຂ
ີ້ ັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີດ
ີ່ ິນ ທີີ່ພົວພັນກັບການດາເນີນທຸລະກິດ ຄ່ກລະນີສາມາດຮ້ອງຂ
ຕອ
ີ່ ົງການແກຸ້ໄຂຂຂ
ີ້ ັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພີ່ອແກຸ້ໄຂ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີນາກັນ.
ມາດຕາ 164 (ປັບປຸງ) ການຮ້ອງຟ້ອງຕີ່ສານ
ໃນກລະນີເກີດຂຂ
ີ້ ັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີດ
ີ່ ິນ ທີີ່ບີ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ ການປະນີປະນອມກັນໄດຸ້ ຄ່ກລະນີ
ມີສິດຮ້ອງຟຸ້ອງຕສ
ີ່ ານປະຊາຊົນ ເພີ່ອພິຈາລະນາຕັດສີນຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 165 (ໃໝ່) ການແກ້ໄຂທີ່ມລັກສະນະສາກົນ
ການແກຸ້ໄຂທີີ່ມີລັກສະນະສາກົນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ
ເປັນພາຄີ.

ພາກທ XIII
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານທດ
ີ່ ິນ
ໝວດທ 1
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດິນ
ມາດຕາ 166 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ດນ
ິ
ລັດຖະບານ ຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນຢ່າງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໂດຍ
ມອບໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜຸ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ, ເປັນເຈົີ້າການປະ
ສານສົມທົບກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່,
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການ
ປົກ ຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ;
2. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ;
3. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ;
4. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມບ້ານ ຊີ່ງແມ່ນ ໜ່ວຍງານດຽວກັນກັບ
ໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ-ການເງິນບ້ານ.
ມາດຕາ 167 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ມີສິດ ແລະ
ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນາໃຊຸ້
ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນໃຫຸ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະ
ອຽດ ແລຸ້ວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ;
4. ສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ດາເນີນການສາຫຼວດ, ເກັບກາຂີ້ມນເນີ້ອທີີ່
ດິນແຕ່ລະປະເພດໃນແຕ່ລະເຂດ ທີີ່ຢ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົີ່າ
ກະ ຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລຸ້ວສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
5. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນບລິເວນນີ້າ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຈຸດພິເສດທີີ່ຕັີ້ງພມສັນຖານຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ຕາມລະ ບຽບການ;
6. ສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ດາເນີນການຈັດສັນແຫຼີ່ງນີ້າຕາມອ່າງຮັບນີ້າ ແລະ ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຄວາມຄ້ອຍຊັນ ໂດຍການນາ
ໃຊຸ້ຂີ້ມນຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ສາຫຼວດພາກສະໝາມ ແລຸ້ວສ້າງເປັນແຜນທີີ່
ດິນຈຸລະພາກໃຫຸ້ສາມາດເຊີ່ອມຈອດກັບແຜນທີີ່ມະຫາພາກ ;
7. ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມແຜນແມ່ບົດ
ຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງ
ທົບທວນການປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທຸກ ຫ້າ ປີ ແລຸ້ວລາຍງານຕີ່ລັດຖະບານ;
8. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການແກຸ້ໄຂບັນຫາການຈັບຈອງທີີ່ດິນ, ການຄອບຄອງທີີ່ດິນທີີ່ຜິດ
ກົດໝາຍຕີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານຕົກລົງ;
9. ຄົີ້ນຄວ້າການສະເໜີຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອີ່ນ ເພີ່ອຮັບປະກັນຜົນ
ປະໂຫຍດສງສຸດຂອງຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດ
ສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໃຫຸ້ມີ
ຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດຕີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ;
44

10. ສະເໜີລັດຖະບານ ຕີ່ກັບການຊີ້ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດໃຫຸ້ ພົນລະ
ເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ;
11. ການົດເງີ່ອນໄຂ ໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ຂີ້ນທະ
ບຽນອອກໃບຕາດິນ;
12. ມອບສິດໃຫຸ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ຂີ້ນທະບຽນ
ອອກໃບຕາດິນ ຕາມການສະເໜີຂອງ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ;
13. ສ້າງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ລະບົບຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ;
14. ຊີີ້ນາການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
15. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປັກຮັກ
ສາ, ພັດທະນາ, ກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
16. ຊີີ້ນາວຽກງານສາຫຼວດ, ວັດແທກ, ການົດເຂດໃຫຸ້ເຊົີ່າ ແລະ ສາປະທານທີີ່ດິນ;
17. ເຂົີ້າຮ່ວມຄົີ້ນຄວ້າ ການອະນຸຍາດຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດ;
18. ມອບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ພ້ອມທັງຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັນ
ີ້ ຄນ;
19. ຊີນ
ີ້ າວຽກງານ ການຂນ
ີ້ ທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ອອກໃບຢັີ້ງຢນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການພັດທະ
ນາທີີ່ດິນ, ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ການສ້າງສາມະໂນທີີ່ດິນ, ປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນການ ເຄີ່ອນ
ໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການຂີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນເພີ່ອປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ;
20. ເກັບຄ່າບລິການ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
21. ຕິດຕາມ ກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້
ທີີ່ດິນ;
22. ຮັບຄາຮ້ອງ ຫຼ ຄາສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນທາງດ້ານບລິຫານຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະ
ສານສົມທົບກະຊວງອີ່ນ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
23. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການດາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
24. ສ້າງ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
25. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
26. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນ ຕີ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
27. ນາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 168 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ຂັື້ນແຂວງ
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ
ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
2. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຈັດສັນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ໂດຍປະສານສົມທົບພະແນກການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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3. ສ້າງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ຖານຂີ້ມນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫຸ້ເຊີ່ອມຕີ່ກັບລະບົບ
ຂີ້ມນ ຂ່າວສານ ທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດ
ທະນາ, ກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ເຂົີ້ີ່າຮ່ວມໃນການແກຸ້ໄຂຂີ້ຂັດແຍ່ງ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ;
5. ສາຫຼວດ, ວັດແທກ ເຂດພີ້ນທີີ່ດິນຂອງລັດ ພ້ອມທັງອອກໃບແຜນທີີ່ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ ເພີ່ອໃຫຸ້ເຊົີ່າ ແລະ ສາປະທານ;
6. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີເຈົາີ້ ແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມອບ ຫຼ ຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມ
ແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ;
7. ຊີນ
ີ້ າວຽກງານການສາຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະ ສອບຖາມສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພີ່ອຂີ້ນທະບຽນອອກໃບ
ຕາ ດິນ, ອອກໃບຢັີ້ງຢນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການພັດທະນາທີີ່ດິນ, ການສ້າງສາມະໂນທີີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນການ
ເຄີ່ອນ ໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
8. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນຈາກປະເພດ
ໜີ່ງໄປເປັນປະເພດອີ່ນ;
9. ພິຈາລະນາການຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຂີ້ນ
ທະບຽນທີີ່ດິນເພີ່ອປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ;
10. ປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ແລຸ້ວສະເໜີເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕົກລົງບົນພີ້ນຖານການຮັບຮອງຈາກສະພາປະ
ຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ;
11. ຄິດໄລ່ຄ່າທານຽມ ແລະ ເກັບຄ່າບລິການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
12. ຕິດຕາມກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ;
13. ຮັບຄາຮ້ອງ ຫຼ ຄາສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນທາງດ້ານບລິຫານຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະ
ສານສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
14. ອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
15. ສົີ່ງເສີມ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
16. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານທີດ
ີ່ ິນຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ;
17. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
18. ນາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 169 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ຂັື້ນເມອງ
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ມີ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ໂຄສະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
2. ສ້າງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ຖານຂີ້ມນ ຂ່າວສານ ທີີ່ດິນໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ;
3. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການອີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະ
ນາ, ກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ເຂົີ້ີ່າຮ່ວມໃນການແກຸ້ໄຂຂີ້ຂັດແຍ່ງ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ;
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4. ສາຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະ ສອບຖາມສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພີ່ອຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ອອກ
ໃບຢັີ້ງຢນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການພັດທະນາທີີ່ດິນ, ການສ້າງສາມະໂນທີີ່ດິນ;
5. ຂີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
6. ຄິດໄລ່ຄ່າທານຽມ ແລະ ເກັບຄ່າບລິການ ໃນການຈົດທະບຽນການເຄີ່ອນໄຫວສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
7. ຕິດຕາມກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ;
8. ຮັບຄາຮ້ອງ ຫຼ ຄາສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນທາງດ້ານບລິຫານ ຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະ
ສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ສົີ່ງເສີມ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 170 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມບ້ານ
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມບ້ານ ມີ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີີ້:
1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
2. ເກັບກາຂີ້ມນສາມະໂນທີີ່ດິນ ຫຼ ສະຖິຕິການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ;
3. ຢັີ້ງຢນເຄົີ້າມນທີີ່ດິນ, ເຊັນຢັີ້ງຢນເອກະສານ, ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
4. ເຂົີ້າຮ່ວມການແກຸ້ໄຂຂີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ;
5. ຕິດຕາມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
7. ນາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 171 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ທີີ່
ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ, ອົງການ
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂີ້
ມນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດ
ກາການນາໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອີ່ນຕາມທີີ່ໄດຸ້
ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 172 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະ
ກາໃນພີ້ນທີີ່ອຸດສາຫະກາ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
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ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບ
ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່
ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂີ້ມນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນາໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາ
ໃນພນ
ີ້ ທີີ່ອຸດສາຫະກາ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກາ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 173 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາໃນ
ພີ້ນທີີ່ພະລັງງານ ແລະ ບີ່ແຮ່ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ,
ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນ
ຍຸດທະສາດ, ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂມ
ີ້ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນາໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາໃນພີ້ນທີີ່ພະລັງ
ງານ ແລະ ບີ່ແຮ່, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 174 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນພີ້ນທີີ່
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະ
ຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການ ສ້າງແຜນຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂມ
ີ້ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນາໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກາໃນພີ້ນທີີ່ເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 175 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ
ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ,
ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
ສ້າງຖານຂມ
ີ້ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດ
ຕາມ ກວດກາການນາໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທີີ່ດິນຄົມ ມະນາຄົມ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 176 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະ
ຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸມ
ຸ້ ຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂມ
ີ້ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນາໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນວັດທະນະທາ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່
ອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 177 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ
ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ
ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດ
ຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່
ດິນທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂມ
ີ້ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນາໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນປຸ້ອງ
ກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 178 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຕາມ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີີ້:
ກ. ອົງການປົກຄອງຂັື້ນແຂວງ ມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່:
1. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຢ່
ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ້ອງຖິີ່ນຕົນ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ, ຈຸດພິເສດທ່າ
ແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ທີີ່ຕັີ້ງພມສັນຖານໃນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ ແລະ ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫຸ້ລັດຖະ
ບານ;
2. ດາເນີນການສາຫຼວດ ແລະ ເກັບກາຂີ້ມນເນີ້ອທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຢ່ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິີ່ນຕົນ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ ວາງຍຸດທະສາດ, ຈັດສັນ ແລະ ແຜນ
ການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ບັນລຸຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ຕົວເລກຄາດໝາຍ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນແຜນແມ່ບົດສັນທີີ່ດິນ
ແຫ່ງຊາດ;
3. ສ້າງຖານຂີ້ມນ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃນການຄຸຸ້ມ
ຄອງການນາໃຊຸ້ຂອງພະແນກການ, ອົງການປົກຄອງເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ
ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພີ່ອສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ;
4. ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພະແນກການ, ອົງການປົກຄອງເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງບ້ານ ໃນທຸກ ຫ້າ ປີ ແລຸ້ວລາຍງານຕີ່ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານ;
5. ສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາທີີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປຸ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ພ້ອມທັງເພີີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ມີ
ມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ; ຕົກລົງມອບສິດ ຫຼ
ຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ໃຫຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ ສາປະທານທີີ່ດິນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜ
ງ ການອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ຕົກລົງການຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີການົດໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ຖສັນຊາດ
ລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ;
8. ເປັນເຈົີ້າການຕິດຕາມ ກວດກາການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ພ້ອມທັງມີມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຈັບຈອງທີີ່ດິນ, ຄອບຄອງທີີ່
ດິນທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດນ
ິ ທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ້ອງຖິີ່ນຕົນຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ;
9. ກວດກາຄນ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີີ່ຈະປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກງານທີີ່
ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີີ້ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມີມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ;
10. ກວດກາ ແລະ ປະເມີນກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກການພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຮັບປະກັນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ;
11. ຈັດຕັີ້ງໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ
ປະຊາຊົນເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ຕາມກົດໝາຍ.
ຂ. ອົງການປົກຄອງຂັື້ນເມອງ ມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່:
1. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຈັດສັນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ;
2. ດາເນີນການສາຫຼວດ ແລະ ເກັບກາຂີ້ມນເນີ້ອທີີ່ດິນ ໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຢ່ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລຸ້ວລາຍງານໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ
ເພີ່ອເປັນບ່ອນຂີ້ມນໃນການວາງຍຸດທະສາດ, ຈັດສັນ ແລະ ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບັນລຸຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ
ຕົວເລກຄາດໝາຍ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນແຜນແມ່ບົດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ;
3. ສ້າງຖານ ແລະ ສະໜອງຂີ້ມນທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຢ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ
ແລະ ນາໃຊຸ້ຂອງບັນດາຫ້ອງການຂອງອົງການປົກຄອງເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ບ້ານ ໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ເພີ່ອສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ;
4. ສົມທົບກັບພະແນກຂອງແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາທີີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປຸ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ພ້ອມທັງເພີີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ມີ
ມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນຕາມພາ
ລະບົດບາດຂອງຕົນ;
6. ເປັນເຈົີ້າການຕິດຕາມ ກວດກາການຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດນ
ິ ແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງມີມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຈັບຈອງທີີ່
ດິນ, ຄອບຄອງທີີ່ດິນທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂຂ
ີ້ ັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;
7. ຈັດຕັີ້ງໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃຫຸ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ ປະ
ຊາຊົນເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ຕາມກົດໝາຍ.
ຄ. ອົງການປົກຄອງບ້ານນອກຈາກປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 170 ຂອງກົດໝາຍສະບັບສະນື້ແລ້ວ ຍັງມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່:
1. ເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫຸ້ການຮ່ວມມກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມອງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃຫຸ້ສາເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍ;
2. ສະໜອງຂມ
ີ້ ນທີີ່ດິນທີີ່ຢໃ່ ນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການການ
ຈັດຕັີ້ງພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມອງເພີ່ອສັງລວມ
ລາຍງານໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງເມອງຂັີ້ນເມອງ;
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3. ປຸກລະດົມໃຫຸ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນໃນບ້ານຂອງຕົນເຂົີ້າໃຈ ທັງປະກອບສ່ວນ
ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ພ້ອມ
ທັງປະຕິບັດ ຫຼ ເສຍພັນທະຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 179 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອນ
ີ່
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອີ່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ວາງ
ແຜນການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງເກັບກາ ແລະ ຂີ້ນບັນຊີທດ
ີີ່ ິນ ທີີ່ຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ປະ
ສານສົມທົບ, ໃຫຸ້ການຮ່ວມມກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງ
ການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານທີີ່ດິນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 180 (ປັບປຸງ) ເຈົາື້ ໜ້າທີ່ທີ່ດິນ
ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ພະນັກງານທີີ່ສັງກັດ ຢ່ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ ຊີ່ງຖກແຕ່ງຕັີ້ງໃຫຸ້ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.
ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ດິນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັີ່ງນີີ້:
1. ທວງເອົາ ແລະ ກວດກາເອກະສານທີີ່ຈາເປັນ ກ່ຽວກັບການກວດກາການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈາກບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ລົງກວດກາສະຖານທີີ່ ທີີ່ດິນ;
3. ໃຫຸ້ຄາແນະນາແກ່ຜຸ້ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;
4. ສະເໜີໂຈະ ຫຼ ຢຸດເຊົາກິດຈະການ ກ່ຽວກັບການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ບີ່ຖກຕ້ອງຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດ
ໝາຍ;
5. ສະເໜີໃຫຸ້ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາ ຖອນສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄນ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫຸ້ອົງການທີີ່ຕົນສັງກັດ;
8. ນາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອີ່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.

ໝວດທ 2
ການກວດກາວຽກງານທີ່ດິນ
ມາດຕາ 181 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາວຽກງານທີ່ດິນ
ອົງການກວດກາວຽກງານທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊີ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້
ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 166 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊີ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາລັດທຸກຂັີ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະ
ຫາຊົນ ແລະ ສີ່ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 182 (ປັບປຸງ) ເນອ
ື້ ໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານທີດ
ີ່ ິນ ມີເນີ້ອໃນ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;
2. ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ;
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3. ການນາໃຊຸ້ສິດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ ການນາໃຊຸ້ມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍຕີ່ຜຸ້ລະເມີດ.
ມາດຕາ 183 (ໃໝ່) ຮູບການການກວດກາ
ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮບການ ດັີ່ງນີ:ີ້
1. ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮຸ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈາ ແລະ ມີການົດເວລາອັນ
ແນ່ນອນ ຊີ່ງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ຄັີ້ງຕປ
ີ່ ີ.
ການກວດກາໂດຍແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮຸ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດທີີ່ມີການຮ້ອງຟຸ້ອງ ເມີ່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈາ
ເປັນ ຊີ່ງຕ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜຖ
ຸ້ ກກວດກາຮກ
ຸ້ ່ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີີ່ ຊົີ່ວໂມງ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໃນເວລາທີມ
ີ່ ີເຫດການສັບສົນ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາ
ເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ໂດຍບມ
ີ່ ີການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜຖ
ຸ້ ກກວດກາຮຸ້ລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາ ສາມາດດາເນີນການກວດກາດ້ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢສ
່ ະຖານທີປ
ີ່ ະຕິ
ບັດງານ.

ພາກທ XIV
ນະໂຍບາຍຕຜ
ີ່ ້ມ
ູ ຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕີ່ຜ້ລ
ູ ະເມດ
ມາດຕາ 184 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຕີ່ຜູ້ມຜົນງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັີ່ນ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ
ການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນຖກຕ້ອງຕາມເປົາີ້ ໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຈະໄດຸ້
ຮັບການຍ້ອງຍ ຫຼ ນະໂຍບາຍອີ່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 185 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕີ່ຜູ້ລະເມດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ໄດຸ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກສກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕອນ,
ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ ຖກລົງໂທດທາງອາຍາ ແລຸ້ວແຕ່ກລະນີເບົາ ຫຼ ໜັກ.
ໃນກລະນີ ກວດກາເຫັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຖສັນຊາດລາວ ຂາຍສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ໃຫຸ້ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນຄົນເຊີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອີ່ນ ລວມທັງ
ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຂີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດໂດຍໃສ່ຊີ່ພົນລະເມອງລາວໄວຸ້ ນອກຈາກ
ຖກປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນວັກໜີ່ງຂອງມາດຕານີີ້ແລຸ້ວ ແມ່ນໃຫຸ້ຮິບທີີ່ດິນຕອນນັີ້ນເປັນ
ຂອງລັດ.

ພາກທ XV
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 186 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜຈ
ຸ້ ັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະ
ບັບນີ.ີ້
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ມາດຕາ 187 (ປັບປຸງ) ການົດເວລາການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທດ
ີ່ ິນ
ພົນລະເມອງລາວ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກາ ແລະ ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ຢ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຕາມທີີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 37 ແລະ 77 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແຕ່ບພ
ີ່ ັດທະນາ ຖ້າຜຸ້ກ່ຽວຫາກຢາກສບຕີ່
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວນັີ້ນຢ່ ຕ້ອງເສຍຄ່າທານຽມການນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນອັດຕາທະວີຄນ ຕາມທີີ່ການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບ
ການສະເພາະ.
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ ທີີ່ມີທດ
ີີ່ ິນໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ຕ້ອງແກຸ້ໄຂໃຫຸ້ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ພາຍໃນ ສາມ ປີ ນັບແຕ່ວັນ ລັດຖະບານໄດຸ້
ອອກແຈຸ້ງການຢ່າງເປັນທາງການໃຫຸ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົີ່ວເຖິງ. ຖ້າຫາກກາຍການົດນີີ້ແລຸ້ວ ຜຸ້ກ່ຽວຈະໝົດສິດ
ນາໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ, ແຕ່ຫາກຍັງຕ້ອງການສບຕີ່ນາໃຊຸ້ ກຈະມີບລິມະສິດໃນການຂເຊົີ່າທີີ່ດິນນັີ້ນ.
ສາລັບສະຖານທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນນັີ້ນ ລັດຖະບານ ຈະເປັນຜຸ້ຕົກລົງ.
ມາດຕາ 188 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ
ຊາຊົນລາວ ໄດຸ້ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊຸ້ ແລະ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ
2003.
ຂກ
ີ້ ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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