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ພາກທ  I 
ບົດບັນຍັດທົີ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກ ານົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກຽ່ວກັບ ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດ 

ຕາມ ກວດກາວຽກງານທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານດັີ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ການປົກປັກຮັກ 
ສາ, ພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ, ເຮັດໃຫຸ້ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂ ີ້ນ, 
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທ າ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຕາມທິດຍ ນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນມີມ ນຄ່າເພີີ່ມຂ ີ້ນ ລວມທັງການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມ, ເຂດນ ີ້າແດນດິນ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. 

  

ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດິນ 
ທີີ່ດິນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ ເນ ີ້ອທີີ່ດິນ ຊ ີ່ງນອນຢ ່ໃນເຂດແດນ

ຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ໜ້າດິນ, ພ ີ້ນດິນ, ພ ຜາ, ເກາະດອນ, ດິນພ ີ້ນນ ີ້າ. 
ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ຊັບພະຍາກອນອັນລ ີ້າຄ່າ ແລະ ທ ນຮອນອັນມະຫາສານຂອງຊາດ ທີີ່ເປັນບ່ອນດ າລົງຊີວິດ 

ແລະ ທ າມາຫາກິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ, ເປັນພາຫະນະອັນສ າຄັນ ແລະ ປັດໄຈຕົີ້ນຕ ຂອງການຜະລິດ, ການພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

 

ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ກ າມະສິດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ທີີ່ດິນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນກ າມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ 

ຊ ີ່ງລັດ ເປັນຕົວແທນເຈົີ້າກ າມະສິດດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສ ນເປັນເອກະພາບໃນທົີ່ວປະເທດ ໂດຍມີ
ການຈັດສັນ, ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນ. 

ລັດ ມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ພົນລະເມ ອງລາວ, ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ, ລວມໝ ່ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖ 
ສັນຊາດລາວ ນ າໃຊຸ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ໝັີ້ນຄົງ.  

ລັດ ມອບໃຫຸ້ກົມກອງປະກອບອາວຸດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບ
ເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ. 

ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ມີສິດເຊົີ່າ 
ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫຼ  ຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ແລະ ເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງ
ລາວ. ສ າລັບການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ມີສິດແຕ່ເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານ
ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ.  
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ລັດ ຮັບຮ ຸ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນສະເພາະແຕ່ເທິງໜ້າດິນເທົີ່ານັີ້ນ, ສ່ວນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີີ່ມີຢ ່ໃນພ ີ້ນ
ດິນ ແລະ ໜ້າດິນ ເປັນກ າມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ. 

ລັດ ຈະໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ຈາກຜ ຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທິີີ່ດິນໃນກ ລະນີມີຄວາມຈ າເປັນ ເພ ີ່ອຜົນປະ 
ໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກການໂອນເອົາສິດນັີ້ນ. 

ລັດ ຈະຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນກ ລະນີມີການລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼ  ສັນຍາ ໂດຍບ ີ່ທົດແທນຄ່າເສຍໃຫຸ້ຜ ຸ້ 
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດ. 

  

ມາດຕາ 4 (ໃໝ່) ການອະທິບາຍຄ າສັບ 
ຄ າສັບທີີ່ນ າໃຊຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ໜ້າດິນ ໝາຍເຖິງ ຊັີ້ນເທິງຂອງດິນທຸກຕອນ ຊ ີ່ງມ ີ ຕົີ້ນໄມຸ້, ເຄ ີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ພ ດ, ຊີວະນາໆ

ພັນ, ນ ີ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອ ີ່ນໆ; 
2. ພ ື້ນດິນ ໝາຍເຖິງ ຊັີ້ນລຸ່ມຂອງດິນທຸກຕອນ ຊ ີ່ງມີ ຊັີ້ນດິນ, ຊັີ້ນຫີນ, ນ ີ້າໃຕຸ້ດິນ, ອາຍແກ໊ດ, ແຮ່

ທາດ ແລະ ອ ີ່ນໆ;  
3. ເກາະດອນ ໝາຍເຖິງ ທີີ່ດິນຢ ບ່ ລເິວນນ ີ້າ ຊ ີ່ງເກີດຂ ີ້ນຕາມທ າມະຊາດ ຫຼ  ທີີ່ດິນປົີ່ງໃໝ່ໃນຂອບ

ເຂດທີີ່ດິນບ ລເິວນນ ີ້າ; 
4. ດິນພ ື້ນນ ື້າ ໝາຍເຖິງ ທີີ່ດິນຢ ພ່ ີ້ນນ ີ້າ ຊ ີ່ງມ ີສັດນ ີ້າ, ພ ດນ ີ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອ ີ່ນໆ; 
5. ການຈັບຈອງທ ີ່ດນິ ໝາຍເຖິງ ການເຂົີ້າຄອບຄອງທີີ່ດິນ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ດ້ວຍຮ ບການ 

ຕ່າງໆ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າດົງດິບ, ປ່າຍອດນ ີ້າ, ທີີ່ດິນບ ລິເວນບ ີ່ແຮ່, ບ ລິເວນເຂດວັດທະນະທ າ ແລະ ບ  
ຮານສະຖານ, ເຂດປ່າສັກສິດ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, ເຂດປະຫວັດສາດ ແລະ ເຂດສະຫງວນຂອງລັດ; 

6. ການບຸກລກຸທ ີ່ດນິ ໝາຍເຖິງ ການລ່ວງລະເມີດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ 
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງ 
ກ່າວດ້ວຍການໃຊຸ້ສິດເກີນຂອບເຂດ, ສວຍໃຊຸ້ອ ານາດ, ໜ້າທີີ່, ຕ າແໜ່ງ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ; 

7. ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງ ລັດ, ລວມໝ ່, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການ 
ຈັດຕັີ້ງທີີ່ເປັນພົນລະເມ ອງລາວ; 

8. ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ລວມທັງທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດມອບໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ 
ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜ ີ່ງ ຕາມແຜນການຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຂອງລັດ; 

9. ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິຂອງບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ ຊ ີ່ງມີໃບຕາດິນ
ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;  

10. ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງທ ີ່ເປັນພົນລະເມ ອງລາວ ໝາຍເຖິງ ສິດ
ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ ໃນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຊ ີ່ງມີໃບຕາດິນຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

11. ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງ ຄົນຕາ່ງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມ ສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທ ີ່ເປັນເຊ ື້ອຊາດ
ລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ແລະ ການຈດັຕັື້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທ ີ່ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນຕາມການອະນຸ 
ຍາດຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ມາຈາກການເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານ, ຊ ີ້ແບບມກີ ານົດເວລາຈາກລັດ 
ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນດ າລົງຊີວິດ, ທ າມາຫາກິນ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ຂອງ ສປປ ລາວ; 

12.  ຖານະສິດຕ ີ່ທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງຜ ຸ້ເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ບັນທ ກໄວຸ້ໃນປ ີ້ມທະ
ບຽນທີີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ ເພ ີ່ອເປັນການຢັີ້ງຢ ນຖານະຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງ ເປັນຕົີ້ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ເປັນຊັບເດີມ ຫຼ  
ສິນສົມສ້າງ ຫຼ  ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຮ່ວມກັນ; 
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13. ໃບຢັື້ງຢ ນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີີ່ຢັີ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຊົີ່ວຄາວ ທີີ່ອົງການ
ລັດກ່ຽວຂ້ອງ ອອກໃຫຸ້ຕາມນະໂຍບາຍຈັດສັນ ມອບໃຫຸ້ພົນລະເມ ອງລາວ ເປັນບ່ອນຢ ່ອາໄສ ແລະ ບ່ອນທ າ
ການຜະລິດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ; 

14. ໃບຢັື້ງຢ ນການພັດທະນາທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງການທີີ່ອົງການລັດກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ
ຜ ຸ້ອອກໃຫຸ້ ພາຍຫັຼງໄດຸ້ກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນໃບຢັີ້ງຢ ນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;  

15. ການຍົກສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ການເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຕົນໃຫຸ້ບຸກຄົນອ ີ່ນໂດຍມີເງ ີ່ອນ 
ໄຂໃນເວລາຍັງມີຊີວິດຢ ່. ຜ ຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈະກາຍເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໄດຸ້ ກ ຕ ີ່ເມ ີ່ອຜ ຸ້ກ່ຽວໄດຸ້ປະ 
ຕິບັດຕາມເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໂດຍຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

16. ທ ີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ໝາຍເຖິງ ເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ທີີ່ຖ ກທ າລາຍຢ່າງໜັກເປັນເວລາຫຼາຍປີຕ ີ່ເນ ີ່ອງ
ກັນ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາຫຼາຍສິບປີ ຈ ີ່ງສາມາດຟ ີ້ນຟ ດ້ວຍຕົວມັັນເອງໄດຸ້ ຊ ີ່ງຄວາມປົກຫຸຸ້ມຂອງຊັີ້ນເຮ ອນຍອດຂອງ
ຕົີ້ນ ໄມຸ້ບ ີ່ເກີນ ສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ບ ລິມາດໄມຸ້ຢ ນຕົີ້ນທີີ່ມີຂະໜາດໜ້າຕ້າງ ສິບ ຊັງຕີແມັດ ຂ ີ້ນໄປ ບ ີ່ເກີນ 
ຊາວ ແມັດກ້ອນ ຕ ີ່ໜ ີ່ງເຮັກຕາ; 

17. ທ ີ່ດິນປ່າປອກໂຫ ື້ນ ໝາຍເຖິງ ເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ທີີ່ຖ ກທ າລາຍຢ່າງໜັກ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຕ ີ່
ເນ ີ່ອງກັນເຮັດໃຫຸ້ເນ ີ້ອທີີ່ດັີ່ງກ່າວ ປົກຫຸຸ້ມດ້ວຍ ປ່າພຸ່ມ, ຫຍ້າຄາ, ຫຍ້າແຝກ, ຫຍ້າແຂມ, ຜັກກ ດ ຊ ີ່ງຕົີ້ນໄມຸ້ບ ີ່
ສາ ມາດຟ ີ້ນຟ ດ້ວຍຕົວມັນເອງເປັນປ່າໄມຸ້ ໂດຍທ າມະຊາດໄດຸ້; 

18. ໃບແຜນທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັີ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມຂັີ້ນເມ ອງ ເປັນຜ ຸ້ອອກໃຫຸ້ພາຍຫັຼງໄດຸ້ມກີານສ າຫຼວດ
ວັດແທກ ແລະ ພິສ ດຫັຼກຖານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ; 

19. ໃບອະນຸຍາດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນລດັ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັີ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິຂອງລັດ ທີີ່ມອບໃຫຸ້ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜ ີ່ງ ຕາມກົດໝາຍ; 

20. ພ ື້ນທ ີ່ດິນເຂດພະລັງງານ ໝາຍເຖິງ ພ ີ້ນທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໃຫຸ້ເປັນທີີ່ຕັີ້ງຂອງເຂ ີ່ອນ, ໂຮງໄຟ 
ຟຸ້າ, ສະຖານີໄຟຟຸ້າ, ແລວສາຍສົີ່ງໄຟຟຸ້າ, ແລວທາງທ ີ່ພະລັງງານ, ອາຍແກ໊ດ ແລະ ທີີ່ດິນອ ີ່ນທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າ   
ໝາຍການຜະລິດ, ສົີ່ງ ແລະ ຈ າໜ່າຍພະລັງງານ; 

21. ພ ື້ນທ ີ່ດິນເຂດບ ີ່ແຮ່ ໝາຍເຖິງ ຂອບເຂດເນ ີ້ອທີີ່ຂຸດຄົີ້ນ, ເຂດໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ລານ ຫຼ  ສາງ
ເກັບມ້ຽນແຮ່, ອ່າງເກັບນ ີ້າເປ ີ້ອນ, ເສັີ້ນທາງເຄ ີ່ອນຍ້າຍ, ເຂດທີີ່ພັກອາໄສ, ສ ານັກງານ, ສະຖານທີີ່ສ້ອມແປງ, 
ສາງເກັບມ້ຽນທາດລະເບີດ ແລະ ທາດເຄມີຮັບໃຊຸ້ການຂຸດຄົີ້ນ ແລະ ການຜະລິດ; 

22. ພ ື້ນທ ີ່ດິນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ໝາຍເຖິງ ພ ີ້ນທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດເປັນເຂດ ເພ ີ່ອສ້າງເງ ີ່ອນໄຂ 
ໃຫຸ້ແກ່ການດ ງດ ດການລົງທ ນ ທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີສ ງ, ນ າໃຊຸ້ນະວັດຕະກ າໃນການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ, 
ການຜະລິດທີີ່ສະອາດ, ປະຢັດຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານເພ ີ່ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ເປັນ
ມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ;  

23. ພ ື້ນທ ີ່ດິນເຂດອຸດສາຫະກ າ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງ ພ ີ້ນທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໃຫຸ້ເປັນ
ທີີ່ຕັີ້ງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ລວມທັງສະຖານທີີ່ພັກເຊົາຂອງກ າມະກອນ, ເຂດປຸງແຕ່ງເພ ີ່ອສົີ່ງອອກ, ສະຖາບັນ ຫຼ  ສ ນ
ຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ສະຖານທີີ່ບ າບັດນ ີ້າເປ ີ້ອນ, ບ່ອນບ າບັດສິີ່ງເສດເຫຼ ອອຸດສາຫະກ າ, 
ທ ີ່ນ ີ້າປະປາ, ທີີ່ດິນອ ີ່ນ ທີີ່ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍອຸດສາຫະກ າ; 

24. ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດທ ີ່ພົວພັນກັບທ ີ່ດນິ ໝາຍເຖິງ ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນເຂົີ້າໃນເປົີ້າ   
ໝາຍໃດໜ ີ່ງ ເພ ີ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສ້າງລາຍຮັບເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ແກຸ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະ ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົີ່າ, ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍບ ີ່ໃຫຸ້ທີີ່ດິນສ ນເສຍ, 
ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ; 

25. ເຂດໂລຊິດສະຕກິ ໝາຍເຖິງ ພ ີ້ນທີີ່ຈັດສັນສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ໂລຊດິສະຕກິ ຊ ີ່ງ
ມີສະຖານີລົດຂົນສົີ່ງສິນຄ້າ, ລານຕ ຸ້ສິນຄ້າ, ສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍຕ ຸ້ສິນຄ້າ ແລະ ສາງສິນຄ້າ; 
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26. ຄ່າທ ານຽມນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິ ໝາຍເຖິງ ການເສຍພັນທະປະຈ າປີໃນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ລັດ ໂດຍ
ເກັບຈາກເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ຍົກເວັີ້ນຜ ຸ້ໄດຸ້ ເຊົີ່າ ຫຼ  
ສ າປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ເຊົີ່າທີີ່ດິນຈາກພົນລະເມ ອງລາວ; 

27. ຄ່າທ ານຽມກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບຄ່າສິດຄຸຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານຂອງລັດ ຈາກບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ເຄ ີ່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານຂະແໜງການຂອງລັດ 
ດ້ວຍການອອກໃບຢັີ້ງຢ ນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຕາ ີ່າງໆ;  

28. ຄ່າບ ລິການກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບຄ່າບ ລິການຮັບໃຊຸ້ທາງດ້ານບ ລິຫານວິຊາການ 
ຈາກຂະແໜງການຂອງລັດ ໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວຮັບໃຊຸ້ສັງຄົມ ໂດຍບ ີ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ແລະ ເພ ີ່ອເປັນການຊ່ວຍ
ໜ ນການໃຊຸ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ; 

29. ໜ່ວຍງານບ ລິການປະຕູດຽວ ໝາຍເຖິງ ໜ່ວຍງານທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ບ ລິການ ຂ ີ້ນທະບຽນອອກ
ໃບຕາດິນ, ຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ; 

30. ຄອນໂດມ ນຽມ ໝາຍເຖິງ ອາຄານຫຼາຍຊັີ້ນທີີ່ມີຫຼາຍຫ້ອງ ຊ ີ່ງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດປຸກສ້າງຈາກລັດ 
ດ້ວຍຮ ບການຂ ີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນເປັນນິຕິບຸກຄົນ ເພ ີ່ອປຸກສ້າງເປັນຄອນໂດມີນຽມ ຕາມລະບຽບການ;  

31. ຫ້ອງຊຸດ ໝາຍເຖິງ ບັນດາຫ້ອງຢ ່ໃນຄອນໂດມີນຽມ ຊ ີ່ງສາມາດເປັນກ າມະສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕ ິ
ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  

32. ຕົວເມ ອງໃໝ່ ໝາຍເຖິງ ເຂດພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານທາງດ້ານ ການຄ້າ, ການບ ລກິານ ແລະ 
ທີີ່ຢ ່ອາໄສ ທີີ່ທັນສະໄໝ ຊ ີ່ງເຂດດັີ່ງກ່າວບ ີ່ແມ່ນຕົວເມ ອງໃນລະບົບການປົກຄອງ; 

33. ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ໝາຍເຖິງ ພ ີ່, ແມ່ ແລະ ລຸກ ຕາມກົດໝາຍກ ານົດໄວຸ້. 
 

ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານທ ີ່ດິນ 
ລັດ ສົີ່ງເສີມໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ດ້ວຍການວາງ
ນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ ການສ ກສາອົບຮົມ, ການສົີ່ງເສີມການລົງທ ນດ້ານແຮງງານ, 
ວັດຖຸ, ທ ນ, ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ການກ ີ່ສ້າງໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານທີີ່ດີ. 

ລັດ ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼ  ຍົກເວັີ້ນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການສ າຫຼວດ-ວັດແທກຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ 
ແລະ ການເສຍຄ່າທ ານຽມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນາໃຫຸ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ໃນເຂດບ ລິມະສິດກະສິກ າ ລວມ
ທັງເຂດທີີ່ໄດຸ້ປະກາດເປັນເຂດໄພພິບັດ.  

ລັດ ຊຸກຍ ຸ້, ສົີ່ງເສີມ ໃຫຸ້ມີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຸ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊທີີີ່ເປັນມິດຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາພ ມປັນຍາຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົີ້າໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, 
ບ ລິຫານ, ປົກປັກຮັກສາ, ນ າໃຊຸ້, ພັດທະນາທີີ່ດິນ ແລະ ຟ ີ້ນຟ ດິນໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ ີ້ນ. 

ລັດ ສົີ່ງເສີມສິດເປັນເຈົີ້າ ແລະ ບົດບາດຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການ 
ຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ສ ີ່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ພົວພັນກັບທີີ່ດິນ.  

 

ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ຫ ັກການກ່ຽວກັບວຽກງານທ ີ່ດນິ 
ວຽກງານທີີ່ດິນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ສອດຄ່ອງກັບ ລັດຖະທ າມະນ ນ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນ

ແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ - ປຸ້ອງກັນຄວາມ 
ສະຫງົບ;  
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2. ຄຸຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສ ນ, ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນບ ີ່ໃຫຸ້ທີີ່ດິນຂອງ
ລັດສ ນເສຍ; 

3. ຮັບປະກັນການຮັກສາເນ ີ້ອທີີ່ດິນກະສິກ າ ຕາມແຜນແມ່ບົດຈດັສັນທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຄ ີ້າປະກັນຄວາມໝັີ້ນ
ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເນ ີ້ອທີີ່ດິນທີີ່ຈະນ າໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາ ສາມສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ເນ ີ້ອທີີ່ດິນປ່າ 
ໄມຸ້ປົກຫຸຸ້ມບ ີ່ໃຫຸ້ຫຼຸດ ເຈັດສິບ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນ ີ້ອທີີ່ດິນທົີ່ວປະເທດ;  

4. ຮັບປະກັນກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ 
ໃນແຕລ່ະໄລຍະ, ມີການແບ່ງຂັີ້ນຄຸຸ້ມຄອງລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັີ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃຫຸ້ຈະແຈຸ້ງ; 

5. ຮັບປະກັນການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທຸກພາກ 
ສ່ວນໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ;  

6. ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະ 
ຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ສ ີ່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະ 
ຕິບດັນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ພົວພັນກັບທີີ່ດິນ.  

 

ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສດິນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ລັດ ປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງ

ຊັບສິນທີີ່ຕັີ້ງຢ ່ເທິງໜ້າດິນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມສະຫງົບ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍາວນານ. 
 

ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ການຈັບຈອງ ແລະ ການບຸກລກຸທ ີ່ດິນ 
ລັດ ບ ີ່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງໃດໜ ີ່ງ ຈັບຈອງ ແລະ ບຸກລຸກທີີ່ດິນ. 
ການຈັບຈອງ ແລະ ບຸກລຸກທີີ່ດິນຈະຖ ກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຈະຖ ກຮິບຄ ນ. ໃນກ ລະນີມີສິີ່ງ

ປຸກສ້າງ ຫຼ  ດ າເນີນກິດຈະການໃດໜ ີ່ງຢ ່ໃນທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖ ກຮ ີ້ຖອນສິີ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຢຸດຕິການດ າເນີນ
ກິດຈະການ ໂດຍລັດຈະບ ີ່ທົດແທນຄ ນແຕ່ຢ່າງໃດ. 

  

ມາດຕາ 9 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ກດົໝາຍ 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນ າໃຊຸ້ສ າລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີ

ສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ ທີີ່ດ າລົງຊີວິດ ແລະ ເຄ ີ່ອນໄຫວຢ ່ໃນດິນແດນ 
ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 10 (ໃໝ)່ ການຮວ່ມມ ສາກົນ 
ລັດ ສົີ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ ດ້ວຍ

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກ
ລະດັບຄວາມຮ ຸ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານດັີ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ປະຕິບັດ
ຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ.ີ  

 

ພາກທ  II 
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 

 

ໝວດທ  1 
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ີ່ດິນ 
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ມາດຕາ 11 (ໃໝ່) ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ີ່ດິນ 
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການກ ານົດເຂດ ແລະ ປະເພດທີີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 

ຈຸດພິເສດທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ທີີ່ຕັີ້ງພ ມສັນຖານຂອງປະເທດ ແລະ ຈຸດພິເສດແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນເພ ີ່ອປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາປະເທດ 
ຊາດ ຕາມທິດຍ ນຍົງ ແລະ ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ; 
2. ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ. 

 

ມາດຕາ 12 (ໃໝ)່ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ີ່ດິນແຫ່ງຊາດ 
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ການກ ານົດເຂດ, ປະເພດທີີ່ດິນ ທີີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ

ລະດັບຊາດ ເພ ີ່ອພັດທະນາທີີ່ດິນເຂດພ ີ້ນທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ບ່ອນຢ ່ອາໄສ  ແລະ 
ທ າການຜະລິດ ສາມສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນ ີ້ອທີີ່ທົີ່ວປະເທດ ແລະ ເພ ີ່ອຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາພ ີ້ນທີີ່ເຂດສະ 
ຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໂດຍໃຫຸ້ມີປ່າໄມຸ້ປົກຫຸຸ້ມກວມເອົາ ເຈັດສິບ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ເນ ີ້ອທີີ່ທົີ່ວປະເທດ. 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລຸ້ວສະເໜີຕ ີ່ລັດຖະບານ ພິ 
ຈາລະນາ ເພ ີ່ອນ າສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ.  

 

ມາດຕາ 13 (ໃໝ)່ ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ 
ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນ ການກ ານົດເຂດ, ປະເພດທີີ່ດິນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ຊ ີ່ງປະກອບມີແຜນ

ຈັດສັນທີີ່ດິນຂັີ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ, ຈຸດພິເສດທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ທີີ່ຕັີ້ງ
ພ ມສັນຖານໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ສ້າງແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ, ອົງການປກົຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັີ້ນບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລຸ້ວສະເໜີຕ ີ່
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາ ເພ ີ່ອນ າສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງ. 

 

ໝວດທ  2 
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 14 (ໃໝ່) ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ  
ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍພ ີ້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, 

ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຊ ີ່ງເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 
ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ປະກອບມີ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າກຽ່ວ

ກັບວຽກງານທີີ່ດິນ. 
 

ມາດຕາ 15 (ໃໝ່) ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂັື້ນສນູກາງ 
ກະຊວງທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມຂະແໜງການໃນແຕ່ລະປະເພດ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການ 

ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຂະແໜງການຕົນ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະ  



7 

 

ຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ລັດຖະບານ ຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ມາດຕາ 16 (ໃໝ່) ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂັື້ນແຂວງ 

ພະແນກການຂັີ້ນແຂວງ ທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຂະແໜງການ
ຂອງຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ, ພະແນກ
ການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງພະແນກການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 17 (ໃໝ)່ ແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິ 
ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການກ ານົດເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດໃນແຕ່ລະເຂດ ຕາມ

ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງແຜນການ
ຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ  ແລະ ເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຂະແໜງການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຕ້ອງວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ໃ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະ 
ເພດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປກົ 
ຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 18 (ໃໝ)່ ເປົື້າໝາຍການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຈະຖ ກນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນແຕ່ລະເປົີ້າໝາຍ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ເປົີ້າໝາຍອະນຸລັກ ແມ່ນ ເຂດທີີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີີ່ດິນປ່າປຸ້ອງກັນ, ທີີ່ດິນປ່າຜະລິດ, ທີີ່ດິນບ ລິ 

ເວນນ ີ້າ ແລະ ທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນທີີ່ລັດສະຫງວນໄວຸ້ ເພ ີ່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມ
ທັງ ການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນເຂດຊາຍແດນ; 

2. ເປົີ້າໝາຍພັດທະນາ ແມ່ນ ເຂດທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າ ເພ ີ່ອຄ ີ້າປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຂດທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງ, ອຸດສາຫະກ າ, ພະລັງງານ, ບ ີ່ແຮ່, 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ຄົມມະນາຄົມ, ການສ ີ່ສານ, ວັດທະນະທ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອ ີ່ນໆ.  

 

ພາກທ  III 
ການຈັດແບ່ງເຂດ, ປະເພດ,  ການສ າຫ ວດ, ການປກົປກັຮກັສາ, 

ການພັດທະນາ ແລະ ການຫນັປ່ຽນປະເພດ ທ ີ່ດິນ  
 

ໜວດທ  1 
ການຈັດແບ່ງເຂດ ແລະ ປະເພດທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ການຈັດແບ່ງເຂດທ ີ່ດິນ 
ທີີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໄດຸ້ຈັດແບ່ງເປັນ ສາມ ເຂດ ດັີ່ງນີີ້: 
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1. ເຂດທົີ່ງພຽງ; 
2. ເຂດພ ພຽງ; 
3. ເຂດພ ດອຍ. 
ເຂດທົີ່ງພຽງ ແມ່ນ ເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນທີີ່ຮາບພຽງ ຫຼ  ຫຼຸບໂນນ ໂດຍມີລະດັບຄວາມສ ງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນລະ 

ຫວ່າງພ ີ້ນທີີ່ຕ ີ່າ ແລະ ສ ງ ຊ ີ່ງໃນແຕ່ລະເຂດບ ີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ສ ງກວ່າລະດັບໜ້ານ ີ້າທະເລບ ີ່ເກີນ ໜ ີ່ງ
ຮ້ອຍ ແມັດ. 

ເຂດພ ພຽງ ແມ່ນ ເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນທີີ່ຮາບພຽງ, ມີລະດັບສ ງຂ ີ້ນກວ່າບ ລິເວນທີີ່ຢ ່ອ້ອມຮອບ ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ເປັນບ ລິເວນທີີ່ມີເນ ີ້ອທີີ່ກວ້າງ, ພ ີ້ນທີີ່ຕ ີ່າ ແລະ ສ ງມີລະດັບຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ ໜ ີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ແມັດ ແລະ 
ສ ງກວ່າລະດັບໜ້ານ ີ້າທະເລແຕ່ ໜ ີ່ງຮ້ອຍ ແມັດ ຫາ ໜ ີ່ງພັນຫ້າຮ້ອຍ ແມັດ, ມີຂອບສ ງຊັນ ຫຼ  ຜາຊັນຢ ່ຢ່າງ
ໜ້ອຍໜ ີ່ງດ້ານ ຫຼ  ມີສາຍພ ກັີ້ນເປັນຂອບຢ ່ດ້ານໃດດ້ານໜ ີ່ງ. 

ເຂດພ ດອຍ ແມ່ນ ເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນ ທີີ່ມີລະດັບສ ງຂ ີ້ນກວ່າບ ລິເວນອ້ອມຮອບ ຊ ີ່ງປະກອບມີພ ຜາ ແລະ 
ເນີນພ , ມີລັກສະນະພ ມີປະເທດໂດຍທົີ່ວໄປຄ ກັນ ແຕ່ລະດັບ ແລະ ຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕກຕ່າງກັນ, ພ ຜາຈະມີ
ຄວາມສ ງເກີນ ຫ້າຮ້ອຍ ແມັດ, ສ່ວນເນີນພ ມີຄວາມສ ງລະຫວ່າງ ໜ ີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ຫາ ຫ້າຮ້ອຍ ແມັດ. 

 

ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ການຈັດປະເພດທ ີ່ດິນ 
ທີີ່ດິນ ແບ່ງອອກເປັນປະເພດ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ທີີ່ດິນກະສິກ າ; 
2. ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້; 
3. ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ; 
4. ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ; 
5. ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ; 
6. ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ; 
7. ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 
8. ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ. 

  

ໝວດທ  2  
ການສ າຫ ວດ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາທ ີ່ດິນ                            

 

ມາດຕາ 21 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດນິ 
ການສ າຫຼວດທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການເກັບກ າຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ຂອບເຂດເນ ີ້ອທີີ່, ສະພາບການນ າ

ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ການປ່ຽນແປງປະເພດທີີ່ດິນ ດ້ວຍການນ າໃຊຸ້ເຕັກນິກທີີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອວາງແຜນ
ການນ າໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ
ທ້ອງຖິີ່ນ. 

 

ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການປົກປັກຮັກສາທ ີ່ດນິ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນ

ເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນໃຫຸ້ຢ ່ໃນສະ 
ພາບທີີ່ດ,ີ ບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ມີການເຊາະເຈ ີ່ອນ, ຍຸບລົງ, ເສ ີ່ອມໂຊມ, ຮັກສາຄຸນນະພາບໃຫຸ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະ 
ເພດທີີ່ດິນ ແລະ ບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ເນ ີ້ອທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຫຼຸດລົງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ 
ແຜນ ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ. 
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ມາດຕາ 23 (ໃໝ)່ ການພັດທະນາທ ີ່ດນິ 

ການພັດທະນາທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງສະພາບທີີ່ດິນ, ປັບປຸງ, ຟ ີ້ນຟ ດິນໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ ີ້ນ, 
ມີມ ນຄ່າເພີີ່ມ, ສົມດຸນກັບລະບົບນິເວດໃນແຕ່ລະເຂດ ແລະ ປະເພດທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ໝວດທ  3 
ການຫັນປ່ຽນປະເພດທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ການຫັນປ່ຽນປະເພດທ ີ່ດິນ 
ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜ ີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ ຈະດ າເນີນໄດຸ້ກ ຕ ີ່ເມ ີ່ອ ຫາກເຫັນວ່າມີ

ຄວາມຈ າເປັນນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍອ ີ່ນ ເພ ີ່ອຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
ຊ ີ່ງເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫຸ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດ ຕ ີ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ. ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີີ່
ມີສດິຕົກລົງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 27, 28 ແລະ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອ ີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຸ້ຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າສິີ້ນເປ ອງບ ລິການທາງດ້ານ
ວິຊາ ການ, ເສຍຄ່າບ ລະນະຟ ີ້ນຟ , ຄ່າທ ານຽມການຫັນປ່ຽນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 25 (ໃໝ່) ລັກສະນະການຫັນປ່ຽນປະເພດທ ີ່ດິນ 
ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ມີ ສອງ ລັກສະນະຄ  ລັກສະນະຊົີ່ວຄາວ ແລະ ລັກສະນະຖາວອນ. 
ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນລັກສະນະຊົີ່ວຄາວ ແມ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜ ີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນ

ປະເພດອ ີ່ນ ເພ ີ່ອດ າເນີນກິດຈະການໃດໝ ີ່ງ ພາຍຫັຼງທີີ່ກິດຈະການດັີ່ງກ່າວສິີ້ນສຸດແລຸ້ວ ທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ຫັນປ່ຽນນັີ້ນ 
ກ ຕ້ອງກັບຄ ນມາເປັນທີີ່ດິນປະເພດເດີມ ເຊັີ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ໄປເປັນທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ເພ ີ່ອຂຸດຄົີ້ນ 
ແຮ່ທາດ. 

ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນລັກສະນະຖາວອນ ແມ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜ ີ່ງໄປເປັນທີີ່
ດິນປະເພດອ ີ່ນ ເພ ີ່ອຮັບໃຊຸ້ຈຸດປະສົງໃດໝ ີ່ງ ທີີ່ມີລັກສະນະຍາວນານ ເຊັີ່ນ ການຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນກະສິກ າໄປເປັນ
ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ເພ ີ່ອສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ.  

 

ມາດຕາ 26 (ໃໝ)່ ອົງການທ ີ່ມ ສິດຕກົລົງຫັນປ່ຽນປະເພດທ ີ່ດິນ 
ອົງການທີີ່ມີສິດຕົກລົງຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ມີດັີ່ງນີີ້: 
1. ສະພາແຫ່ງຊາດ; 
2. ລັດຖະບານ; 
3. ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ. 
 

ມາດຕາ 27 (ໃໝ)່ ການຕກົລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ   
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ປ່າປຸ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າ

ປຸ້ອງກັນລະດັບແຂວງ, ປ່າສະຫງວນລະດັບແຂວງ ແລະ ທີີ່ດິນປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ມາເປັນທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ 
ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ. 
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ມາດຕາ 28 (ໃໝ)່ ການຕກົລົງຂອງລັດຖະບານ 
ລັດຖະບານ ຕົກລົງຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜ ີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງກະ 

ຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບົນພ ີ້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ດັີ່ງນີີ້: 

1. ທີີ່ດິນກະສກິ າ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຫາ ໜ ີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
2. ທີີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມທີີ່ບ ີ່ສາມາດຟ ີ້ນຟ ຄ ນເອງໄດຸ້ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ໜ ີ່ງຮ້ອຍເຮັກຕາ ຫາ ໜ ີ່ງພັນ ເຮັກຕາຕ ີ່ໜ ີ່ງ

ກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
3. ທີີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼີ້ນ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຫາ ສິບພັນ ເຮັກຕາຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະ ການເທົີ່ານັີ້ນ; 
4. ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮກັຕາ ຫາ ເຈັດສິບ ເຮັກຕາຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
5. ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຫາ ໜ ີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ເຮັກຕາຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່າ

ນັີ້ນ; 
6. ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ຊາວ ເຮັກຕາ ຫາ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
7. ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ສາມສິບ ເຮັກ ຕາລົງມາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການ

ເທົີ່ານັີ້ນ; 
8. ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຫາ ໜ ີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ. 
ຖ້າການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ຫາກເກີນກວ່າເນ ີ້ອທີີ່ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕານີີ້ ຕ້ອງໄດຸ້ມີການຮັບ 

ຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ. 
ສ າລັບທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ຕາມທ າມະຊາດທີີ່ກ ານົດເປັນເຂດສະຫງວນ ບ ີ່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນ

ທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ. 
  

ມາດຕາ 29 (ໃໝ)່ ການຕກົລົງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັື້ນແຂວງ 
ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຕົກລົງຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜ ີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ ຕາມ 

ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ທີີ່ດິນກະສິກ າ ເນ ີ້ອທີີ່ບ ີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
2. ທີີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມທີີ່ບ ີ່ສາມາດຟ ີ້ນຟ ຄ ນເອງໄດຸ້ ເນ ີ້ອທີີ່ບ ີ່ເກີນ ໜ ີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການ

ເທົີ່ານັີ້ນ; 
3. ທີີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼີ້ນ ເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
4. ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ເນ ີ້ອທີີ່ບ ີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ເຮກັຕາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
5. ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ເນ ີ້ອທີີ່ບ ີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການເທົີ່ານັີ້ນ; 
6. ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ເນ ີ້ອທີີ່ຕ ີ່າກວ່າ ຊາວ ເຮັກຕາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການ ເທົີ່ານັີ້ນ; 
7. ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ເນ ີ້ອທີີ່ຕ ີ່າກວ່າ ຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ຕ ີ່ໜ ີ່ງກິດຈະການ ເທົີ່ານັີ້ນ. 
ສ າລັບທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າຕາມທ າມະຊາດທີີ່ກ ານົດເປັນເຂດສະຫງວນບ ີ່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຫັນປ່ຽນໄປເປັນທີີ່

ດິນປະເພດອ ີ່ນ. 
 

ພາກທ  IV 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ  

 

ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິແຕ່ລະປະເພດ ຕາມຂະແໜງການ 
ລັດຖະບານ ມອບ ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນທຸກປະ 

ເພດຢ່າງລວມສ ນ ໂດຍແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຸ້ບັນດາຂະແໜງການ ເປັນເຈົີ້າການໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ 
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ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້; 
2. ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ໃນພ ີ້ນທີີ່ເຂດອຸດສາຫະ

ກ າ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ; 
3. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ໃນພ ີ້ນທີີ່ເຂດພະລັງງານ ແລະ 

ບ ີ່ແຮ່; 
4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ໃນພ ີ້ນທີີ່ເຂດເສດຖະ 

ກິດພິເສດ; 
5. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ; 
6. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ; 
7. ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນ

ຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 
ກະຊວງທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕານີີ້ ເປັນຜ ຸ້ອອກລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງ, 

ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ່ວນ
ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປັອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນ ລັດຖະບານ ເປັນຜ ຸ້ກ ານົດ. 

ນອກຈາກຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຂ້າງເທິງນັີ້ນແລຸ້ວ ພາກສ່ວນອ ີ່ນກ ມີ
ສິດຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຕົນໄດຸ້ຮັບ ໃນເຂດພ ີ້ນທີີ່ ທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍວຽກງານທີີ່ຕົນຄຸຸ້ມຄອງ. 

 

ໝວດທ  1 
 ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ 

 

ມາດຕາ 31 ທ ີ່ດິນກະສິກ າ 
ທີີ່ດິນກະສິກ າ ແມ່ນ ທີີ່ດິນທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປ ກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ, ຊົນລະປະ 

ທານ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງດ້ານກະສິກ າ.  
 

ມາດຕາ 32 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດນິກະສກິ າ 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ 

ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າຫຼວດທີີ່ດິນກະສິກ າ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ 
ນ າໃຊຸ້ ແບບຍ ນຍົງ . 

 
ມາດຕາ 33 (ໃໝ)່ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ 

ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ແຜນຈັດ
ສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ການປກົປັກຮັກສາທ ີ່ດນິກະສກິ າ 
ທີີ່ດິນກະສິກ າ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ໂດຍການກ ານົດຂອບເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນ

ໄວຸ້ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານການກະສກິ າໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ດ້ວຍການ
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ວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮກັສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ
ແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າຂອງຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແລະ 
ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທ ີ່ດນິກະສກິ າ 
ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ສົມທົບກັບ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ 

ແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ພັດທະນາທີີ່ດິນກະສິກ າ ເພ ີ່ອຍົກສ ງສະມັດຕະ
ພາບຜົນຜະລິດໃຫຸ້ສ ງຂ ີ້ນ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຮັກສາ ແລະ 
ປ່ຽນ ແປງສະພາບດິນ, ປັບປຸງ, ຟ ີ້ນຟ ດິນໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີມ ນຄ່າເພີີ່ມຂ ີ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່
ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າຂອງຂະແໜງການກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມຸ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນກະສິກ າຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບ ີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ, ບ ີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນ
ແລວນ ີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ ີ້າ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫີຼກລ່ຽງບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ. 
 

ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນກະສກິ າ 
 ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ຕ້ອງນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ເຂົີ້ົີ້າໃນການຜະລິດຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມ

ເປົີ້ົີ້າໝາຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ  ຕາມ
ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດ, ຄວາມສາມາດດ້ານແຮງງານແຕ່ລະຄອບຄົວ ແລະ ທ ນຮອນຂອງຕົນ ດ້ວຍຮ ບການ
ມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫຼ  ໃຫຸ້ເຊົີ່າຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຖ ເອົາການຍົກສ ງສະມັດຕະພາບຂອງດິນເປັນຕົີ້ົີ້ນຕ  ແລະ 
ຫັນໄປສ ກ່ານເຮັດກະເສດສຸມເທ ີ່ອລະກ້າວ. 

 

ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ການກ ານົດເນ ື້ອທ ີ່ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າ  
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ກ ານົດເນ ີ້ອທີີ່ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫຸ້ສອດ 

ຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ຈຸດພິເສດທາງດ້ານ
ພ ມສັນຖານ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງພົນລະເມ ອງໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະແລຸ້ວ ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງ.  

ລັດ ຮັບຮ ຸ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າຂອງພົນລະເມ ອງລາວທີີ່ໄດຸ້ພັດທະນາ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນອອກ 
ໃບຕາດິນ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ຢ່າງຍາວນານ ນ າຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບ່ອນທີີ່ດິນ
ຕັີ້ງຢ່   ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 101 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຸ້ ແລະ ຂະແໜງການອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

 

ໝວດທ  2 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ 

 

ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດິນປ່າໄມ ້
ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນ ເນ ີ້ອທີີ່ດິນທຸກຕອນທີີ່ມີປ່າໄມຸ້ ຫຼ  ບ ີ່ມີປ່າໄມຸ້ປົກຄຸມຢ  ່ ຊ ີ່ງລັດໄດຸ້ກ ານົດໃຫຸ້ເປັນທີີ່

ດິນປ່າໄມຸ້ລວມທັງເຂດພ ີ້ນທີີ່ແຫຼີ່ງນ ີ້າທີີ່ນອນໃນເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ຕາມທີໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມຸ້.  
 

ມາດຕາ 39 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດນິປ່າໄມ້ 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ  
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ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າຫຼວດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ 
ນ າໃຊຸ້ ແບບຍ ນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 40 (ໃໝ)່ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທ ີ່ດິນປ່າໄມ້ 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ 

ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໃຫຸ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດຄຸຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງ 
ຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 41 (ໃໝ)່ ການປກົປັກຮັກສາທ ີ່ດນິປ່າໄມ້ 
ການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ແມ່ນ ການກ ານົດຂອບເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ແຕ່ລະປະເພດ, ວາງລະບຽບ

ການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າ 
ໄມຸ້ ແລະ ກົດໝາຍອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທ ີ່ດນິປ່າໄມ້ 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ເປັນຜ ຸ້ພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍສ້າງກົນໄກປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະ 

ແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ລວມທັງປະຊາຊົນ ເພ ີ່ອປະ 
ກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກຽ່ວກັບ
ການຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຟ ີ້ນຟ ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຢ ່ໃນສະພາບດີຂ ີ້ນ, ມີມ ນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ສົມດຸນກັບລະບົບນິເວດປ່າ 
ໄມຸ້. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບ ີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ, ບ ີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນ
ແລວນ ີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ ີ້າ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫີຼກລ່ຽງບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ. 

 

ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ການນ ຳໃຊ້ທ ີ່ດິນປ່າໄມ ້
ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ສາມາດນ າໃຊຸ້ເພ ີ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກິດ ໂດຍບ ີ່ໃຫຸ້ມີຜົນກະ

ທົບອັນບ ີ່ດີຕ ີ່ປ່າໄມຸ້, ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ. 
ລັດ ຮັບຮ ຸ້ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ໄດຸ້ອາໄສ ແລະ ທ າການຜະລິດຢ ່ໃນເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້

ກ່ອນການກ ານົດເຂດດັີ່ງກ່າວເປັນທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍມອບໃຫຸ້ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ສົມທົບກັບກະ 
ຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ດ າເນີນການສ າຫຼວດ, ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນ ແລະ ດ າເນີນການຈັດສັນຄ ນໃໝ່ໃນເຂດທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້ ແລຸ້ວອອກ
ໃບຢັີ້ງຢ ນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມທັງໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນເຂດດັີ່ງກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກ
ປັກຮັກສາປ່າໄມຸ້ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມຸ້ ແລະ ກົດໝາຍອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ໝວດທ  3 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນບ ລິເວນນ ື້າ 

 

ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດິນບ ລເິວນນ ື້າ 
ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ແມ່ນ ທີີ່ດິນປະເພດໜ ີ່ງທີີ່ນອນຢຸ່ໃນພ ີ້ນທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ ຊ ີ່ງລວມມີທີີ່ດິນທີີ່ຢ ່ພ ີ້ນ

ນ ີ້າ ຫຼ  ຢ ່ຂອບເຂດອ້ອມແອຸ້ມແຫຼີ່ງນ ີ້າ ເປັນຕົີ້ນ ເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນທາມ, ໜອງ, ບ ງ, ທົີ່ງຫຍ້ານ ີ້າຖ້ວມ, ທີີ່ດິນນ ີ້າ
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ອອກບ ີ່, ທີີ່ດິນແຄມນ ີ້າ, ທີີ່ດິນກາງນ ີ້າ, ທີີ່ດິນປົີ່ງໃໝ່, ທີີ່ດິນນ ີ້າບົກປະ ຫຼ  ກຸດ, ທີີ່ດິນທີີ່ເກີດຈາກການດັດແປງ 
ຫຼ  ອວ່າຍແລວນ ີ້າ, ນ ີ້າຂັງ ຫຼ  ໄຫຼຜ່ານ ທີີ່ເກີດຂ ີ້ນໂດຍທ າມະຊາດ ຫຼ  ມະນຸດສ້າງຂ ີ້ນ ຊ ີ່ງມີລັກສະນະຖາວອນ 
ຫຼ  ຊົີ່ວຄາວ. 

 

ມາດຕາ 45 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດນິບ ລິເວນນ ື້າ 
ຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ທີີ່ປະກອບມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ເປັນເຈົີ້າການສົມ 

ທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ສ າຫຼວດທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ທີີ່ນອນຢ ່  ໃນປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ 
ນ າໃຊຸ້ ແບບຍ ນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 46 (ໃໝ)່ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນບ ລິເວນນ ື້າ 
ຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ທີີ່ປະກອບມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ເປັນເຈົີ້າການສົມ 

ທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າທີີ່ນອນຢ ່  ໃນປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດ 
ຊອບໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງ, ການບ ລິຫານ ແລະ 
ການນ າໃຊຸ້ນ ີ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ີ້າ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ການປກົປັກຮັກສາທ ີ່ດນິບ ລິເວນນ ື້າ 
ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ໂດຍການກ ານົດຂອບເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນ

ໄວຸ້ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປະລິມານນ ີ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ີ້າ ລວມທັງຊີວະນາໆພັນ ໃນຂອບເຂດ
ອ່າງຮັບນ ີ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນ ີ້າ ໃຫຸ້ຍ ນຍົງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍນ ີ້າ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ີ້າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມ
ຄອງ, ການບ ລິຫານ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ນ ີ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ີ້າ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງ 
ການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

  
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນບ ລເິວນນ ື້າ 

ຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດທີີ່ປະກອບມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ  ຮັບຜິດຊອບສ າ
ຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ທີີ່ນອນຢ ່  ໃນປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບ 
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ ີ່ນ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພ ີ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວ.  

ບຸກຄນົ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ໂດຍໄດຸ້ຮັບອະນຸ 
ຍາດນ າຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຮັບປະກັນບ ີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ. 

ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນເງ ີ່ອນໄຂ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ບ ີ່ໃຫຸ້ມີການເຊາະເຈ ີ່ອນ; 
2. ບ ີ່ໃຫຸ້ຕັນທາງນ ີ້າໄຫ;ຼ 
3. ບ ີ່ໃຫຸ້ນ ີ້າຕ ີ້ນເຂີນ ຫຼ  ອັີ່ງຖ້ວມ; 
4. ບ ີ່ໃຫຸ້ຖິີ້ມສິີ່ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ສິີ່ງເປັນພິດແກແ່ຫຼີ່ງນ ີ້າ; 
5. ບ ີ່ໃຫຸ້ຕັດຕົີ້ນໄມຸ້ທ າລາຍປ່າເຂດແຫຼີ່ງນ ີ້າ; 
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6. ບ ີ່ໃຫຸ້ຂຸດລອກເອົາດິນບວມ, ດິນທາມ, ແຮ່, ຊາຍ. ຖ້າຫາກມີຄວາມຈ າເປັນນັີ້ນ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບອະນຸ
ຍາດຈາກອົງການລັດທີີ່ມີສິດເສຍກ່ອນ ຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ໝວດທ  4 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ 

 

ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດນິອຸດສາຫະກ າ 
ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເປັນພ ີ້ນທີີ່ເຂດ ອຸດສາຫະກ າ, ນິຄົມອຸດສາ 

ຫະກ າ, ພະລັງງານ, ບ ີ່ແຮ່, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ທີີ່ດິນອ ີ່ນ ທີີ່ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍອຸດສາຫະກ າ. 
 

ມາດຕາ 50 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດນິອຸດສາຫະກ າ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທ ນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າຫຼວດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດ
ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພ ີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

 

ມາດຕາ 51 (ໃໝ)່ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທ ນ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດ
ສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 52 (ໃໝ່) ການປກົປັກຮັກສາທ ີ່ດນິອຸດສາຫະກ າ 
ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍກ ານົດຂອບເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າເປົີ້າໝາຍ  

ສ້າງເປັນ ເຂດອຸດສາຫະກ າ, ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ພະລັງງານ, ບ ີ່ແຮ່, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ດ້ວຍການວາງລະ 
ບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຕ່ລະເປົີ້າໝາຍ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

ມາດຕາ 53 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທ ີ່ດນິອຸດສາຫະກ າ 
ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່, ຂະແໜງການແຜນ 

ການ ແລະ ການລົງທ ນ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງ 
ການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, 
ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງສະພາບດິນ, ປັບປຸງ, ຟ ີ້ນຟ ດິນໃຫຸ້ມີ
ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີມ ນຄ່າເພີີ່ມຂ ີ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການດັີ່ງກ່າວ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບ ີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ, ບ ີ່ໃຫຸ້
ປ່ຽນແລວນ ີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ ີ້າ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫີຼກລ່ຽງບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ. 
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ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນອດຸສາຫະກ າ 
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜ ີ່ງ ຕາມແຜນ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ແຕ່ການນ າໃຊຸ້ນັີ້ນຕ້ອງຮັບປະກັນບ ີ່ໃຫຸ້
ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ໝວດທ  5 

ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ 
 

ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດນິຄົມມະນາຄົມ 
ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເປັນເສັີ້ນທາງຫຼວງ, ເຂດສະຫງວນແລວ

ທາງຫຼວງ, ບ ີ່ດິນ, ບ ີ່ຫີນ, ຮ່ອງນ ີ້າ, ສະຖານທີີ່ຕັີ້ງຂົວ, ສະໜາມບິນ ແລະ ເດີີ່ນບິນ, ທ່າເຮ ອ, ສະຖານີລົດຂົນສົີ່ງ
ສິນຄ້າ ແລະ ລົດໂດຍສານ, ອຸໂມງ, ທາງລົດໄຟ, ເຂດໂລຊິດສະຕິກ, ສາງຮັບໃຊຸ້ການຂນົສົີ່ງ, ສະຖານທີີ່ຕັີ້ງ
ໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທີີ່ດິນອ ີ່ນ ທີີ່ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານຄົມມະນາຄົມ. 

 

ມາດຕາ 56 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດນິຄົມມະນາຄົມ 
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າຫຼວດທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ໂດຍການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ 
ແລະ ນ າໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

 

ມາດຕາ 57 (ໃໝ)່ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ 
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄົມມະນາ 
ຄົມ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ 
ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ການປກົປັກຮັກສາທ ີ່ດນິຄົມມະນາຄົມ 
ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍກ ານົດຂອບເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນໄວຸ້

ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າເປົີ້າໝາຍວຽກງານ ດ້ວຍການວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮກັສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທ ີ່ດນິຄົມມະນາຄົມ 
ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງ ແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ   
ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕາ່ງໆກ່ຽວກັບ ການຮັກສາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິ 
ພາບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນຄົມມະນາ 
ຄົມ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບ ີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ, ບ ີ່
ໃຫຸ້ປ່ຽນແລວນ ີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ ີ້າ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫີຼກລ່ຽງບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ. 
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ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ 
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍຕ່າງໆຕາມແຜນຍຸດ

ທະສາດ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິີ່ນ ແຕ່ການນ າໃຊຸ້ນັີ້ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນ 
ຜັງຕົວເມ ອງ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ໝວດທ  6 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ 

 

ມາດຕາ 61 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດນິວັດທະນະທ າ 
ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ແມ່ນ ສະຖານທີີ່ຕັີ້ງຂອງມ ຣະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ທີີ່ຕິດພັນກັບຮ່ອງຮອຍປະ

ຫວັດສາດ, ແຫຼີ່ງວັດຖຸບ ຮານ, ມ ຣະດົກສະຖານ, ປ ຊະນີຍະສະຖານ, ອານຸສອນສະຖານ, ວັດວາອາຮາມ, ສາສະ
ນະສະຖານ, ສິີ່ງປຸກສ້າງທາງດ້ານວັດທະນະທ າ  ລວມທັງເຂດວັດທະນະທ າ ແລະ ສະຖານທີີ່ອ ີ່ນ ທີີ່ລັດກ ານົດໃຫຸ້
ເປັນທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ. 

 

 ມາດຕາ 62 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດິນວດັທະນະທ າ 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາ 

ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າຫຼວດທີີ່ດິນ
ວັດທະນະທ າ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, 
ປົກ ປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

 

ມາດຕາ 63 (ໃໝ)່ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາ 

ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນ າ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນວັດ 
ທະນະທ າ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ການປກົປັກຮັກສາທ ີ່ດນິວັດທະນະທ າ 
ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍກ ານົດຂອບເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນ, ສະຫງວນ ແລະ ອະ 

ນຸລັກ ທາງດ້ານ ວັດທະນະທ າ ແລະ ປະຫວັດສາດ  ດ້ວຍການວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປົກປັກຮກັ 
ສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການຖະແຫຼງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.     

 

ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທ ີ່ດນິວັດທະນະທ າ 

ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່
ດິນວັດທະນະທ າ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກຽ່ວກັບການອະນຸລັກ, ຮກັ  
ສາ ແລະ ບ ລະນະຟ ີ້ນຟ ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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ໃນກ ລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນວັດທະນະ
ທ າ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບ ີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ, ບ ີ່
ໃຫຸ້ປ່ຽນແລວນ ີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ ີ້າ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫີຼກລ່ຽງບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ. 

 

ມາດຕາ 66 (ໃໝ)່ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນວັດທະນະທ າ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍຕ່າງໆ ເພ ີ່ອ 

ການອະນຸລັກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ 
ຖິີ່ນ ແຕ່ການນ າໃຊຸ້ນັີ້ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນບ ີ່ໃຫຸ້ມີກະທົບຕ ີ່ພ ີ້ນທີີ່ຕັີ້ງຂອງປະເພດທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ໃນກ ລະນີໃດກ ຕາມ ບ ີ່ໃຫຸ້ມອບສິດໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ດ້ວຍການອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິ 
ຕບິຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຢ່າງເດັດຂາດ. 

 

ໝວດທ  7 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

 

ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານ

ປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ: ບ່ອນຕັີ້ງຄ້າຍ, ສ ານັກງານ, ອົງການ, ກົມກອງ, ວິທະຍາຄານ, ບ່ອນພັກ
ເຊົາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝ ກແອບ ບັນດາເຫົຼີ່າຮົບ, ເຫົຼີ່າວິຊາສະເພາະ, ຕ າຫຼວດ, ສະໜາມບິນ, ເດີີ່ນບິນ, 
ທ່າເຮ ອ, ຄັງ, ສາງ, ໂຮງໝ , ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທີີ່ພັກຜ່ອນຂອງທະຫານ, ຕ າຫຼວດ, ພ ີ້ນທີີ່ທ າການຜະ
ລິດຢ ແ່ນວຫັຼງຂອງກອງທັບ, ພ ີ້ນທີີ່ຍຸດທະສາດປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ທີີ່ດິນອ ີ່ນທີີ່ນ າໃຊຸ້
ເຂົີ້າໃນວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

 

ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນເຂົື້າໃນການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ 
ຫງົບ 
ເມ ີ່ອມີຄວາມຈ າເປັນ ກ າລັງປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສາມາດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ 

ລວມທັງທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງເຂົີ້າໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ. 

ພາຍຫັຼງໝົດຄວາມຈ າເປັນໃນການນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ຕ້ອງສົີ່ງທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວນັີ້ນຄ ນໃຫຸ້ແກເ່ຈົີ້າຂອງເດີມ. 
ໃນກ ລະນີທີີ່ການນ າໃຊຸ້ນັີ້ນ ຫາກໄດຸ້ກ ີ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ມີການພັດທະນາແລຸ້ວ 
ລັດ ພິຈາລະນາທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມລະບຽບການ ໂດຍຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບ ີ່
ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ, ບ ີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນແລວນ ີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ ີ້າ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ, ຫີຼກລຽ່ງບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ. 

 

ໝວດທ  8 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ 

 

ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ 
ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແມ່ນ ທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ໃນການພັດທະນາເປັນຕົວເມ ອງໃໝ່, ປຸກສ້າງ

ທີີ່ຢ ່ອາໄສ, ສ ານັກງານ, ອົງການ, ສະຖານທີີ່ສາທາລະນະ, ການຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ ສິີ່ງປຸກສ້າງອ ີ່ນ ຕາມ
ເຂດຈັດສັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງຕົວເມ ອງ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
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ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ປະເພດທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ 
ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແບ່ງອອກເປັນປະເພດ ຕົີ້ນຕ  ດັີ່ງນີີ້: 
1. ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແມ່ນທີີ່ດິນເພ ີ່ອຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ເປັນຕົີ້ນ ສວນສາທາລະນະ,  

ສະຖານທີີ່ ການສ ກສາ, ສະໜາມກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຕະຫຼາດ, ສະໜາມເດັກຫິຼີ້ນ, ປ່າຊ້າ, ສະຖານ ທີີ່ຖິີ້ມຂີີ້
ເຫຍ ີ້ອ, ສະຖານີນ ີ້າປະປາ, ທີີ່ດິນອ ີ່ນທີີ່ຮັບໃຊຸ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ; 

2. ທີີ່ຢ ອ່າໄສ ແມ່ນ ທີີ່ດິນເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງທີີ່ຢ ່ອາໄສຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ; 
3. ສ ານັກງານ, ອົງການ ແມ່ນ ທີີ່ດນິເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງສ ານັກງານຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, 

ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສັງຄົມ, ສະຖານທ ດ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ; 

4. ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ແມ່ນທີີ່ດິນເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນການປຸກສ້າງອາຄານ ສ າລັບການຄ້າ ແລະ 
ການບ ລິການ ເປັນຕົີ້ນ ຄອນໂດມີນຽມ, ອາພາດເມັີ້ນ, ເຮ ອນຈັດສັນ, ໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພັກ, ສ ນການຄ້າ, ຮ້ານ
ສັບພະສິນຄ້າ. 

 

 ມາດຕາ 71 (ໃໝ)່ ການສ າຫ ວດທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ 
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າຫຼວດທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ໂດຍການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອວາງແຜນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ 
ນ າໃຊຸ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

 

ມາດຕາ 72 (ໃໝ)່ ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ 
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນເຈົີ້າການສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງ ແວດລ້ອມ, ກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ 
ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ແຜນ
ຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ.  

 

ມາດຕາ 73 (ໃໝ່) ການປກົປັກຮັກສາທ ີ່ດນິປຸກສ້າງ 
ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກຮັກສາ ໂດຍກ ານົດຂອບເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະຫງວນໄວຸ້ ເພ ີ່ອນ າ

ໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍຕ່າງໆຕາມແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ດ້ວຍການວາງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການປກົ
ປັກຮັກສາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.      

 

ມາດຕາ 74 (ໃໝ່) ການພັດທະນາທ ີ່ດນິປຸກສ້າງ 
ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ດ້ວຍ
ການວາງນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກຽ່ວກັບການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃຫຸ້ມີມ ນຄ່າເພີີ່ມ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການໂຍທາ
ທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ມີທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້ານອນໃນເຂດພັດທະນາທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ການພັດທະນາທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ, ບ ີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕ ີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ ີ້າ, ບ ີ່ໃຫຸ້ປ່ຽນ
ແລວນ ີ້າ ແລະ ການໄຫຼຂອງນ ີ້າ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫີຼກລ່ຽງບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ທີີ່ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ. 
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ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ 
ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງບ ີ່ໃຫຸ້ແຕະຕ້ອງເຖິງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ອ ີ່ນ ທັງຮັບປະກັນທາດສະ 

ພາບ. ການປຸກສ້າງຕ່າງໆ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງຕົວເມ ອງ, ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານເຕັກນິກຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ 
ໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສ າລັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ສ ານັກງານ, ອົງການຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ,  
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ການມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ຂອງລັດນັີ້ນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ລັດ ສະຫງວນທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ສ າລັບສາທາລະນະປະໂຫຍດໄວຸ້ ເພ ີ່ອຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ. ຖ້າ
ຫາກມີການປ່ຽນປະເພດການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວກ ຕ້ອງໃຫຸ້ຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມສ ງສຸດຂອງຊາດ ແລະ 
ໃນເຂດທີີ່ໄດຸ້ຈັດສັນໄວຸ້ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ການກ ານົດຂອບເຂດສດິນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນປຸກສ້າງ  
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ກ ານົດເນ ີ້ອທີີ່ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫຸ້ສອດ 

ຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ, ຈຸດພິເສດທາງ
ດ້ານພ ມສັນຖານ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງພົນລະເມ ອງໃນແຕ່
ລະໄລຍະແລຸ້ວ ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຮອງ.  

ລັດ ຮັບຮ ຸ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງຂອງພົນລະເມ ອງລາວ ຜ ຸ້ໜ ີ່ງບ ີ່ໃຫຸ້ເກີນ ແປດຮ້ອຍ ຕາແມັດ ຕ ີ່ຄົນໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ຢ່າງຍາວນານ ນ າຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ່   ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 100 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໂດຍ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ຂະແໜງການອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ສ າລັບການອະນຸຍາດເນ ີ້ອທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ໃຫຸ້ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງນ າໃຊຸ້ ໃຫຸ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ
ຕົວຈິງ. 

 

ພາກທ  V 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 

 

ໝວດທ  1 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງລັດ 

   

ມາດຕາ 77 (ໃໝ່) ທ ີ່ດິນຂອງລັດ  
ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແມ່ນ ທີີ່ດິນທຸກຕອນທີີ່ລັດ ບ ີ່ໄດຸ້ມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນໃດໜ ີ່ງ 

ລວມທັງທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ຢ ່ພາຍໃຕຸ້ການຄຸຸ້ມຄອງນ າໃຊຸ້ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະ  
ຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ທີີ່ດິນທີີ່ລັດສະຫງວນ ແລະ ອະນຸລັກໄວຸ້ເພ ີ່ອສາ 
ທາລະນະປະໂຫຍດ, ປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ສິີ່ງແວດລ້ອມທ າມະຊາດ ແລະ ອ ີ່ນໆ.  

 

ມາດຕາ 78 (ໃໝ)່ ການໄດ້ມາທ ີ່ດິນຂອງລັດ  
ທີີ່ດິນຂອງລັດ ໄດຸ້ມາຈາກກ ລະນີໃດໜ ີ່ງ ດັີ່ງນີີ້:  
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1. ລັດໄດຸ້ຈັດສັນ ແລະ ສະຫງວນໄວຸ້ ເປັນທີີ່ດິນຂອງລັດ;  
2. ການເສຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 142 
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 
3. ການສິີ້ນສຸດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 

145 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ຍົກເວັີ້ນຂ ີ້ 4; 
4. ການມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນໃຫຸ້ລັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ; 
5. ກ ລະນີອ ີ່ນ. 
 

ມາດຕາ 79 (ໃໝ)່ ການຄຸມ້ຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງລັດ 
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້

ທີີ່ດິນຂອງລັດ ດ້ວຍການຂ ີ້ນບັນຊີ ແລະ ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນລັດ ທີີ່ຢ ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ຂອງ
ອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝ ່ ທີີ່ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ.  

 

ມາດຕາ 80 (ໃໝ່) ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງລັດ ເພ ີ່ອເປົື້າໝາຍລວມໝູ່  
ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດເພ ີ່ອເປົີ້າໝາຍລວມໝ ່ ແມ່ນ ການມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ

ພາຍໃນບ້ານ ຫຼ  ຫຼາຍບ້ານໃຊຸ້ຮ່ວມກັນຕາມແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ ທີີ່ດິນປ່າຊ້າ, 
ປ່າສັກສິດ, ໜອງລວມບ້ານ, ວັດ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ, ຕະຫຼາດຂອງບ້ານ. 

ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດເພ ີ່ອເປົີ້າໝາຍລວມໝ ່ ປະກອບມີ ສິດປົກປັກຮັກສາ, ຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຜົນປະ
ໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຫຼ  ຫຼາຍບ້ານ ແຕ່ບ ີ່ມີສິດມອບ, ໂອນ, ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ໃຫຸ້ເຊົີ່າ, ໃຫຸ້ສ າ
ປະທານ, ເອົາໄປເປັນຮຸຸ້ນ, ນ າໄປຄ ີ້າປະກັນ ແຕ່ຢ່າງໃດ. 

 

ມາດຕາ 81 (ໃໝ່) ການຂ ື້ນບັນຊ ທ ີ່ດິນຂອງລັດ  
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາ 

ຊົນ ທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕ້ອງຂ ີ້ນບັນຊີທີີ່ດິນຂອງລັດທຸກປະເພດ ທີີ່ຢ ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງຂອງ
ຕົນ ແລຸ້ວສົີ່ງໃຫຸ້ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພ ີ່ອສັງລວມຂ ີ້ນບັນຊີຄຸຸ້ມຄອງ
ຢ່າງລວມສ ນ. 

 

ມາດຕາ 82 (ໃໝ່) ການຈດັສັນທ ີ່ດິນປຸກສ້າງຂອງລດັເພ ີ່ອເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ 
ລັດ ດ າເນີນການຈັດສັນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຂອງລັດ ເພ ີ່ອປຸກສ້າງອາຄານ ຫຼ  ເຮ ອນຈັດສັນ ເປັນບ່ອນຢ ່ອາ 

ໄສຖາວອນໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕ າຫຼວດ ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ  
ຂາຍຢ່າງຂາດຕົວ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 83 (ໃໝ່) ການທວງຄ ນ ແລະ ລົບລ້າງການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຂອງລດັ 
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ສມົທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງ ດ າເນີນກວດກາ ແລະ ທວງຄ ນທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ຖ ກບຸກລຸກ, ຈັບຈອງ ຫຼ  ຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ແລະ ຖອນການມອບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ. ໃນກ ລະນີການບຸກລຸກ, ຈັບຈອງ ຫຼ  ຄອບ
ຄອງ ແລະ ການມອບນັີ້ນ ຫາກມີເອກະສານຢັີ້ງຢ ນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນໃຫຸ້ສະເໜີຕ ີ່ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນ 
ຫຼວງ ລົບລ້າງເອກະສານດັີ່ງກ່າວ.   

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບກະຊວງອ ີ່ນ, ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ າເນີນການກວດກາ ແລະ ທວງຄ ນທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ຖ ກຈັບຈອງ ຫຼ  ຄອບຄອງຢ່າງຜິດ
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ກົດໝາຍ ແລະ ຖອນການມອບຈາກການຈັດຕັີ້ງ. ໃນກ ລະນີກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ອອກເອກະ 
ສານຢັີ້ງຢ ນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜ ຸ້ລົບລ້າງເອກະສານດັີ່ງກ່າວຕາມການ
ສະເໜີຂອງກະຊວງ ຫຼ  ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ໝວດທ  2 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ 

 

ມາດຕາ 84 (ໃໝ)່ ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ລັດ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ດ້ວຍການຂ ີ້ນສ າມະໂນທີີ່ດິນ,  

ຢັີ້ງຢ ນກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນ
ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຮັບຮ ຸ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ດັີ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ. 

ການໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດ 
ຕາ 124 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  

 

ມາດຕາ 85 (ໃໝ)່ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕ້ອງນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິຂອງຕົນໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ

ຕາມເປົີ້າໝາຍ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດວາງ
ອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ໜວດທ  3 
ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງ ຄົນຕ່າງດ້າວ,  

ຄົນບ ີ່ມ ສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທ ີ່ເປັນເຊ ື້ອຊາດລາວ,  
ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ 

       

ມາດຕາ 86 (ໃໝ່) ການຄຸມ້ຄອງການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ  
ລັດ ຮັບຮ ຸ້ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນ

ເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງ
ລັດ ທີີ່ດ າລົງຊີວິດ, ທ າມາຫາກິນ ແລະ ເຄ ີ່ອນໄຫວ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ດ້ວຍການເຊົີ່າ, ສ າປະທານທີີ່ດິນຈາກລັດ, ຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ຫຼ  ເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງ
ພົນລະເມ ອງລາວ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜ ີ່ງ ດ້ວຍການອອກເອກະສານຢັີ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຕາມ
ເງ ີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 87 (ໃໝ)່ ການນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ແລະ ການ 

ຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ຕ້ອງນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ, 
ສັນຍາເຊົີ່າ, ສັນຍາສ າປະທານທີີ່ດິນ, ການຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດແບບມີກ ານົດເວລາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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ພາກທ  VI 
ການບ ລິຫານທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 88 (ໃໝ່) ການບ ລິຫານທ ີ່ດນິ 
ການບ ລິຫານທີີ່ດິນ ມີດັີ່ງນີີ້: 

1. ລະບົບຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນ;  
2. ລະບົບທະບຽນທີີ່ດິນ;  
3. ການຂ ີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ; 
4. ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ; 
5. ທຸລະກ າກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
6. ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ.  

 

ໝວດທ  1 
ລະບົບຂ ື້ມູນ ຂ່າວສານທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 89 (ໃໝ່) ລະບົບຂ ື້ມູນ ຂ່າວສານທ ີ່ດິນ 
ລະບົບຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນ ແມ່ນ ເຄ ີ່ອງມ ພ ີ້ນຖານອັນຈ າເປັນທີີ່ນ າໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ຮັບ

ໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກ່ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ທັນການ, ວ່ອງໄວ 
ແລະ ຊັດເຈນ ໃນການນ າໃຊຸ້ຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານເຂົີ້າໃນວຽກງານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ.  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຜິດຊອບສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າ
ໃຊຸ້ລະບົບຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫຸ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ຂອງຂະແໜງ 
ການການເງິນ ແລະ ໃຫຸ້ເຊ ີ່ອມຕ ີ່ກັບລະບົບຂ ີ້ມ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຮັບຜິດຊອບສ້າງຖານຂ ີ້
ມ ນ ຂ່າວສານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫຸ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ
ຂອງຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ໃຫຸ້ເຊ ີ່ອມຕ ີ່ກັບລະບົບຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີການປະສານ
ສົມ ທົບກັບຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. 

ຂະແໜງການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຂະແໜງການ ຮັບຜິດຊອບສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າ
ໃຊຸ້ຖານຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ໂດຍເຊ ີ່ອມຕ ີ່ກັບລະບົບຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສະໜອງຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງຕົນໃຫຸ້ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

 

ມາດຕາ 90 (ໃໝ່) ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ການນ າໃຊ້ຂ ື້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ໃນ

ລະບົບຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫຸ້ເສຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຕາມລະບຽບການ. 
ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນໃຫຸ້

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມລະບຽບການ. 
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ໝວດທ  2 
ລະບົບທະບຽນທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 91 (ໃໝ)່ ລະບົບທະບຽນທ ີ່ດິນ 
ລະບົບທະບຽນທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ:  
1. ການຂ ີ້ນສ າມະໂນທີີ່ດິນ; 
2. ການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ; 
3. ການຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
4. ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ.  
  

ມາດຕາ 92 (ໃໝ)່ ການຂ ື້ນສ າມະໂນທ ີ່ິດິນ 
ການຂ ີ້ນສ າມະໂນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການເກັບກ າສະຖິຕິຕອນດິນປະເພດຕ່າງໆ ເຂົີ້າໃນປ ີ້ມສ າມະໂນທີີ່ດິນ 

ແລະ ຖານຂ ີ້ມ ນສ າມະໂນທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຕິດຕາມສະພາບການເຄ ີ່ອນໄຫວ, ປ່ຽນແປງເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ 
ແລະ ເປັນຂ ີ້ມ ນພ ີ້ນຖານໃນການ ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ເສຍຄ່າທ ານຽມນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ  
ແລະ ລະບຽບການ. 

ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ
ຂ ີ້ນສ າມະໂນທີີ່ດິນ ແຕ່ລະປະເພດ.  

 

ມາດຕາ 93 (ປັບປຸງ) ການຂ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ 
ການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແມ່ນ ການຢັີ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປະເພດຕ່າງໆ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດ   

ໝາຍ ໃຫຸ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພ ີ່ອບ ີ່ໃຫຸ້ມີການປອມແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

ອົງປະກອບການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ມີດັີ່ງນີີ້:  
1. ແຜນທີີ່ດິນສະເພາະຕອນ; 
2. ແຜນທີີ່ຕາດິນ; 
3. ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ແລະ ປ ີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ; 
4. ສາລະບານປ ີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ; 
5. ໃບຕາດິນ. 
ທີີ່ດິນທຸກຕອນ  ຕ້ອງໄດຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕາມການຈັດສັນ, ການແບ່ງເຂດ ແລະ ປະເພດ

ທີີ່ດິນ ນ າຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 100 
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

 

ມາດຕາ 94 (ໃໝ)່ ແຜນທ ີ່ດິນສະເພາະຕອນ 
ແຜນທີີ່ດິນສະເພາະຕອນ ແມ່ນ ຮ ບແຜນທີີ່ຕອນດິນຕອນດຽວທີີ່ໄດຸ້ຜ່ານການສ າຫຼວດ-ວັດແທກ ຊ ີ່ງ

ປະກອບມີຂ ີ້ມ ນຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນ ເລກທີແຜນທີີ່ຕາດິນ, ເລກທີຕອນດິນ, ມາດຕາສ່ວນ, ທີີ່ຕັີ້ງຂອງຕອນດິນ, ໄລ
ຍະເຂດແດນຕອນດິນ, ລະຫັດຫັຼກເຂດ, ເລກທີຕອນດິນຂ້າງຄຽງ, ເສັີ້ນທາງ ຫຼ  ຮ່ອງນ ີ້າ. 

 

ມາດຕາ 95 (ໃໝ)່ ແຜນທ ີ່ຕາດິນ 
ແຜນທີີ່ຕາດິນ ແມ່ນ ຮ ບແຜນທີີ່ຕອນດິນຫຼາຍຕອນຢ ່ໃນແຜ່ນດຽວ ຊ ີ່ງປະກອບມີຂ ີ້ມ ນຕ່າງໆ ເປັນ 

ຕົີ້ນ ເລກທີແຜນທີີ່ຕາດິນ, ເລກທີຕອນດິນແຕ່ລະຕອນ, ທີີ່ຕັີ້ງຂອງເຂດແດນຕອນດິນ, ເສັີ້ນທາງ, ຮ່ອງນ ີ້າ.  
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ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ໃບທະບຽນທ ີ່ດິນ ແລະ ປ ື້ມທະບຽນທ ີ່ດິນ 
ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ເອກະສານທີີ່ບັນທ ກຂ ີ້ມ ນຈາກການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕາມເລກລ າ 

ດັບໂດຍມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທັບຂອງ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນ
ແຂວງ ຫຼ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນເມ ອງ ທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ າ 
ນົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 100 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

ປ ີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ປ ີ້ມທີີ່ລວບລວມໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ທີີ່ໄດຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃນແຕ່
ລະບ້ານ ຊ ີ່ງບ້ານໜ ີ່ງມີປ ີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນຫຼາຍຫົວຂ ີ້ນກັບຈ ານວນຕອນດິນ.  

ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ມີເນ ີ້ອໃນ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ລະຫັດທີີ່ຕັີ້ງຂອງຕອນດິນ;  
2. ເລກທີໃບທະບຽນທີີ່ດິນ; 
3. ອອກຄັີ້ງທີ; 
4. ຊ ີ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງບຸກຄົນ, ຊ ີ່ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
5. ວັນ, ເດ ອນ, ປີເກີດ, ສັນຊາດ, ອາຊີບ, ທີີ່ຢ ປ່ັດຈຸບັນຂອງຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ສ າລັບບຸກຄົນ;  
6. ທີີ່ຕັີ້ງສ ານັກງານ ສ າລັບນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ຍົກເວັີ້ນການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງ

ຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ;  
7. ການໄດຸ້ມາຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
8. ຖານະຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
9. ປະເພດ, ເຂດ ແລະ ເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
10. ປ ີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນເຫັຼີ້ມທີ, ໃບທະບຽນທີີ່ດິນລ າດັບທີ; 
11. ຕອນດິນເລກທີ; 
12. ແຜນທີີ່ຕາດິນເລກທີ; 
13. ເນ ີ້ອທີີ່, ມາດຕາສ່ວນ; 
14. ແຜນທີີ່ີີ່ຕອນດິນ; 
15. ລະຫັດໃບຕາດິນ ແລະ ໃບທະບຽນທີີ່ດິນ. 

  

ມາດຕາ 97 (ໃໝ)່ ສາລະບານປ ື້ມທະບຽນທ ີ່ດນິ 
ສາລະບານປ ີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການສັງລວມປ ີ້ມທະບຽນທີີ່ດິນຢ ່ແຕ່ລະບ້ານ ເຂົີ້າເປັນຫົວດຽວຢ່າງ

ເປັນລະບົບ ເພ ີ່ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອບເຂດເນ ີ້ອທີີ່ດິນ, ເລກທີຕອນດິນ, ເລກທີໃບຕາດິນ ດ້ວຍການອອກ
ໃບຕາດິນໃໝ່ ທີີ່ເກີດຈາກການແບ່ງ, ແຍກ ຫຼ  ໂຮມຕອນດິນເຂົີ້າກັນ. 

 

ມາດຕາ 98 (ປັບປຸງ) ໃບຕາດິນ 
ໃບຕາດິນ ແມ່ນ ເອກະສານທີີ່ເປັນຫັຼກຖານຕົີ້ນຕ ອັນໜ ີ່ງອັນດຽວ ກ່ຽວກັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຊ ີ່ງໄດຸ້ຄັດສ າ

ເນົາຢ່າງຖ ກຕ້ອງຈາກໃບທະບຽນທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອມອບໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ເປັນເຈົີ້າຂອງທີີ່ດິນພຽງໃບດຽວນ າໃຊຸ້ເປັນຫັຼກຖານຢ່າງ
ຍາວນານ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

ໃບຕາດິນ ມີ ສອງ ແບບ ຄ  ໃບຕາດິນລັດ ແລະ ໃບຕາດິນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ. 
 

ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ 
ການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ໃບຢັີ້ງຢ ນກ່ຽວກັບການໄດຸ້ມາຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການມອບຂອງລັດ, ສັນຍາມອບໂອນ, 

ຍົກຊັບ, ຊ ີ້ ຂາຍ, ການສ ບທອດມ ນມ ຣະດົກ; 
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2. ສ າເນົາບັດປະຈ າຕົວ ຫຼ  ໃບຢັີ້ງຢ ນທີີ່ຢ ່ ແລະ ສ າມະໂນຄົວ, ຖ້າແມ່ນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ
ສັງ ຄົມ ຕ້ອງມີສ າເນົາໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ  ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງອົງການ
ຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ; 

3. ໃບແຈຸ້ງເສຍຄ່າທ ານຽມນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
4. ເອກະສານອ ີ່ນ ທີີ່ຈ າເປັນ ເປັນຕົີ້ນ ໃບແຜນທີີ່ດິນ, ໃບຢັີ້ງຢ ນການພັດທະນາທີີ່ດິນ, ໃບຢັີ້ງຢ ນຮັບ 

ປະກັນທີີ່ດິນ. 
 

ມາດຕາ 100 (ປັບປຸງ) ຂັື້ນຕອນການຂ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ 
ການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃຫຸ້ດ າເນີນຜ່ານໜ່ວຍງານບ ລິການປະຕ ດຽວ ຂອງຂະແໜງການຊັບ 

ພະຍາກອນທ ໍໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງ

ບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ າເນີນການສອບຖາມ ແລະ ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນການໄດຸ້ມາຂອງສິດຄອບຄອງ ແລະ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, 
ສ າຫຼວດ-ວັັດແທກ ໂດຍມີການເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ຢັີ້ງຢ ນຂອງເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂ້າງຄຽງ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນທີີ່
ດິນສະເພາະຕອນ ແລະ ປະກອບສ ານວນເອກະສານການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃຫຸ້ສ າເລັດພາຍໃນເວລາ 
ສິບຫ້າ ວັນນັບແຕ່ວັນດ າເນີນການເປັນຕົີ້ນໄປ;  

2. ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ຈັດປະເພດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ພາຍໃນເວລາ ສິບ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່
ວັນຮັບສ ານວນເອກະສານຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງເປັນຕົີ້ນໄປ; 

3. ອອກແຈຸ້ງການ ຜ່ານສ ີ່ມວນຊົນ ແລະ ຕິດປະກາດຫາຜ ຸ້ຄັດຄ້ານຢ ຫ້່ອງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີີ່
ດິນຕັີ້ງຢ ່ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈຸ້ງການເປັນຕົີ້ນໄປ; 

4. ຫັຼງຈາກສິີ້ນສຸດກ ານົດເວລາດັີ່ງກ່າວ ຫາກບ ີ່ມີຜ ຸ້ຄັດຄ້ານ ຫຼ  ມີການຄັດຄ້ານ ແຕ່ໄດຸ້ຖ ກແກຸ້ໄຂແລຸ້ວ 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ  ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນເມ ອງ ທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ ພິຈາລະນາຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ 
ນັບແຕໄ່ດຸ້ຮັບການສະເໜີເປັນຕົີ້ນໄປ.  

ສະເພາະທີີ່ດິນກະສິກ າເນ ີ້ອທີີ່ແຕ່ ຫ້າ ເຮັກຕາ ລົງມາ ໃຫຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນນ າຫ້ອງການຊັບ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນເມ ອງ ທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ. ສ າລັບເມ ອງໃດທີີ່ບ ີ່ທັນມີເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ 
ເນ ີ້ອທີີ່ຫຼາຍກວ່າ ຫ້າ ເຮັກຕາ ໃຫຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນນ າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມ ຂັີ້ນແຂວງ. 

ໃນກ ລະນີ ທີີ່ດິນຕອນໃດທີີ່ຕົກຄ້າງ ຫຼ  ມີຂ ີ້ຂັດແຍ່ງໃນເວລາດ າເນີນການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ 
ພາຍຫັຼງໄດຸ້ແກຸ້ໄຂແລຸ້ວ ໃຫຸ້ເຮັດຄ າຮ້ອງຂ ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕ ີ່ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ.  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜ ຸ້ອອກລະບຽບການກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນ
ການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ. 

 

ມາດຕາ 101 (ໃໝ່) ສ ານວນເອກະສານຕອນດິນ 
ສ ານວນເອກະສານຕອນດິນ ແມ່ນ ການລວບລວມເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຂ ີ້ນທະບຽນອອກ

ໃບຕາດິນ ແລະ ການຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເຊັີ່ນ ເອກະສານຢັີ້ງຢ ນ
ການໄດຸ້ມາສິດຄອບຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ສ າເນົາສ າມະໂນຄົວ ຫຼ  ບັດປະຈ າຕົວ, ໃບຢັີ້ງຢ ນທີີ່ຢ ່, ໃບທະ 
ບຽນວິສາຫະກິດ, ແບບພິມທາງດ້ານວິຊາການ.  
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ການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນແຕ່ລະຕອນ ໃຫຸ້ສ້າງເປັນສ ານວນເອກະສານຕອນດິນ ເພ ີ່ອເປັນຂ ີ້ມ ນ
ຫັຼກຖານຍາວນານ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວຸ້ໃນລະບົບ ໃຫຸ້ມີຄວາມປອດໄພ ສາມາດຕິດຕາມສະພາບການເຄ ີ່ອນໄຫວ 
ແລະ ປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

 

ມາດຕາ 102 (ປັບປງຸ) ການອອກສ າເນົາໃບຕາດນິ 
ການອອກສ າເນົາໃບຕາດິນ ແມ່ນ ການອອກໃບຕາດິນຄ ນໃໝ່ ເພ ີ່ອທົດແທນໃບທີີ່ຖ ກເສຍຫາຍ ຫຼ  

ຖ ກທ າລາຍ. 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງ ຂ ການອອກສ າເນົາໃບຕາດິນ ໃຫຸ້ຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງຕ ີ່

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ບ່ອນດິນຕັີ້ງຢ ່ ຕາມແບບພິມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້.  
ພາຍຫັຼງໄດຸ້ຮັບຄ າຮ້ອງແລຸ້ວຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ຕ້ອງ

ໄດຸ້ຄົີ້ນຄວ້າ, ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນຫັຼກຖານ ແລະ ປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງທີີ່ດິນ ແລຸ້ວເຮັດບົດສະຫຼຸບ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄ າເຫັນກ່ຽວກັບເຫດການດັີ່ງກ່າວ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີີ່ໄດຸ້ຮັບຄ າຮ້ອງເປັນຕົີ້ນໄປ. 
ຖ້າໃບຕາດິນທີີ່ຖ ກທ າລາຍຫາກໄດຸ້ປະຮ່ອງຮອຍທີີ່ສາມາດໃຊຸ້ເປັນຫັຼກຖານ ໃຫຸ້ສະເໜີພະແນກຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ  ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນ
ເມ ອງ ທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ ພິຈາລະນາອອກໃບສ າເນົາຕາດິນໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮ້ອງຂ .  

ໃນກ ລະນີໃບຕາດິນເສຍຫາຍ ຫຼ  ຖ ກທ າລາຍ ທີີ່ບ ີ່ປະຮ່ອງຮອຍໃດໜ ີ່ງເປັນຫັຼກຖານຢັີ້ງຢ ນໃບຕາ 
ດິນດັີ່ງກ່າວ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ຕ້ອງມອບເອກະສານທີີ່ໄດຸ້
ຜ່ານການຄົີ້ນຄ້ວາໃຫຸ້ຜ ຸ້ຮ້ອງຂ ເພ ີ່ອໄປຍ ີ່ນຕ ີ່ສານພິຈາລະນາຕັດສນິຢັີ້ງຢ ນການເສຍຫາຍຂອງໃບຕາດິນກ່ອນ
ອອກສ າເນົາໃບຕາດິນ. 

 

ມາດຕາ 103 (ປັບປຸງ) ການຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ການຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການບັນທ ກ ແລະ ຢັີ້ງຢ ນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ 

ທີີ່ເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໄດຸ້ເອົາສິດດັີ່ງກ່າວໃຫຸ້ເຊົີ່າ, ເປັນຫັຼກຊັບຄ ີ້າປະກັນ, ຂາຍຝາກ, ສິດເໜ ອທີີ່ດິນ ແລະ 
ການເຄ ີ່ອນໄຫວອ ີ່ນ.  

ການຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ດ າເນີນຜ່ານໜ່ວຍງານບ ລິການປະຕ ດຽວຂອງ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ ່ ໂດຍຊ້ອງໜ້າກັນລະ 
ຫວ່າງຄ ່ສັນຍາ ກັບເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ທີີ່ດິນ. 

ໃນກ ລະນີ ເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕອນດຽວໄປຄ ີ້າປະກັນກັບເຈົີ້າໜີີ້ຫຼາຍຄົນ ໃນເວລາຈົດທະບຽນການ 
ເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕ້ອງມອບໃບຕາດິນໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ ່ ເປັນຜ ຸ້ຮັກສາໄວຸ້ໃນລະບົບທະບຽນທີີ່ດນິ. 

ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ຕ້ອງດ າເນີນການຈົດທະບຽນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ພາຍໃນ ສາມ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບຄ າຮ້ອງເປັນຕົີ້ນໄປ. 

 

ມາດຕາ 104 (ປັບປຸງ) ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການບັນທ ກ ແລະ ຢັີ້ງຢ ນການປ່ຽນແປງສິດນ າ

ໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈາກເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິເດີມໄປໃຫຸ້ຜ ຸ້ອ ີ່ນ ດ້ວຍການອອກໃບຕາດິນໃໝ່ ຕາມການສ ບທອດມ ນມ  
ຣະດົກ, ຊ ີ້ ຂາຍ, ເອົາເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ມອບ ຫຼ  ຍົກສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ແລກປ່ຽນ, ຖອນ ຫຼ  ໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ,
ທາດສະພາບ, ຄ າຕັດສີນຂອງສານ. 

ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ດ າເນີນຜ່ານໜ່ວຍງານບ ລິການປະຕ ດຽວຂອງພະ
ແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ  ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
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ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂໂດຍຊ້ອງໜ້າກັນລະຫວ່າງຄ ່ສັນຍາກັບເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ດິນ ໃນກ ລະນີເປັນການຊ ີ້ 
ຂາຍ, ເອົາເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ມອບ ຫຼ  ຍົກສິດ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ແລກປ່ຽນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ. 

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ຫຼ  ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າ 
ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ ຕ້ອງດ າເນີນການຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ 
ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບການສະເໜີຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ຂັີ້ນເມ ອງ ຫຼ  ວັນໄດຸ້ຮັບຄ າສະເໜີຈາກເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນໄປ. 

 

ໝວດທ  3 
ການຂ ື້ນທະບຽນທ ີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມ ນຽມ 

 

ມາດຕາ 105 (ໃໝ່) ການຂ ື້ນທະບຽນທ ີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມ ນຽມ 
ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ຕ້ອງຂ  

ອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດຄອນໂດມີນຽມ ນ າຫ້ອງການບ ລິການ ການລົງທ ນປະຕ ດຽວ, ຂ ອະນຸຍາດປຸກສ້າງນ າຂະ 
ແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີຂ ຂ ີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ນ າພະແນກ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ. 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ ານົດລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກັບການຂ ີ້ນ
ທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ. 

 

ມາດຕາ 106 (ໃໝ່) ເອກະສານປະກອບຂ ຂ ື້ນທະບຽນທ ີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມ ນຽມ 
ເອກະສານຂ ຂ ີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ມດີັີ່ງນີີ້: 
1. ໃບຕາດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ; 
2. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; 
3. ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ; 
4. ແຜນຜັງຂອງຄອນໂດມີນຽມ; 
5. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ; 
6. ບົດປະເມີນຜົນປະທົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ;  
7. ກົດລະບຽບຂອງນິຕິບຸກຄົນ; 
8. ເອກະສານອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ສ າລັບການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫຼ  ບຸກຄົນ ເພ ີ່ອປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ຕ້ອງມີເອກະສານເພີີ່ມເຕີີ່ມ  

ດັີ່ງນີີ້: 
1. ໃບຕາດິນຂອງລັດ; 
2. ສັນຍາເຊົີ່າ. 

 

ມາດຕາ 107 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາຂ ື້ນທະບຽນທ ີ່ດິນປຸກສ້າງຄອນໂດມ ນຽມ 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການຂ ີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນ

ປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ ໃຫຸ້ແກ່ນິຕິບຸກຄົນນັີ້ນ ພາຍໃນກ ານດົ ສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດຸ້ຮັບຄ າຮ້ອງເປັນຕົີ້ນໄປ.  
ສ າລັບການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫຼ  ບຸກຄົນໃຫຸ້ຮັກສາໃບຕາດິນນັີ້ນໄວຸ້ຄ ເກົີ່າ.  
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ໝວດທ  4 
ການປະເມ ນລາຄາທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 108 (ໃໝ່) ການປະເມ ນລາຄາທ ີ່ດນິ 
ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການກ ານົດມ ນຄ່າທີີ່ດິນແຕ່ລະເຂດຢ ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນໂດຍອີງໃສ່ 

ຈຸດພິເສດທາງດ້ານທີີ່ຕັີ້ງພ ມສັນຖານ, ໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານ ແລະ ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ດ າເນີນຕາມຈຸດປະສົງ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ການຄິດໄລ່ຄ່າທ ານຽມຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
2. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ; 
3. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ; 
4. ການຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຄ າຕັດສີນຂອງສານ; 
5. ການຊ ີ້ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເອົາທີີ່ດິນເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ເປັນຫັຼກຊັບຄ ີ້າປະກັນ. 
ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ສະເໜີໃຫຸ້ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງຮັບຮອງເອົາການກ ານົດການ 

ປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຮັບໃຊຸ້ຕາມເປົີ້າໝາຍ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໃນຂ ີ້ 1, 2 ແລະ 3 ເທິງນີີ້. 
ສ າລັບການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຮັບໃຊຸ້ຈຸດປະສົງທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໃນຂ ີ້ 4 ເທິງນີີ້ ໃຫຸ້ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າ

ຄອງນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ຕາມລະບຽບການ. ສ່ວນການປະເມີນລາຄາ
ທີີ່ດິນເພ ີ່ອການຊ ີ້ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເອົາທີີ່ດິນເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ, ເປັນຫັຼກຊັບຄ ີ້າປະກັນ ມອບໃຫຸ້ນິ 
ຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຸ້ດ າເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 155 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຜ ຸ້ດ າເນີນການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ. 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ ານົດລະບຽບການກຽ່ວກັບການປະເມີນ
ລາຄາທີີ່ດິນ.  

 

ມາດຕາ 109 (ໃໝ່) ການປະເມ ນລາຄາທ ີ່ດນິຄ ນໃໝ່ 
ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ຕ້ອງດ າເນີນການປະເມີນຄ ນໃໝ່ ໃນທຸກ ສາມ ປີ, ກ ລະນີຈ າເປນັສາມາດ 

ດ າເນີນການປະເມີນກ່ອນກ ານດົເວລາດັີ່ງກ່າວກ ໄດຸ້.  
 

ໝວດທ  5 
ທຸລະກ າກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 110 (ໃໝ່) ທຸລະກ າກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ທຸລະກ າກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, 

ນິຕບິຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເຊັີ່ນ ການຊ ີ້-ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການຄ ີ້າປະກັນ, ການແລກປ່ຽນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ, ການເອົາທີີ່ດິນເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ. 

 

ມາດຕາ 111 (ໃໝ່) ການໃຫ້ບ ລິການທຸລະກ າກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ເຮັດໜ້າທີີ່ການບ ລິການທຸລະກ າ

ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອສ້າງເງ ີ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງການນ າໃຊຸ້
ສິດທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຊ ີ້-ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການຄ ີ້າປະກັນ, ການແລກປ່ຽນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການເອົາທີີ່ດິນ
ເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ. 
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ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ອອກລະບຽບການ ການໃຫຸ້ບ ລິການທຸລະກ າ
ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ.  

 

ໝວດທ  6 
ການເກັບລາຍຮັບຈາກທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 112 (ໃໝ່) ລາຍຮັບຈາກທ ີ່ດິນ 
ລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ແມ່ນ ລາຍຮັບທີີ່ໄດຸ້ມາຈາກ ຄ່າທ ານຽມນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າເຊົີ່າ, ສ າປະທານ, ອາ 

ກອນ, ການຂາຍທີີ່ດິນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ, ຄ່າປັບໃໝ, ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການກ່ຽວກັບທີີ່ດິນຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 113 (ໃໝ່) ການເກັບລາຍຮັບຈາກທ ີ່ດນິ 
ຂະແໜງການການເງິນ ເກັບຄ່າທ ານຽມນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ອາກອນທີີ່ຕິດພັນກັບທີີ່ດິນ, ຄ່າເຊົີ່າ ແລະ ຄ່າ

ສ າປະທານທີີ່ດິນ, ຄ່າຂາຍ ແລະ ຫັນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ແລະ ຄ່າປັບໃໝກ່ຽວກັບທີີ່ 
ດິນ, ຄ່າຂ ີ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນທີີ່ດິນ, ຄ່າທ ານຽມອອກໃບອະນຸຍາດໃຫຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ. 

ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເກັບລາຍຮັບຄ່າບ ລິການກ່ຽວກັບທີີ່
ດິນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ຕ້ອງນ າໃຊຸ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ທີີ່ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, 
ວ່ອງໄວ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ. ລາຍຮັບຈາກທີີ່ດິນ ຕ້ອງມອບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກດົໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະ 
ມານແຫ່ງລັດ ແລະ ກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 114 (ໃໝ່) ການກ ານົດຄ່າທ ານຽມກ່ຽວກບັທ ີ່ດິນ 
ລັດຖະບານ ກ ານົດຄ່າທ ານຽມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການກຽ່ວກັບທີີ່ດິນ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຫຼຸດ 
ຜ່ອນ ຫຼ  ຍົກເວັີ້ນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການສ າຫຼວດ-ວັດແທກ, ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຄ່າທ າ
ນຽມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນາ ໃຫຸ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຜ ຸ້ທີີ່ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນເຂດບ ລິມະສິດຜະລິດກະສິກ າ 
ລວມທັງເຂດທີີ່ໄດຸ້ປະກາດເປັນເຂດໄພພິບັດ ແລຸ້ວສະເໜີຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ. 

 

ພາກທ  VII 
ການເຊົີ່າ, ການສ າປະທານທ ີ່ດິນ ແລະ ການຊ ື້ ຂາຍ 

ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມ ກ ານົດ 
 

ໝວດທ  1 
ການເຊົີ່າທ ີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ,  

ການເຊົີ່າ ແລະ ສ າປະທານທ ີ່ດິນຂອງລັດ  
   

ມາດຕາ 115 (ໃໝ່) ການເຊົີ່າທ ີ່ດິນ 
ການເຊົີ່າທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງ ຜ ຸ້ເຊົີ່າກັບຜ ຸ້ໃຫຸ້ເຊົີ່າທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນເຂົີ້າໃນ

ກິດຈະການໃດໜ ີ່ງຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ ການຄ້າ, ການບ ລິການ, ບ່ອນຢ ່ອາໄສ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 
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ການກິລາ, ການທ ດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງສາກົນ.  
 

ມາດຕາ 116 (ປັບປຸງ) ການເຊົີ່າທ ີ່ດິນຈາກພົນລະເມ ອງລາວ 
ການເຊົີ່າທີີ່ດິນ ລະຫວ່າງ ພົນລະເມ ອງລາວດ້ວຍກັນ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖ ສັນ 

ຊາດລາວ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບການຕກົລົງຂອງສອງຝ່າຍ ໂດຍໄດຸ້ຮັບການຢັີ້ງຢ ນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ, ອົງການ
ທະບຽນສານ ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຢ ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ ່. 

ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ທີີ່ດ າລົງຊີ 
ວິດຢ ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸ 
ຍາດຂອງລັດ ສາມາດເຊົີ່າທີີ່ດິນຈາກພົນລະເມ ອງລາວ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ ໃນກ າ
ນົດເວລາບ ີ່ເກີນ ສາມສິບ ປີ ແລະ ສາມາດຕ ີ່ໄດຸ້ ແລຸ້ວແຕ່ກ ລະນຕີາມການຕົກລົງຂອງຄ ່ສັນຍາ ໂດຍໄດຸ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ. ສັນຍາເຊົີ່າທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການຢັີ້ງຢ ນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ, ອົງການທະບຽນສານ 
ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຢ ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນ
ເມ ອງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ ່.  

  

ມາດຕາ 117 (ໃໝ່) ການສ າປະທານທ ີ່ດນິ 
ການສ າປະທານທີີ່ດິນ ແມ່ນ ການອະນຸມັດຂອງລັດໃຫຸ້ຜ ຸ້ຂ ສ າປະທານທີີ່ດິນ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນພ ີ້ນທີີ່ໃດ

ໜ ີ່ງ ທີີ່ລັດໄດຸ້ຈັດສັນ ເພ ີ່ອດ າເນີນກິດຈະການລົງທ ນສ າປະທານ ຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ ກະສິ 
ກ າ, ປ ກໄມຸ້, ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດອຸດສາຫະກ າ ຫຼ  ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການພັດທະ 
ນາເປັນຕົວເມ ອງໃໝ່, ການພັດທະນາແຫຼີ່ງພະລັງງານໄຟຟຸ້າ, ການຂຸດຄົີ້ນບ ີ່ແຮ່. 

ກ ລະນີເຂດສ າປະທານທີີ່ດິນ ຫາກກວມເອົາເຂດປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບ
ການເຫັນດີຈາກຄະນະປຸ້ອງກນັຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັີ້ນສ ນກາງ.  

 

ມາດຕາ 118 (ໃໝ່) ການເຊົີ່າ ຫ   ສ າປະທານທ ີ່ດິນຂອງລັດ  
ການເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕ້ອງຜ່ານການປະມ ນ ແລະ ດ າເນີນໃນເຂດທີີ່ດິນຂອງລັດທີີ່

ລັດໄດຸ້ຈັດສັນໄວຸ້. ຜ ຸ້ທີີ່ເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານນັີ້ນ ຕ້ອງດ າເນີນການສ ກສາຜົນກະທົບ ຫຼ  ປະເມີນຜົນກະທົບຕ ີ່ສິີ່ງ 
ແວດລ້ອມ ລວມທັງສ້າງແຜນຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຕາມທີີ່
ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ເນ ີ້ອທີີ່ຂອງການເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມການ
ລົງທ ນ ແລະ ກົດໝາຍອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 119 (ປັບປຸງ) ກ ານົດເວລາເຊົີ່າ ຫ   ສ າປະທານທ ີ່ດິນຂອງລັດ  
ກ ານົດເວລາເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຈາກລັດ ໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫຸ້ອີງໃສ່ລັກສະນະ, ຂະໜາດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງກິດຈະການ ແຕ່ບ ີ່ໃຫຸ້ເກີນ ຫ້າສິບ ປີ 
ແລະ ສາມາດຕ ີ່ໄດຸ້ຕາມການຕກົລົງຂອງລັດຖະບານ ຫຼ  ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼ  ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ໂດຍອີງ
ຕາມການປະເມີນຜົນການເຄ ີ່ອນໄຫວໂຄງການ ຫຼ  ກິດຈະການ ແລະ ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ຫຼ  ອົງການ
ປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ.  

ສ າລັບການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດ ໂດຍສະຖານທ ດ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແມ່ນຂ ີ້ນກັບການຕົກລົງລະ 
ຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບລັດຖະບານປະເທດ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ກ ານົດ 
ເວລາບ ີ່ເກີນ ເກົີ້າສິບເກົີ້າ ປີ ແລະ ສາມາດຕ ີ່ໄດຸ້ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍປະສານ
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ສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງທີີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ນອກຈາກການເຊົີ່າທີີ່ດິນຂອງລັດແລຸ້ວ ລັດຖະບານ ອະນຸຍາດໃຫຸ້ສະຖານທ ດຂອງຕ່າງປະເທດ ນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຢ  ່ສປປ ລາວ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ, ໂອນ ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບລັດ 
ຖະບານປະເທດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ໝວດທ  2 
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ເຊົີ່າ ຫ   ຜູ້ສ າປະທານ 

 

ມາດຕາ 120 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູ້ເຊົີ່າ ຫ   ຜູສ້ າປະທານ 
ຜ ຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ  ຜ ຸ້ສ າປະທານ ມີສິດ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເປັນເຈົີ້າກ າມະສິດຕ ີ່ຊັບສິນຂອງຕົນ ລວມທັງ ຕ ກ, ອາຄານ ຫຼ  ສິີ່ງປຸກສ້າງໃນທີີ່ດິນ 

ທີີ່ໄດຸ້ຮັບເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານ, ໂອນກ າມະສິດໃຫຸ້ຄົນພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
2. ນ າໃຊຸ້ຊັບສິນທີີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນເພ ີ່ອໃຊຸ້ເປັນຫັຼກຊັບຄ ີ້າປະກັນນ າທະນາ 

ຄານ ຫຼ  ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ຢ ່ພາຍໃນ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ, ໃນກ ລະນີການຄ ີ້າປະກັນນ າທະນາຄານ ຫຼ  ສະຖາບັນ
ການເງິນຢ ຕ່່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ ຫຼ  ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງຕາມຂອບເຂດສິດ
ຂອງຕົນຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການເງິນ ຍົກເວັີ້ນການເຊົີ່າທີີ່ດິນຈາກພົນລະເມ ອງລາວ;  

3. ໃຫຸ້ເຊົີ່າຕ ີ່ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແຕ່ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜ ຸ້ໃຫຸ້ເຊົີ່າ ແລະ ສັນຍາເຊົີ່າຕ ີ່ ບ ີ່ໃຫຸ້ເກີນ
ອາຍຸນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ເຫຼ ອຂອງສັນຍາແມ່; 

4.  ໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຕົນໄດຸ້ຮັບສິດເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານ ໃນຂອບເຂດອາຍຸຂອງສັນຍາທີີ່ຍັງເຫຼ ອ
ສ່ວນໃດສ່ວນໜ ີ່ງ ຫຼ  ທັງໝົດໃຫຸ້ບຸກຄົນອ ີ່ນ ຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ; 

5. ໄດຸ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ ຕາມກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
6. ສ ບທອດສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ; 
7. ໃຊຸ້ສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຮ່ວມທ ນກັບບຸກຄົນອ ີ່ນ ແຕ່ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກ

ລັດເສຍກ່ອນ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການເງິນ; 
8. ນ າໃຊຸ້ສິດອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 121 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງຜູ້ເຊົີ່າ ຫ   ຜູ້ສ າປະທານ 
ຜ ຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ  ຜ ຸ້ສ າປະທານ ມີພັນທະ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ; 
2. ເສຍຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ  ຄ່າສ າປະທານທີີ່ດິນ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທ ານຽມ, 

ຄ່າບ ລິການ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
3. ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການດ າເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ;  
4. ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ; 
5. ບ ີ່ລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ອ ີ່ນ; 
6. ປະຕິບັດທາດສະພາບຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ; 
7. ປະຕິບັດພັນທະອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ. 
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ໝວດທ  3 
ການຊ ື້ ຂາຍສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມ ກ ານົດ 

 

ມາດຕາ 122 (ໃໝ່) ການຊ ື້ ຂາຍ ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຈດັສັນຂອງລດັແບບມ ກ ານດົ 
ການຊ ີ້ ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ແມ່ນການຊ ີ້ ຂາຍ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ

ຂອງລັດ ໃຫຸ້ພົນລະເມ ອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນ
ຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ໂດຍມີກ ານົດເວລາ ບ ີ່ເກີນ ຫ້າສິບ ປີ ແລະ ສາມາດຊ ີ້ຕ ີ່ໄດຸ້ ຕາມການຕົກລງົຂອງອົງການລັດທີີ່
ມີສິດອ ານາດ ເພ ີ່ອພັດທະນາເປັນຕົວເມ ອງໃໝ່, ສ້າງເປັນຄອນໂດມີນຽມ, ອາພາດເມັນ, ເຮ ອນຈັດສັນ. 

ລັດ ຮັບຮ ຸ້ກ າມະສິດໃນຊັບສິນຂອງຜ ຸ້ຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ທີີ່ໄດຸ້ສ້າງຂ ີ້ນ
ໃນທີີ່ດິນຕອນດັີ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດຂາຍ ຫຼ  ໃຫຸ້ເຊົີ່າສິີ່ງປຸກສ້າງນັີ້ນແກ່ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນອ ີ່ນ ຕາມອາຍຸ
ການຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວຂອງລັດ. 

 

ມາດຕາ 123 (ໃໝ່) ອົງການທ ີ່ມ ສດິຕກົລົງຂາຍສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຈັດສັນຂອງລດັແບບມ ກ ານດົ 
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ດ າເນີນການຈັດສັນ ແລະ ຕົກລົງຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບ

ມີກ ານົດ ໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເນ ີ້ອທີີ່ບ ີ່ເກີນ ໜ ີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ໂດຍ
ຜ່ານການຮັບ ຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ. ສ າລັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ບ ີ່
ມີສິດຕົກລົງອອກອະນຸຍາດຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ.  

ລັດຖະບານ ດ າເນີນການຈັດສັນ ແລະ ຕົກລົງຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ໃຫຸ້
ພົນລະເມ ອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ 
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເນ ີ້ອທີີ່ເກີນ
ກວ່າ ໜ ີ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ ເຮັກຕາ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. 

ການດ າເນີນການຈັດສັນທີີ່ດິນຂອງລັດເພ ີ່ອຊ ີ້ ຂາຍ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແບບມີກ ານົດ ໃຫຸ້ດ າເນີນຢ ່ໃນທີີ່
ດິນສ າລັບປຸກສ້າງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 70 ຂອງກດົໝາຍສະບັບນີີ້. 

ການຊ ີ້ ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ຕ້ອງຈົດທະບຽນປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ຊ ີ້ ຕາມກ ານົດເວລາການຊ ີ້ ນ າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ບ່ອນທີີ່ດິນຕັີ້ງຢ ່. 

ການຊ ີ້ ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດນັີ້ນ ໃຫຸ້ດ າເນີນດ້ວຍຮ ບການປະມ ນ ຕາມ
ຂັີ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຈ່າຍໃຫຸ້ລັດໝົດເທ ີ່ອດຽວ ຫຼ  ເປັນງວດ ຕາມການຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ. 

 

ມາດຕາ 124 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູຊ້ ື້ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຈັດສັນຂອງລດັແບບມ ກ ານດົ 
ຜ ຸ້ຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດ 

ຕາມ 132 ແລະ 139 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ພາຍໃນກ ານົດເວລາທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
ໃນກ ລະນີມີການມອບໂອນ, ຊ ີ້ ຂາຍ, ຄ ີ້າປະກັນການກ ຸ້ຢ ມ, ແລກປ່ຽນ, ເປັນຮຸຸ້ນ, ສ ບທອດສິດນ າ

ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕ້ອງບ ີ່ເກີນກ ານົດເວລາທີີ່ຍັງເຫຼ ອ ໂດຍແຈຸ້ງໃຫຸ້ລັດຖະບານ ຫຼ  ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຊາບ
ກ່ອນ. ຫັຼງຈາກໝົດກ ານົດເວລານ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຈະສິີ້ນສຸດລົງ, ສ່ວນສິີ່ງປຸກສ້າງໃດທີີ່ຊຸດໂຊມ ຫຼ  
ລັດບ ີ່ຕ້ອງການນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ໃຫຸ້ຜ ຸ້ຊ ີ້ ຮ ີ້ຖອນອອກຈາກທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງປັບປຸງສະພາບດິນໃຫຸ້ສາມາດນ າໃຊຸ້
ໄດຸ້. 
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ພາກທ  VIII 
ການໄດຮັ້ບສິດ, ສິດ ແລະ ພນັທະ,  

ການເສຍສິດ ແລະ ສິື້ນສຸດສິດນ າໃຊ ້ທ ີ່ດິນ 
 

ໝວດທ  1 
ການໄດ້ຮັບສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 125 (ປັບປຸງ) ການໄດຮ້ັບສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ 
ພົນລະເມ ອງລາວ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ ຈະໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ 

ດິນບົນພ ີ້ນຖານໃດໜ ີ່ງ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ການມອບຂອງລັດ; 
2. ການໂອນ; 
3. ການສ ບທອດມ ນມ ຣະດົກ; 
4. ການຊີ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 122 ຂອງ

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 126 (ໃໝ່) ການມອບຂອງລັດ 
ການມອບຂອງລັດ ແມ່ນ ການທີີ່ລັດໄດຸ້ເອົາທີີ່ດິນຂອງລັດ ໃຫຸ້ເປັນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງ

ລາວ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໝ ີ່ງ ຕາມແຜນຈັດ
ສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ລວມທັງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ. 

ການມອບຂອງລັດ ມີ ສອງ ລັກສະນະ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ການມອບຂາດຕົວ ແມ່ນ ການມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນກ ລະນກີານທົດແທນຈາກການໂອນສິດນ າ

ໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ, ການຮັບຮ ຸ້ສິດນ າໃຊຸ້ຕາມປະເພນີ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  
ຊ ີ່ງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນັີ້ນ ມີ ສິດປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ, ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ສິດໄດຸ້ຮັບໝາກຜົນຈາກທີີ່ດິນ, ສິດໂອນສິດນ າ
ໃຊຸ້ທີີ່ດນິ ແລະ ສິດສ ບທອດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 

2. ການມອບບ ີ່ຂາດຕົວ ແມ່ນ ການມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃນກ ລະນີການຈັດສັນທີີ່ຢ ່ອາໄສທ າມາ
ຫາກິນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫຸ້ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ອ ີ່ນໆ ຊ ີ່ງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນັີ້ນຈະມີສິດຄ ກັນກັບຂ ີ້
ໜ ີ່ງຂອງມາດຕານີີ້ ຍົກເວັີ້ນສິດໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ສິດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດບາງກ ລະນີ ເປັນຕົີ້ນ ໃຫຸ້ເຊົີ່າ, 
ຄ ີ້າປະກັນ. 

ລັດ ຮັບຮ ຸ້ການມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນລັດຂອງລັດ ແກ່ບຸກຄົນຜ ຸ້ມີຜົນງານໃນພາລະກິດປະຕວິັດ ແລະ ຜ ຸ້
ມຄີຸນງາມຄວາມດີຕ ີ່ປະເທດຊາດ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນຢ ່ອາໄສ ແລະ ຫັນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວມາເປັນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຂອງບຸກຄົນ ຕາມກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 127 (ໃໝ່) ການໂອນ 
ການໂອນ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ດ້ວຍການຊ ີ້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ມອບ ຫຼ  ຍົກສິດນ າ

ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ເຂົີ້າເປັນຮຸຸ້ນ. 
 

ມາດຕາ 128 (ໃໝ່) ການສ ບທອດມູນມ ຣະດົກ 
ການສ ບທອດມ ນມ ຣະດົກ ແມ່ນ ການຕົກທອດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ແກຜ່ ຸ້ທີີ່ມສີິດສ ບທອດ ຕາມກົດ   

ໝາຍ ແລະ ຕາມພິໄນກ າ. 
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ຜ ຸ້ທີີ່ມີສິດສ ບທອດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ມີແຕ່ພົນລະເມ ອງລາວ ທີີ່ມີທີີ່ຢ ່ຖາວອນ ໃນສ ປປລາວ ເທົີ່ານັີ້ນ.  
ໃນກ ລະນີຜ ຸ້ສ ບທອດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫາກອາຍຸບ ີ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ສິບແປດ ປີ ຫຼ  ຜ ຸ້ບ ີ່ມີຄວາມ

ສາມາດທາງດ້ານການປະພ ດ ແມ່ນໃຫຸ້ໃສ່ຊ ີ່ຜ ຸ້ກ່ຽວໄວຸ້ໃນໃບຕາດິນ ແຕ່ຕ້ອງໄດຸ້ແຕ່ງຕັີ້ງຜ ຸ້ຄຸຸ້ມຄອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນຕອນນັີ້ນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ສ ບທອດມ ນມ ຣະດົກ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານດົໄວຸ້ໃນປະມວນກດົ 
ໝາຍແພ່ງ. 

 

ມາດຕາ 129 (ໃໝ່) ການໄດ້ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຕາມປະເພນ    
ການໄດຸ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແມ່ນ ການໄດຸ້ມາຈາກສິດຄອບຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພົນ 

ລະເມ ອງລາວ ດ້ວຍການບຸກເບີກ, ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນປົກກະຕິ ເປັນເວລາຫຼາຍ
ກວ່າ ຊາວຫ້າ ປີ ກ່ອນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ມີຜົນສັກສິດ ໂດຍບ ີ່ມີເອກະສານໃດໆຢັີ້ງຢ ນການໄດຸ້ມາຂອງທີີ່ດິນ ແຕ່ມີ
ການຢັີ້ງຢ ນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂ້າງຄຽງ ກ່ຽວກັບການເຂົີ້າຄອບຄອງ ແລະ 
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຢ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງ ໂດຍບ ີ່ມີຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼ  ມີຂ ີ້ຂັດແຍ່ງແຕ່ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງດັີ່ງກ່າວໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂແລຸ້ວ. 

ໃນໄລຍະຍັງບ ີ່ທັນໄດຸ້ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນເທ ີ່ອນັີ້ນ ລັດ ຮັບຮ ຸ້ ແລະ ປົກປຸ້ອງສິດ
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີຂອງຜ ຸ້ກ່ຽວ ແລະ ດ າເນີນການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫຸ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 130 (ໃໝ່) ການໄດມ້າສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມ ສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ
ທ ີ່ເປັນເຊ ື້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ  
ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ແລະ ການ 

ຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດທີີ່ດ າລົງຊີວິດ, ລົງທ ນ ຫຼ  ເຄ ີ່ອນໄຫວຢ່າງຖ ກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢ ່ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ດ້ວຍການເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດ, ການຊ ີ້ສດິ
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ. 

ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ ທີີ່ດ າລົງຊີວິດຖາວອນ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈາກການເຊົີ່າສິດ 
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ. 

 

ມາດຕາ 131 (ໃໝ່) ການໄດ້ສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຈາກການຊ ື້ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນໂດມ ນຽມ 
ຜ ຸ້ຊ ີ້ ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນໂດມີນຽມ ທີີ່ເປັນພົນລະເມ ອງລາວ ມີສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຮ່ວມ ໃນທີີ່ດິນຕອນດັີ່ງ 

ກ່າວຕາມອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງຄອນໂດມີນຽມ ແລະ ມກີ າ
ມະສິດໃນຫ້ອງຊຸດ ທີີ່ຊ ີ້ນັີ້ນ.  

ສ າລັບຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ 
ທີີ່ດ າລົງຊີວິດ, ທ າມາຫາກິນຢ ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີີ່ຊ ີ້ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນ
ໂດມີນຽມ ມີແຕ່ກ າມະສິດໃນຫ້ອງຊຸດເທົີ່ານັີ້ນຢ່າງຍາວນານໂດຍມີກ ານົດເວລາ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາການເຊົີ່າ 
ຫຼ  ສ າປະທານ ຫຼ  ການຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ.  ສ່ວນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນອັດຕາສ່ວນ
ຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວໃຫຸ້ເປັນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນ. 

ຖ້າເປັນທີີ່ດິນຂອງລັດ ຜ ຸ້ທີີ່ຊ ີ້ຫ້ອງຊຸດໃນຄອນໂດມີນຽມ ຈະເປັນພົນລະເມ ອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນ
ບ ີ່ມສີັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ກ ຕາມ ຈະມແີຕ່ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ຂອງລັດຮ່ວມກັນເທົີ່ານັີ້ນ ຕາມອາຍຸຂອງສັນຍາການເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານ ຫຼ  ການຊ ີ້ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດ
ແບບມີກ ານົດ. 
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ຜ ຸ້ທີີ່ເປັນເຈົີ້າຂອງກ າມະສິດໃນຫ້ອງຊຸດ ຕ້ອງຂ ີ້ນທະບຽນກ າມະສິດ ນ າຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

  

ໝວດທ  2 
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 132 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູໄ້ດ້ຮັບສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິ 
ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ມີສິດ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ສິດປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ; 
2. ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
3. ສິດໄດຸ້ຮັບໝາກຜົນຈາກທີີ່ດິນ; 
4. ສິດໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
5. ສິດສ ບທອດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ. 
ສ າລັບຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ 

ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດນັີ້ນ ຈະໄດຸ້ຮັບສິດດັີ່ງກ່າວ ຕາມທີີ່
ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 130 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

 

ມາດຕາ 133 (ປັບປຸງ) ສິດປົກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນ 
ສິດປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ຮັກສາທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜ ີ່ງທີີ່

ແນ່ນອນ.  
 

ມາດຕາ 134 (ປັບປຸງ) ສິດຊົມໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດໃນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍໃດໜ ີ່ງ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມການຈັດສັນທີີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍໂດຍບ ີ່ໃຫຸ້ມີຜົນ  
ກະທົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ.  
 

ມາດຕາ 135 (ປັບປຸງ) ສິດໄດຮ້ັບໝາກຜົນຈາກທ ີ່ດນິ 
ສິດໄດຸ້ຮັບໝາກຜົນຈາກທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດເກັບກ ຸ້ໝາກຜົນ ຫຼ  ລາຍໄດຸ້ຈາກທີີ່ດິນ ທີີ່ຕົນໄດຸ້ຮັບສິດນ າ

ໃຊຸ້ນັີ້ນ ເປັນຕົີ້ນ ຜົນຜະລິດ, ຄ່າເຊົີ່າ, ການຄ ີ້າປະກັນ. 
 

ມາດຕາ 136 (ປັບປຸງ) ສິດໂອນສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ສິດໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດໃນການເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຜ ຸ້ອ ີ່ນ ດ້ວຍການຂາຍ, ມອບ, ຍົກ 

ຫຼ  ແລກປ່ຽນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການເອົາເຂົີ້າໄປເປັນຮຸຸ້ນ. 
ສ າລັບການເອົາເຂົີ້າໄປເປັນຮຸຸ້ນນັີ້ນ ອະນຸຍາດໃຫຸ້ຮ່ວມຮຸຸ້ນກັບພົນລະເມ ອງລາວ ລວມທັງ ນິຕິບຸກຄົນ 

ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ ເທົີ່ານັີ້ນ.  
 

ມາດຕາ 137 (ປັບປຸງ) ສິດສ ບທອດສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ສິດສ ບທອດສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ສິດໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງເຈົີ້າມ ນມ ຣະດົກທີີ່ໄດຸ້ເສຍຊີວິດ 

ຊ ີ່ງຕົກທອດມາຍັງຜ ຸ້ມີສິດສ ບທອດ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼ  ພິໄນກ າ.      
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ມາດຕາ 138 (ປັບປງຸ) ສິດຂອງຜູໄ້ດ້ຮັບສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິຂອງລັດ   
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາ 

ຊົນ ລວມທັງລວມໝ ່ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ມີສິດປົກປັກຮັກສາ, ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດທີີ່ຕົນຄຸຸ້ມ
ຄອງເທົີ່ານັີ້ນ ແຕ່ບ ີ່ມີສິດໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ສິດສ ບທອດ ແລະ ສິດໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດບາງກ ລະນີ ເຊັີ່ນ ການ 
ນ າເອົາທີີ່ດິນໃຫຸ້ຜ ຸ້ອ ີ່ນເຊົີ່າ, ສ າປະທານ ຫຼ  ນ າເອົາໄປຄ ີ້າປະກນັ.  

ກະຊວງການເງິນ ຕົກລົງໃຫຸ້ລັດວິສາຫະກິດ ເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດໄປເປັນຮຸຸ້ນ ຫຼ  ຄ ີ້າປະກັນໄດຸ້
ບົນພ ີ້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກ 
ຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດກ ານົດເວລາທີີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ. 

 

ມາດຕາ 139 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງຜູໄ້ດ້ຮັບສດິນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ ມີພັນທະ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ, ໃນກ ລະນີ ຕ້ອງການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ຕ້ອງຂ ອະນຸ 

ຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ; 
2. ປົກປັກຮັກສາທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ຢ ່ໃນສະພາບດີ, ບ ີ່ໃຫຸ້ເຮັດມີການເຊາະເຈ ີ່ອນ, ຍຸບລົງ, ເສ ີ່ອມໂຊມ, ຮັກ 

ສາຄຸນນະພາບ ໃຫຸ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ, ບ ີ່ສ້າງຜົນກະທົບອັນບ ີ່ດີຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ, ບ ີ່ເຮັດໃຫຸ້ເນ ີ້ອທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຫຼຸດລົງ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ;  

3. ບ ີ່ລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ຸ້ອ ີ່ນ; 
4. ປະຕິບັດທາດສະພາບຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ; 
5. ເສຍອາກອນ, ຄ່າທ ານຽມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕາມ

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
6. ປະຕິບັດພັນທະອ ີ່ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 140 (ໃໝ່) ທາດສະພາບ 
ທາດສະພາບ ແມ່ນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງທີີ່ຕ້ອງຍອມຮັບ ຊ ີ່ງເກີດຂ ີ້ນຈາກທ າມະຊາດ ແລະ ຖ ກ 

ກ ານົດໃນກົດໝາຍ, ສັນຍາ ຫຼ  ນິຕິກ າອ ີ່ນ. 
ທາດສະພາບ ຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ ແມ່ນການນ າໃຊຸ້ ຫຼ  ການໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນອ ີ່ນ ເພ ີ່ອ

ເພີີ່ມປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ຕາມຈຸດປະສົງໃນການຂ ອະນຸຍາດໃຫຸ້ມີທາງ, ການເນັີ່ງສາຍໄຟຟຸ້າຜ່ານ ແລະ 
ໃຫຸ້ນ ີ້າຮ່ອງໄຫຼຜ່ານ. 

ທາດສະພາບຕາມສັນຍາ ຫຼ  ນິຕິກ າອ ີ່ນ ແມ່ນການນ າໃຊຸ້ ຫຼ  ການໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນອ ີ່ນ ເພ ີ່ອເພີີ່ມ
ປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ຕາມຈຸດປະສົງ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນສັນຍາ ຫຼ  ນິຕິກ າອ ີ່ນ. ທາດສະພາບດັີ່ງກ່າວ 
ໄດຸ້ມານັບແຕ່ເວລາທີີ່ໄດຸ້ຈົດທະບຽນທາດສະພາບຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍເປັນຕົີ້ນໄປ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້
ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ.  

ການຈົດທະບຽນທາດສະພາບ ແລະ ສິດເໜ ອທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະທີີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບ ການຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ າ
ນົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 103 ແລະ 104 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

  

ມາດຕາ 141 (ປັບປຸງ) ການອະນຸຍາດໃຫ້ ມ ທາງ, ເນັີ່ງສາຍໄຟຟ້າຜ່ານ ແລະ ນ ື້າຮ່ອງໄຫ ຜ່ານ  
ບຸກຄົນຜ ຸ້ໃດທີີ່ມີເຮ ອນ ຊ ີ່ງຖ ກປີດລ້ອມດ້ວຍເຮ ອນ ຫຼ  ທີີ່ດິນ ຊ ີ່ງຜ ຸ້ອ ີ່ນມີສິດນ າໃຊຸ້ ໂດຍບ ີ່ມີທາງ

ຜ່ານອອກໄປສ ່ຫົນທາງໄດຸ້ ບຸກຄົນຜ ຸ້ນັີ້ນກ ມີສິດຮ້ອງຂ ທາງຜ່ານຈາກຜ ຸ້ທີີ່ມີສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃກຸ້ຫົນທາງກວ່າ
ໝ ່. ຜ ຸ້ທີີ່ມີສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຊ ີ່ງຖ ກຮ້ອງຂ ນັີ້ນ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫຸ້ທາງຜ່ານ ແຕ່ມີສິດຮ້ອງຂ ເອົາການໃຊຸ້ແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍແກ່ຜົນລະປ ກ ຫຼ  ສິີ່ງທີີ່ກ ີ່ສ້າງ ຈາກການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນເປັນທາງຜ່ານນັີ້ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
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ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການເນັີ່ງສາຍໄຟຟຸ້າ, ສາຍໂທລະສັບ ຫຼ  ຂຸດຮ່ອງນ ີ້າ, ວາງທ ີ່ນ ີ້າ, ທ ີ່ນ ີ້າປະປາຜ່ານທີີ່ດນິ
ຂອງຜ ຸ້ທີີ່ມີສິດນ າໃຊຸ້ບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜ ີ່ງ ຊ ີ່ງພາໃຫຸ້ຕົີ້ນໄມຸ້ ຫຼ  ຜົນລະປ ກຕ່າງໆຂອງຜ ຸ້ກ່ຽວໄດຸ້ຖ ກທ າລາຍ ຫຼ  
ພາໃຫຸ້ມີຄວາມເສຍຫາຍອ ີ່ນໆແລຸ້ວ ບຸກຄົນຜ ຸ້ນັີ້ນ ກ ອາດຈະຂ ເອົາຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເນ ີ່ອງມາຈາກການກະທ ານັີ້ນກ  
ໄດຸ້. ຖ້າວ່າຜ ຸ້ທີີ່ມີສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຫາກໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນ າແລຸ້ວ ກ ຈະບ ີ່ໃຫຸ້ຄິດໄລ່ຄ່າເສຍຫາຍນັີ້ນອີກ. 

ບຸກຄົນຜ ຸ້ໃດທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນ ໃນການເປັີ່ງນ ີ້າອອກຈາກທີີ່ດິນທີີ່ຕົນຢ  ່ ກ ມີສິດຮ້ອງຂ ຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນ ີ້າ
ຜ່ານທີີ່ດິນຂອງຜ ຸ້ທີີ່ຢ ລຸ່່ມຖັດຕົນ ຫຼ  ຜ ຸ້ທີີ່ຢ ໃ່ກຸ້ຄອງນ ີ້າ. ຜ ຸ້ທີີ່ຖ ກຮ້ອງຂ ກ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫຸ້ຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນ ີ້າ ແຕ່ມີ
ສິດຮ້ອງຂ ເອົາຄ່າເສຍຫາຍແກຜ່ົນລະປ ກ ຫຼ  ສິີ່ງທີີ່ປຸກສ້າງຈາກການຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນ ີ້ານັີ້ນ. ຜ ຸ້ຮ້ອງຂ ຂຸດຮ່ອງເປັີ່ງນ ີ້າ
ຕ້ອງຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ສະພາບຂອງຮ່ອງນ ີ້າໃຫຸ້ເໝາະສົມ. 

  
ໝວດທ  3 

ການເສຍສິດ, ການຖອນສິດ ແລະ ສິື້ນສຸດສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
 

ມາດຕາ 142 (ປັບປຸງ) ການເສຍສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຈະເສຍສິດ ໃນກ ລະນີໃດໜ ີ່ງ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ບ ີ່ເສຍຄ່າທ ານຽມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕ ີ່ເນ ີ່ອງ ສາມ ປີ ພາຍຫັຼງໄດຸ້ມີການກ່າວເຕ ອນເປັນລາຍລັກອັກ 

ສອນ ແລະ ຖ ກປັບໃໝ;  
2. ບ ີ່ເສຍຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ  ຄ່າສ າປະທານທີີ່ດິນຂອງລັດຕາມສັນຍາ ຕ ີ່ເນ ີ່ອງກັນ ເປັນເວລາ ສອງ ປີ; 
3. ບ ີ່ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດມອບໃຫຸ້ຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ໃນກ ານົດເວລາ ສາມປີ ພາຍຫັຼງໄດຸ້ມີການ

ແຈຸ້ງເຕ ອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ;  
4. ບ ີ່ພັດທະນາຕ ີ່ເນ ີ່ອງ ຫຼ  ບ ີ່ນ າໃຊຸ້ ປະໃຫຸ້ຮົກເຮ ີ້ອຕ ີ່ເນ ີ່ອງ ຫ້າ ປີ ສ າລັບ ຜ ຸ້ມີໃບຕາດິນ ແລະ ສາມ 

ປີ ສ າລັບ ຜ ຸ້ທີີ່ບ ີ່ທັນມີໃບຕາດິນ; 
5. ບ ີ່ທວງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຕົນ ຕາມກ ານົດເວລາຂອງອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟຸ້ອງ ; 
6. ຖ ກສານຕັດສີນ ໃຫຸ້ເສຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
7. ບ ີ່ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 187 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 
8. ກ ລະນີທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 146 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກ ລະນີອ ີ່ນ. 

 

ມາດຕາ 143 (ໃໝ່) ການເສຍ ແລະ ຖອນສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຂອງລດັ 
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ 

ລວມທັງລວມໝ ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ຫາກບ ີ່ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ 
ນ າໃຊຸ້ບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ພາຍໃນ ສາມ ປີ ຈະເສຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ.  

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕົກລົງຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດຄ ນຈາກ
ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົີ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ລວມທັງ 
ລວມໝ ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຂັີ້ນສ ນກາງ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ. ສ າລັບຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນໃຫຸ້ເຈົີ້າແຂວງ, 
ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕກົລົງຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ.  

ສ າລັບການຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ບ ີ່ມີການນ າໃຊຸ້
ຕົວຈິງ ຫຼ  ນ າໃຊຸ້ບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼ  ສັນຍາ ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ຫຼ  ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ຸ້ຕົກລົງຖອນ ບົນພ ີ້ນຖານການເປັນເອກະພາບກັບຂະແໜງການ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ມາດຕາ 144 (ໃໝ່) ການຖອນສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ມີແຕ່ສານເທົີ່ານັີ້ນ ເປັນຜ ຸ້ພິຈາລະນາຕັດສີນ ໃນການຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ຍົກເວັີ້ນກ  

ລະນີທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນວັກ ສອງ ແລະ ສາມ ມາດຕາ 143 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 145 (ປັບປຸງ) ການສິື້ນສຸດສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ 
ສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຈະສິີ້ນສຸດ ໃນກ ລະນີໃດໜ ີ່ງ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ສະລະສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ; 
2. ໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົີ້າໃນສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຫຼ  ໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດ; 
3. ຖ ກຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 143 ແລະ 144 ຂອງກົດໝາຍສະ 

ບັບນີີ້;  
4. ໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຜ ຸ້ອ ີ່ນ; 
5. ເສຍສັນຊາດລາວ;  
6. ເສຍຊີວິດໂດຍບ ີ່ມີຜ ຸ້ສ ບທອດ. 

 

ມາດຕາ 146 (ປັບປຸງ) ການບ ີ່ໃຫ້ພິຈາລະນາການທວງສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຄ ນ   
ລັດ ບ ີ່ຮັບຮ ຸ້ການທວງເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ໃນກ ລະນີ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ທີີ່ດິນທີີ່ອົງການປົກຄອງໄດຸ້ມອບສິດນ າໃຊຸ້ໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນສະໄໝຕ ີ່ສ ຸ້ກ ຸ້ຊາດ; 
2. ທີີ່ດິນທີີ່ເຈົີ້າຂອງໄດຸ້ປະໜີຈາກທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນໃນສະໄໝຕ ີ່ສ ຸ້ກ ຸ້ຊາດ; 
3. ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ໄດຸ້ມອບໃຫຸ້ເປັນຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ ໃນສະໄໝຕ ີ່ສ ຸ້ກ ຸ້ຊາດກ 

ຄ ໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ;  
4. ທີີ່ດິນຂອງຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ປະໜີໄປຕ່າງປະເທດ; 
5. ທີີ່ດິນ ທີີ່ບຸກຄົນອ ີ່ນ ໄດຸ້ເຂົີ້າໄປຄອບຄອງນ າໃຊຸ້ ດ້ວຍຄວາມບ ລິສຸດໃຈ, ເປີດເຜີຍ, ສະຫງົບ ແລະ  

ຕ ີ່ເນ ີ່ອງ ເປັນເວລາ ຊາວ ປີ ຂ ີ້ນໄປ ໂດຍເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນເດີມ ບ ີ່ໄດຸ້ທວງຄ ນ; 
6. ທີີ່ດິນ ທີີ່ລັດໄດຸ້ຫັນເປັນສິດນ າໃຊຸ້ຂອງລັດ ຫຼ  ມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການ 

ຈັດຕັີ້ງແລຸ້ວ. 
ພາກທ  IX 

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິ 
 

ມາດຕາ 147 (ໃໝ່) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນ ການໃຊຸ້ແທນຄ ນ ໃຫຸ້ແກ່ຜ ຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະເມີດ

ກົດໝາຍ, ທາດສະພາບ ແລະ ການໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ດ້ວຍການທົດແທນທີີ່ດິນບ່ອນໃໝ່, ເປັນວັດຖຸ ຫຼ  
ເງິນ ແລະ ອ ີ່ນໆ ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ.  

 

ມາດຕາ 148 (ປັບປຸງ) ສາເຫດຂອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ສາເຫດຂອງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍມີ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ການກ ີ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຍ້ອນການລະເມີດກົດໝາຍ; 
2. ການກ ີ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກທາດສະພາບ; 
3. ການກ ີ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການໂອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ. 
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ມາດຕາ 149 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຍອ້ນການລະເມ ດກົດໝາຍ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫາກໄດຸ້ກ ີ່ຄວາມເສຍຫາຍ

ໃຫຸ້ແກຜ່ ຸ້ອ ີ່ນ ຫຼ  ສາທາລະນະ ຕ້ອງໄດຸ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກການກະທ າຂອງຕົນ. 
 

ມາດຕາ 150 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກທາດສະພາບ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງໃດ ຫາກໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈາກທາດສະພາບຂອງຜ ຸ້ອ ີ່ນ ທີີ່

ໄດຸ້ຈົີ່ງທາງທຽວ, ຮ່ອງນ ີ້າໃຫຸ້ແກ່ຕົນ ຊ ີ່ງພາໃຫຸ້ຜົນລະປ ກ, ສິີ່ງປຸກສ້າງຂອງຜ ຸ້ອ ີ່ນ ຫຼ  ຂອງສາທາລະນະໄດຸ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍແລຸ້ວ ບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງນັີ້ນ ຕ້ອງໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍດັີ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 151 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທ ີ່ເກ ດຈາກການໂອນເອົາສິດນ າໃຊ້ທ ີ່ດນິຄ ນ 
ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກການໂອນເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ; 
2. ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການ ການລົງທ ນ. 
 

ມາດຕາ 152 (ປັບປຸງ) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ 
ເມ ີ່ອມີຄວາມຈ າເປັນ ທີີ່ຕ້ອງໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງໃດໜ ີ່ງ ເຂົີ້າໃນ

ກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນຕົີ້ນ ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ , ສວນສາທາລະນະ, ສະໜາມ
ບິນ, ແລວສາຍສົີ່ງໄຟຟຸ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນ ີ້າ, ຊົນລະປະທານ, ນ ີ້າປະປາ, ສະໜາມຂີີ້ເຫຍ ີ້ອ ລັດ ຈະໂອນເອົາສິດນ າ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຄ ນ ແຕ່ຕ້ອງໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມລະບຽບການ. 

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຊັບສິນເທິງ
ໜ້າດິນ ແລະ ລາຄາທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 108 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ. 

 

ມາດຕາ 153 (ໃໝ່) ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກກິດຈະການ ການລົງທ ນ 
ເມ ີ່ອມີຄວາມຈ າເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງໃດໜ ີ່ງ ເຂົີ້າໃນ

ກິດຈະການລົງທ ນຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົີ້ນ ກະສິກ າ, ປ ກໄມຸ້, ການຂຸດຄົີ້ນບ ີ່
ແຮ່, ການພັດທະນາແຫຼີ່ງພະລງັງານໄຟຟຸ້າ, ເຂດອຸດສາຫະກ າ ຫຼ  ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 
ລັດຈະໂອນເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຄ ນໂດຍແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະກ າມະການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຊັບສິນເທິງໜ້າດິນ 
ແລະ ລາຄາທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 108 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ວຍການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ, ເຈົີ້າຂອງສິດນ າ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ການໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫຸ້ອີງຕາມລາຄາການປະເມີນຂອງຄະນະກ າມະການ ທີີ່ຕົກລົງຮ່ວມກັນ 
ກັບຂະແໜງການທີີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ເຈົີ້າຂອງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ. 

 

ມາດຕາ 154 (ໃໝ່) ການກ ານົດ ແລະ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນເອົາສດິນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນຄ ນ 
ການກ ານົດຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນຈາກກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ 

ແລະ ກິດຈະການ ການລົງທ ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 152 ແລະ 153 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໃຫຸ້
ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ຸ້ກ ານົດ ບົນພ ີ້ນຖານການຮັບຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ. 

ການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ຕ້ອງດ າເນີນກ່ອນການໂອນເອົາສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ 
ດິນນັີ້ນຄ ນ ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ. 
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ພາກທ  X 
ທຸລະກິດກຽ່ວກບັທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 155 (ໃໝ່) ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ປະກອບມີ ການບ ລິການສ າຫຼວດ, ວັດແທກ, ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ, 

ການຊ ີ້ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການບ ລິການອ ີ່ນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ. 
 

ມາດຕາ 156 (ໃໝ່) ເງ ີ່ອນໄຂຂອງຜູ້ຂ ດ າເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ຜ ຸ້ຂ ດ າເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕ້ອງມີເງ ີ່ອນໄຂດັີ່ງນີີ້: 
1. ມີເງ ີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ; 
2. ມີນັກວິຊາການທີີ່ມີຄວາມຮ ຸ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານວຽກງານທີີ່ດິນ ແຕ່ ສາມ ປີ ຂ ີ້ນໄປ ໂດຍມີ

ການຢັີ້ງຢ ນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ. 
 

ມາດຕາ 157 (ໃໝ່) ການດ າເນ ນທຸລະກດິກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງດ າເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕ້ອງຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງ 

ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານປະກອບ ນ າຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົີ່ງ 
ເສີມການລົງທ ນ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ຂ ອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການນ າຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຍົກເວັີ້ນ ການລົງທ ນຕ່າງປະເທດ ເພ ີ່ອດ າເນີນການບ ລິການຊ ີ້ ແລະ ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ. 

 

ພາກທ  XI 
ຂ ື້ຫ້າມ 

 

ມາດຕາ 158 (ໃໝ່) ຂ ື້ຫ້າມສ າລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄນົ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ 
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ມີພ ດຕິກ າ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ບຸກລຸກ ຫຼ  ຕັີ້ງຖິີ່ນຖານຢ ່ເຂດບ ລິເວນທີີ່ດິນປ່າປຸ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ທີີ່ດິນບ ລິເວນແຫຼີ່ງນ ີ້າ ທີີ່

ສະຫງວນໄວຸ້ ແລະ ເຂດສະຫງວນຂອງລັດ; 
2. ປອມແປງໃບຕາດິນ, ຕາປະທັບ, ລາຍເຊັນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
3. ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍ; 
4. ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ແລະ ທ າລາຍຫັຼກເຂດແດນທີີ່ດິນ;  
5. ຊ ີ້-ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໂດຍບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 
6. ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ ແລະ 

ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ລວມທັງການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດ ຍົກເວັີ້ນ
ການຊ ີ້ ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 122 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້; 

7. ເອົາທີີ່ດິນຂອງລັດ ລວມທັງທີີ່ດິນລວມໝ ່ຂອງບ້ານ ໃຫຸ້ເຊົີ່າ, ແລກປ່ຽນ, ຂາຍ, ຄ ີ້າປະກັນ ຫຼ  
ມອບ ໂດຍບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

8. ຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ ແລະ ເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

9. ລະເມີດສັນຍາເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນ, ຫີຼກລ້ຽງການເສຍຄ່າເຊົີ່າ ຫຼ  ຄ່າສ າປະທານທີີ່ດິນ, ຄ່າ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ຄ່າທ ານຽມນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ອາກອນ, ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການຕ່າງໆ ຕາມກົດ  
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
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10. ໃຊຸ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼ  ນາບຂ ່ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຫຼ  ພະນັກງານ; 
11. ປະຕິເສດການໃຫຸ້ການຮ່ວມມ  ຫຼ  ຂັດຂວາງ ການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
12. ມີພ ດຕິກ າອ ີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 159 (ໃໝ່) ຂ ື້ຫ້າມສ າລັບເຈົື້າໜ້າທ ີ່ ຫ   ພະນັກງານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຫ້າມເຈົີ້າໜ້າທີີ່ ຫຼ  ພະນັກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີພ ດຕິກ າ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ສວຍໃຊຸ້ສິດອ ານາດ, ຕ າແໜ່ງ, ໜ້າທີີ່ຂອງຕົນ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ໝ ່ຄະ 

ນະ, ພັກພວກ, ຈຸຸ້ມເຈ ີ້ອ ແລະ ຍາດພີີ່ນ້ອງ; 
2. ທວງເອົາ, ຂ ເອົາ ແລະ ຮັບເອົາ ສິນບົນ; 
3. ໃຊຸ້ສິດ ຫຼ  ໜ້າທີີ່ເກີນຂອບເຂດ ຊ ີ່ງກ ີ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝ ່ ຫຼ  

ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ນັກລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
4. ເມີນເສີຍ, ເລີນເລີີ້ຕ ີ່ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່, ບິດເບ ອນຂ ີ້ມ ນ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງເວລາການພິຈາລະນາ

ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
5. ອະນຸຍາດໃຫຸ້ເຄ ີ່ອນໄຫວ ຫຼ  ປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນກ ລະນີໃດກ ຕາມ ຈົນກວ່າຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທີີ່

ດິນນັີ້ນຖ ກແກຸ້ໄຂສ າເລັດ ຕາມກົດໝາຍ; 
6. ອອກໃບຕາດິນຊ ີ້າຊ້ອນ, ອອກໜັງສ ຢັີ້ງຢ ນກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ, 

ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ, ທີີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີີ່ດິນປ່າປຸ້ອງກັນ, ປ່າຜະລິດ, ທີີ່ດິນເຂດຫວງຫ້າມຂອງລັດ ແລະ ລວມ 
ໜ ່ ໃຫຸ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ໂດຍບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

7. ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ໂດຍບ ີ່ມີຄວາມຍຸຕິທ າ, ລ າອຽງ, ບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕ ີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດ
ຕັີ້ງລັດ ແລະ ລວມໝ ່; 

8. ເປັນນາຍໜ້າ, ທີີ່ປ ກສາ ໃຫຸ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;  
9. ເປີດເຜີຍຂ ີ້ມ ນທີີ່ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
10. ປອມແປງເອກະສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ, ລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ; 
11. ທ າລາຍຫັຼກຖານ, ເອກະສານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ, ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ  ທ າລາຍ ຫັຼກເຂດແດນທີີ່ດິນ; 
12. ມີພ ດຕິກ າອ ີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ພາກທ  XII 
ການແກ້ໄຂຂ ື້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 160 (ໃໝ່) ຮູບການແກ້ໄຂຂ ື້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກບັທ ີ່ດິນ 
ການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ສາມາດດ າເນີນດ້ວຍຮ ບການໃດໜ ີ່ງ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ການໄກເ່ກ່ຍ ຫຼ  ການປະນີປະນອມ; 
2. ການແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ມີລັກສະນະບ ລິຫານ;  
3. ການແກຸ້ໄຂໂດຍອົງການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 
4. ການຮ້ອງຟຸ້ອງຕ ີ່ສານ; 
5. ການແກຸ້ໄຂຸ້ທີີ່ມີລັກສະນະສາກົນ. 
 

ມາດຕາ 161 (ໃໝ່) ການໄກ່ເກຍ່ ຫ   ການປະນ ປະນອມ 
ໃນກ ລະນີມີຂ ີ້ຂັດທີີ່ກ ີ່ໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ີ່ການນ າໃຊຸ້, ການຄຸຸ້ມຄອງ, ການດ າເນີນກິດຈະການ ແລະ 

ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ແລະ ການໄກເ່ກ່ຍ ຫຼ  ການປະນີປະນອມ ແມ່ນ ການແກຸ້ໄຂດ້ວຍການປ ກສາຫາລ , 
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ປະ ນີປະນອມ ແລະ ຕົກລົງກັນເຫັນດີນ າກັນ ບົນພ ີ້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ 
ແລະ ເປັນທ າ. 

 

ມາດຕາ 162 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ມ ລັກສະນະບ ລິຫານກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ການແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ມີລັກສະນະບ ລິຫານກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງລັດ ໂດຍບ ີ່ໄດຸ້ຮັບ

ອະນຸຍາດ, ບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ, ບ ີ່ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມກ ານົດເວລາພາຍຫັຼງທີີ່ໄດຸ້ຮັບມອບ, ບ ີ່ເສຍອາກອນ, ຄ່າ
ທ ານຽມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ເຂດແດນ ແລະ ບັນຫາທີີ່ດິນອ ີ່ນໆທີີ່ມລີັກສະນະບ ລິຫານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້. 

ບັນຫາ ຫຼ  ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ດິນ ເກີດຂ ີ້ນຢ ່ທ້ອງຖິີ່ນໃດ ຫຼ  ຂະແໜງການໃດ ແມ່ນໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະ 
ຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນ ເປັນ
ເຈົີ້າການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ແກຸ້ໄຂກ່ອນ ໂດຍໃຫຸ້ເກັບຂ ີ້ມ ນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີີ່ດິນນັີ້ນຕັີ້ງຢ ່ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ເປັນຜ ຸ້ຕົກ 
ລົງ ຕາມກົດໝາຍ.  

ໃນກ ລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ີ່ງ ຫາກບ ີ່ພ ໃຈຕ ີ່ການຕົກລົງແກຸ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ  ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນດັີ່ງ 
ກ່າວ ກ ມີສິດສະເໜີໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ເປັນຜ ຸ້ຄົີ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ  ຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ
ດັີ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ ໂດຍໃຫຸ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ເປັນໃຈກາງ 
ແລະ ສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ີ່ງ ຫາກຍັງບ ີ່ພ  
ໃຈຕ ີ່ການຕົກລົງແກຸ້ໄຂນັີ້ນ ອງົການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ຕ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຄ ່ກ ລະນີເປັນລາຍລັກອັກສອນນ າບັນຫາ
ດັີ່ງ ກ່າວໄປຮ້ອງຟຸ້ອງຕ ີ່ສານປະຊາຊົນ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາຕັດສີນຕາມກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 163 (ໃໝ່) ການແກໄ້ຂໂດຍອົງການແກໄ້ຂຂ ື້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ໃນກ ລະນີເກີດຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ທີີ່ພົວພັນກັບການດ າເນີນທຸລະກິດ ຄ ່ກ ລະນີສາມາດຮ້ອງຂ 

ຕ ີ່ອົງການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພ ີ່ອແກຸ້ໄຂ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີນ າກັນ. 
 

ມາດຕາ 164 (ປັບປຸງ) ການຮ້ອງຟ້ອງຕ ີ່ສານ 
 ໃນກ ລະນີເກີດຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ທີີ່ບ ີ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການປະນີປະນອມກັນໄດຸ້ ຄ ່ກ ລະນີ

ມສີິດຮ້ອງຟຸ້ອງຕ ີ່ສານປະຊາຊົນ ເພ ີ່ອພິຈາລະນາຕັດສີນຕາມກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 165 (ໃໝ່) ການແກໄ້ຂທ ີ່ມ ລັກສະນະສາກົນ 
ການແກຸ້ໄຂທີີ່ມີລັກສະນະສາກົນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ 

ເປັນພາຄີ.  
 

ພາກທ  XIII 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານທ ີ່ດິນ 

ໝວດທ  1 
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 166 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທ ີ່ດນິ 
ລັດຖະບານ ຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໂດຍ

ມອບໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ, ເປັນເຈົີ້າການປະ 
ສານສົມທົບກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່,
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການ
ປົກ ຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 
2. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ; 
3. ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ; 
4. ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມບ້ານ ຊ ີ່ງແມ່ນ ໜ່ວຍງານດຽວກັນກັບ

ໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ-ການເງິນບ້ານ. 
 

ມາດຕາ 167 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ມີສິດ ແລະ 

ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່

ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ; 
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນນ າໃຊຸ້

ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນໃຫຸ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະ 
ອຽດ ແລຸ້ວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ;  

3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນ
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກັບການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ; 

4. ສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ດ າເນີນການສ າຫຼວດ, ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນເນ ີ້ອທີີ່
ດິນແຕ່ລະປະເພດໃນແຕ່ລະເຂດ ທີີ່ຢ ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົີ່າ
ກະ ຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລຸ້ວສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນບ ລິເວນນ ີ້າ  ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຈຸດພິເສດທີີ່ຕັີ້ງພ ມສັນຖານຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ 
ຕາມລະ ບຽບການ; 

6. ສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ດ າເນີນການຈັດສັນແຫຼີ່ງນ ີ້າຕາມອ່າງຮັບນ ີ້າ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຕາມຄວາມຄ້ອຍຊັນ ໂດຍການນ າ
ໃຊຸ້ຂ ີ້ມ ນຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ສ າຫຼວດພາກສະໝາມ ແລຸ້ວສ້າງເປັນແຜນທີີ່
ດິນຈຸລະພາກໃຫຸ້ສາມາດເຊ ີ່ອມຈອດກັບແຜນທີີ່ມະຫາພາກ ; 

7. ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມແຜນແມ່ບົດ
ຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງ
ທົບທວນການປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທຸກ ຫ້າ ປີ ແລຸ້ວລາຍງານຕ ີ່ລັດຖະບານ; 

8. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການແກຸ້ໄຂບັນຫາການຈັບຈອງທີີ່ດິນ, ການຄອບຄອງທີີ່ດິນທີີ່ຜິດ
ກົດໝາຍຕ ີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານຕົກລົງ; 

9. ຄົີ້ນຄວ້າການສະເໜີຫັນປ່ຽນທີີ່ດິນຈາກປະເພດໜ ີ່ງໄປເປັນທີີ່ດິນປະເພດອ ີ່ນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຜົນ 
ປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດ
ສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໃຫຸ້ມີ
ຜົນກະທົບທາງລົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດ; 
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10. ສະເໜີລັດຖະບານ ຕ ີ່ກັບການຊ ີ້ ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດໃຫຸ້ ພົນລະ 
ເມ ອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນເຊ ີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ; 

11. ກ ານົດເງ ີ່ອນໄຂ ໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ຂ ີ້ນທະ 
ບຽນອອກໃບຕາດິນ; 

12. ມອບສິດໃຫຸ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ຂ ີ້ນທະບຽນ
ອອກໃບຕາດິນ ຕາມການສະເໜີຂອງ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ; 

13. ສ້າງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ລະບົບຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ;  
14. ຊີີ້ນ າການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການນ າ

ໃຊຸ້ທີີ່ດນິທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

15. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປັກຮກັ 
ສາ, ພັດທະນາ, ກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;  

16. ຊີີ້ນ າວຽກງານສ າຫຼວດ, ວັດແທກ, ກ ານົດເຂດໃຫຸ້ເຊົີ່າ ແລະ ສ າປະທານທີີ່ດິນ; 
17.  ເຂົີ້າຮ່ວມຄົີ້ນຄວ້າ ການອະນຸຍາດຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດ; 
18.  ມອບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນ

ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ ພ້ອມທັງຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນນັີ້ນຄ ນ; 
19.  ຊີີ້ນ າວຽກງານ ການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ອອກໃບຢັີ້ງຢ ນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການພັດທະ 

ນາທີີ່ດິນ, ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ການສ້າງສ າມະໂນທີີ່ດິນ, ປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນການ ເຄ ີ່ອນ
ໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການຂ ີ້ນທະບຽນທີີ່ດິນເພ ີ່ອປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ; 

20.  ເກັບຄ່າບ ລິການ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
21.  ຕິດຕາມ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້

ທີີ່ດິນ;  
22.  ຮັບຄ າຮ້ອງ ຫຼ  ຄ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນທາງດ້ານບ ລິຫານຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະ 

ສານສົມທົບກະຊວງອ ີ່ນ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
23.  ຕິດຕາມ ກວດກາ ການດ າເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
24.  ສ້າງ, ບ າລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ; 
25.  ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກນົກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ; 
26.  ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນ ຕ ີ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
27.  ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 168 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ຂັື້ນແຂວງ 
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ 

ມສີິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດ

ທະສາດ, ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;  
2. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຈັດສັນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ

ກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ໂດຍປະສານສົມທົບພະແນກການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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3. ສ້າງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຖານຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານທີີ່ດິນໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໃຫຸ້ເຊ ີ່ອມຕ ີ່ກັບລະບົບ
ຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານ ທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ;  

4. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດ 
ທະນາ, ກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ເຂົີ້ີ່າຮ່ວມໃນການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 

5. ສ າຫຼວດ, ວັດແທກ ເຂດພ ີ້ນທີີ່ດິນຂອງລັດ ພ້ອມທັງອອກໃບແຜນທີີ່ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ເຊົີ່າ ແລະ ສ າປະທານ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມອບ ຫຼ  ຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມ
ແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ; 

7. ຊີີ້ນ າວຽກງານການສ າຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະ ສອບຖາມສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບ
ຕາ ດິນ, ອອກໃບຢັີ້ງຢ ນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການພັດທະນາທີີ່ດິນ, ການສ້າງສ າມະໂນທີີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນການ
ເຄ ີ່ອນ ໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 

8. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນຈາກປະເພດ 
ໜ ີ່ງໄປເປັນປະເພດອ ີ່ນ; 

9. ພິຈາລະນາການຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ຈົດທະບຽນການປ່ຽນແປງສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຂ ີ້ນ
ທະບຽນທີີ່ດິນເພ ີ່ອປຸກສ້າງຄອນໂດມີນຽມ; 

10. ປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ແລຸ້ວສະເໜີເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕົກລົງບົນພ ີ້ນຖານການຮັບຮອງຈາກສະພາປະ 
ຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ; 

11. ຄິດໄລ່ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ເກັບຄ່າບ ລິການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
12. ຕິດຕາມກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທີີ່

ດິນ; 
13. ຮັບຄ າຮ້ອງ ຫຼ  ຄ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນທາງດ້ານບ ລິຫານຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະ 

ສານສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
14. ອອກໃບອະນຸຍາດທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
15. ສົີ່ງເສີມ, ບ າລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ; 
16. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນຕາມການ

ມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ; 
17. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
18. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 169 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ຂັື້ນເມ ອງ 
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ມີ 

ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ໂຄສະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນ

ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ;  
2. ສ້າງ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຖານຂ ີ້ມ ນ ຂ່າວສານ ທີີ່ດິນໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 
3. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການອ ີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະ 

ນາ, ກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ເຂົີ້ີ່າຮ່ວມໃນການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 
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4. ສ າຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະ ສອບຖາມສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ອອກ
ໃບຢັີ້ງຢ ນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ການພັດທະນາທີີ່ດິນ, ການສ້າງສ າມະໂນທີີ່ດິນ; 

5.  ຂ ີ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 

6. ຄິດໄລ່ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ເກັບຄ່າບ ລິການ ໃນການຈົດທະບຽນການເຄ ີ່ອນໄຫວສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

7. ຕິດຕາມກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນ; 

8. ຮັບຄ າຮ້ອງ ຫຼ  ຄ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີີ່ດິນທາງດ້ານບ ລິຫານ ຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະ 
ສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

9. ສົີ່ງເສີມ, ບ າລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ; 
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະ 

ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ແລະ  ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 
11. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 170 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມບ້ານ 
ໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມບ້ານ ມີ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ; 
2. ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນສ າມະໂນທີີ່ດິນ ຫຼ  ສະຖິຕິການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ; 
3. ຢັີ້ງຢ ນເຄົີ້າມ ນທີີ່ດິນ, ເຊັນຢັີ້ງຢ ນເອກະສານ, ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
4. ເຂົີ້າຮ່ວມການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ; 
5. ຕິດຕາມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ເປັນຕົີ້ນ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ, ເປົີ້າໝາຍການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ; 
6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
7. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 171 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສກິ າ ແລະ ທີີ່

ດິນປ່າໄມຸ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ, ອົງການ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂ ີ້
ມ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດ 
ກາການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ທີີ່ດິນປ່າໄມຸ້, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອ ີ່ນຕາມທີີ່ໄດຸ້
ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 172 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 
ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະ 

ກ າໃນພ ີ້ນທີີ່ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
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ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບ
ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ 
ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າ
ໃນພ ີ້ນທີີ່ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 173 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າໃນ

ພ ີ້ນທີີ່ພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນ
ຍຸດທະສາດ, ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າໃນພ ີ້ນທີີ່ພະລງັ 
ງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 174 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນພ ີ້ນທີີ່

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະ 
ຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການ ສ້າງແຜນຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນອຸດສາຫະກ າໃນພ ີ້ນທີີ່ເຂດເສດ 
ຖະກິດພິເສດ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 175 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ 
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ 

ທີີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ, 
ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, 
ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 
ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດ 
ຕາມ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທີີ່ດິນຄົມ ມະນາຄົມ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 176 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າ

ໃຊຸ້ທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະ 
ຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນວັດທະນະທ າ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່
ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກດົໝາຍ. 
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ມາດຕາ 177 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ 
                 ສະຫງົບ 

ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ
ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະ 
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົີ້າການຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່
ດິນທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ຕິດຕາມ ກວດກາການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນປຸ້ອງ
ກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 178 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ 
 ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຕາມ

ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັີ່ງນີີ້: 
ກ. ອົງການປກົຄອງຂັື້ນແຂວງ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່: 
1. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທີີ່ຢ ່

ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ້ອງຖິີ່ນຕົນ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຂະແໜງການ, ຈຸດພິເສດທ່າ 
ແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ທີີ່ຕັີ້ງພ ມສັນຖານໃນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ ແລະ ວຽກງານປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລຸ້ວສະເໜີໃຫຸ້ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫຸ້ລັດຖະ 
ບານ; 

2. ດ າເນີນການສ າຫຼວດ ແລະ ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນເນ ີ້ອທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຢ ່ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິີ່ນຕົນ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ ວາງຍຸດທະສາດ, ຈັດສັນ ແລະ ແຜນ 
ການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ບັນລຸຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ຕົວເລກຄາດໝາຍ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນແຜນແມ່ບົດສັນທີີ່ດິນ
ແຫ່ງຊາດ; 

3. ສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃນການຄຸຸ້ມ
ຄອງການນ າໃຊຸ້ຂອງພະແນກການ, ອົງການປົກຄອງເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ 
ໃຫຸ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພ ີ່ອສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ; 

4. ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນທີີ່ດິນ, ແຜນຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງພະແນກການ, ອົງການປົກຄອງເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງບ້ານ ໃນທຸກ ຫ້າ ປີ ແລຸ້ວລາຍງານຕ ີ່ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານ; 

5. ສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາທີີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປຸ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ພ້ອມທັງເພີີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ມີ
ມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕ ີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

6. ການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນ; ຕົກລົງມອບສິດ ຫຼ  
ຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ, ໃຫຸ້ເຊົີ່າ ຫຼ  ສ າປະທານທີີ່ດິນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜ
ງ ການອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

7. ຕົກລົງການຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈັດສັນຂອງລັດແບບມີກ ານົດໃຫຸ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ຖ ສັນຊາດ
ລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ;    

8. ເປັນເຈົີ້າການຕິດຕາມ ກວດກາການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ 
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ພ້ອມທັງມີມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕ ີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ຈັບຈອງທີີ່ດິນ, ຄອບຄອງທີີ່
ດິນທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດນິ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ້ອງຖິີ່ນຕົນຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ; 

9. ກວດກາຄ ນ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີີ່ຈະປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກງານທີີ່
ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີີ້ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມີມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ; 

10. ກວດກາ ແລະ ປະເມີນກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກການພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຮັບປະກັນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົີ້າໃນວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ; 

11. ຈັດຕັີ້ງໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ໃຫຸ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ 
ປະຊາຊົນເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ຕາມກົດໝາຍ. 

ຂ. ອົງການປົກຄອງຂັື້ນເມ ອງ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່: 
1. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຈັດສັນ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນທ້ອງຖິີ່ນຕົນ; 
2. ດ າເນີນການສ າຫຼວດ ແລະ ເກັບກ າຂ ີ້ມ ນເນ ີ້ອທີີ່ດິນ ໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຢ ່ໃນ

ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລຸ້ວລາຍງານໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ
ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນຂ ີ້ມ ນໃນການວາງຍຸດທະສາດ, ຈັດສັນ ແລະ ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ບັນລຸຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ 
ຕົວເລກຄາດໝາຍ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນແຜນແມ່ບົດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ; 

3. ສ້າງຖານ ແລະ ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນທີີ່ຢ ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ 
ແລະ ນ າໃຊຸ້ຂອງບັນດາຫ້ອງການຂອງອົງການປົກຄອງເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ບ້ານ ໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງຂັີ້ນແຂວງ ເພ ີ່ອສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ; 

4. ສົມທົບກັບພະແນກຂອງແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາທີີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປຸ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ພ້ອມທັງເພີີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ມີ
ມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕ ີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

5. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີີ່ດິນຕາມພາ 
ລະບົດບາດຂອງຕົນ; 

6.  ເປັນເຈົີ້າການຕິດຕາມ ກວດກາການຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະປະເພດທີີ່ດິນ 
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງມີມາດຕະການແກຸ້ໄຂເດັດຂາດຕ ີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຈັບຈອງທີີ່
ດິນ, ຄອບຄອງທີີ່ດິນທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຂ ີ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; 

7. ຈັດຕັີ້ງໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃຫຸ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ ປະ 
ຊາຊົນເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ຕາມກົດໝາຍ. 

ຄ. ອົງການປົກຄອງບ້ານນອກຈາກປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ຕາມທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 170 ຂອງກົດໝາຍສະບັບສະນ ື້ແລວ້ ຍັງມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່: 

1. ເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ ກັບອົງການປົກຄອງຂັີ້ນເມ ອງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃຫຸ້ສ າເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍ; 

2. ສະໜອງຂ ີ້ມ ນທີີ່ດິນທີີ່ຢ ໃ່ນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການການ 
ຈັດຕັີ້ງພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນໃຫຸ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂັີ້ນເມ ອງເພ ີ່ອສັງລວມ
ລາຍງານໃຫຸ້ອົງການປົກຄອງເມ ອງຂັີ້ນເມ ອງ; 
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3. ປຸກລະດົມໃຫຸ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນໃນບ້ານຂອງຕົນເຂົີ້າໃຈ ທັງປະກອບສ່ວນ 
ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ພ້ອມ
ທັງປະຕິບັດ ຫຼ  ເສຍພັນທະຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ.  

 

ມາດຕາ 179 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອ ີ່ນ 
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອ ີ່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ວາງ

ແຜນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ລວມທັງເກັບກ າ ແລະ ຂ ີ້ນບັນຊີທີີ່ດິນ ທີີ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ປະ 
ສານສົມທົບ, ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງ 
ການທີີ່ຄຸຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດໃນການຄຸຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກ 
ງານທີີ່ດິນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 180 (ປັບປຸງ) ເຈົື້າໜ້າທ ີ່ທ ີ່ດິນ 
ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ດິນ ແມ່ນ ພະນັກງານທີີ່ສັງກັດ ຢ ່ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ 

ລ້ອມ ຊ ີ່ງຖ ກແຕ່ງຕັີ້ງໃຫຸ້ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ. 
ເຈົີ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ດິນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັີ່ງນີີ້:  
1. ທວງເອົາ ແລະ ກວດກາເອກະສານທີີ່ຈ າເປັນ ກ່ຽວກັບການກວດກາການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຈາກບກຸຄົນ, 

ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  
2. ລົງກວດກາສະຖານທີີ່ ທີີ່ດິນ;  
3. ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າແກ່ຜ ຸ້ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ;   
4. ສະເໜີໂຈະ ຫຼ  ຢຸດເຊົາກິດຈະການ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ທີີ່ບ ີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດ  

ໝາຍ;  
5. ສະເໜີໃຫຸ້ອົງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາ ຖອນສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຄ ນ ຕາມກົດໝາຍ;  
6. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫຸ້ອົງການທີີ່ຕົນສັງກັດ;  
8. ນ າໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອ ີ່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.  

 

ໝວດທ  2 
ການກວດກາວຽກງານທ ີ່ດິນ 

 

ມາດຕາ 181 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາວຽກງານທ ີ່ດິນ 
ອົງການກວດກາວຽກງານທີີ່ດິນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊ ີ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້

ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 166 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊ ີ່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາ

ລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາລັດທຸກຂັີ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະ 
ຫາຊົນ ແລະ ສ ີ່ມວນຊົນ. 

 

ມາດຕາ 182 (ປັບປຸງ) ເນ ື້ອໃນການກວດກາ 
ການກວດກາວຽກງານທີີ່ດິນ ມີເນ ີ້ອໃນ ດັີ່ງນີີ້: 
1. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທີີ່ດິນ; 
2. ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອົງການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານທີີ່ດິນ; 
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3. ການນ າໃຊຸ້ສິດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍຕ ີ່ຜ ຸ້ລະເມີດ. 
 

ມາດຕາ 183 (ໃໝ່) ຮູບການການກວດກາ  
ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮ ບການ ດັີ່ງນີີ້:  
1. ການກວດກາຕາມປົກກະຕ;ິ 
2. ການກວດກາໂດຍແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮ ຸ້ລ່ວງໜ້າ; 
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ. 
ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີີ່ມີລັກສະນະເປັນປະຈ າ ແລະ ມກີ ານົດເວລາອັນ

ແນ່ນອນ ຊ ີ່ງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ຄັີ້ງຕ ີ່ປີ. 
ການກວດກາໂດຍແຈຸ້ງໃຫຸ້ຮ ຸ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດທີີ່ມີການຮ້ອງຟຸ້ອງ ເມ ີ່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າ

ເປັນ ຊ ີ່ງຕ້ອງແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜ ຸ້ຖ ກກວດກາຮ ຸ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີີ່ ຊົີ່ວໂມງ. 
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໃນເວລາທີີ່ມີເຫດການສັບສົນ ເຫັນວ່າມຄີວາມຈ າ

ເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ໂດຍບ ີ່ມີການແຈຸ້ງໃຫຸ້ຜ ຸ້ຖ ກກວດກາຮ ຸ້ລ່ວງໜ້າ. 
ການກວດກາ ສາມາດດ າເນີນການກວດກາດ້ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢ ສ່ະຖານທີີ່ປະຕິ 

ບັດງານ. 
 

ພາກທ  XIV 
ນະໂຍບາຍຕ ີ່ຜູ້ມ ຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ີ່ຜູ້ລະເມ ດ 

 

ມາດຕາ 184 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຕ ີ່ຜູ້ມ ຜົນງານ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັີ່ນ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເປັນຕົີ້ນ 

ການຄຸຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນຖ ກຕ້ອງຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຈະໄດຸ້
ຮັບການຍ້ອງຍ  ຫຼ  ນະໂຍບາຍອ ີ່ນ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 185 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕ ີ່ຜູ້ລະເມ ດ 
ບຸກຄນົ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ໄດຸ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖ ກສ ກສາອົບຮົມ, ກາ່ວເຕ ອນ, 

ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ຖ ກລົງໂທດທາງອາຍາ ແລຸ້ວແຕ່ກ ລະນີເບົາ ຫຼ  ໜັກ. 
ໃນກ ລະນີ ກວດກາເຫັນບຸກຄນົ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງທີີ່ຖ ສັນຊາດລາວ ຂາຍສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ

ໃຫຸ້ຄົນຕາ່ງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີີ່ເປັນຄົນເຊ ີ້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດອ ີ່ນ ລວມທັງ
ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວທີີ່ສ້າງຂ ີ້ນຕາມການອະນຸຍາດຂອງລັດໂດຍໃສ່ຊ ີ່ພົນລະເມ ອງລາວໄວຸ້ ນອກຈາກ 
ຖ ກປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນວັກໜ ີ່ງຂອງມາດຕານີີ້ແລຸ້ວ ແມ່ນໃຫຸ້ຮິບທີີ່ດິນຕອນນັີ້ນເປັນ
ຂອງລັດ. 

 

ພາກທ  XV 
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ 

 

ມາດຕາ 186 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັື້ງປະຕບິັດ 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜ ຸ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະ

ບັບນີີ້. 
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ມາດຕາ 187 (ປັບປຸງ) ກ ານົດເວລາການແກໄ້ຂກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນ 
ພົນລະເມ ອງລາວ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບສິດນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນກະສິກ າ ແລະ ທີີ່ດິນປຸກສ້າງ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

ຕາມທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 37 ແລະ 77 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແຕ່ບ ີ່ພັດທະນາ  ຖ້າຜ ຸ້ກ່ຽວຫາກຢາກສ ບຕ ີ່
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວນັີ້ນຢ  ່ ຕ້ອງເສຍຄ່າທ ານຽມການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນໃນອັດຕາທະວີຄ ນ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບ
ການສະເພາະ. 

ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບ ີ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງບຸກຄົນດັີ່ງກ່າວ ທີີ່ມທີີີ່ດິນໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ຕ້ອງແກຸ້ໄຂໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ພາຍໃນ ສາມ ປີ ນັບແຕ່ວັນ ລັດຖະບານໄດຸ້
ອອກແຈຸ້ງການຢ່າງເປັນທາງການໃຫຸ້ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົີ່ວເຖິງ. ຖ້າຫາກກາຍກ ານົດນີີ້ແລຸ້ວ ຜ ຸ້ກ່ຽວຈະໝົດສິດ 
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນດັີ່ງກ່າວ, ແຕ່ຫາກຍັງຕ້ອງການສ ບຕ ີ່ນ າໃຊຸ້ ກ ຈະມີບ ລິມະສິດໃນການຂ ເຊົີ່າທີີ່ດິນນັີ້ນ. 

ສ າລັບສະຖານທ ດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນນັີ້ນ ລັດຖະບານ ຈະເປັນຜ ຸ້ຕົກລົງ. 
 

ມາດຕາ 188 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫັຼງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ

ຊາຊົນລາວ ໄດຸ້ອອກລັດຖະດ າລັດປະກາດໃຊຸ້ ແລະ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ. 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 

2003. 
ຂ ີ້ກ ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 

                             
                                                                                    ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 
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