
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
_________________ 

           ເລກທີ 61 /ສປປ 
 

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ສະບບັປບັປງຸ 

____________ 
 
 - ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທີ 
VI ມາດຕາ 67 ຂໍ ້1 ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊ ້ລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດ   
ໄດຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອົາແລວ້; 
 - ອີງຕາມມະຕຕິກົລງົ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ
ຊນົລາວ ສະບບັເລກທີ 48/ສພຊ, ລງົວນັທີ 21 ຕລຸາ 2003 ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາ   
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ສະບບັປບັປງຸ; 
 - ອີງຕາມໜງັສສືະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ 24/ຄປຈ, ລງົວນັທີ 
27 ຕລຸາ 2003. 
 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 

 
 ມາດຕາ 1:  ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ສະບບັປບັປງຸ. 
 ມາດຕາ 2:  ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 
      ວຽງຈນັ, ວນັທີ 5 ພະຈກິ 2003  
      ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ  



 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 48 /ສພຊ 
 

ມະຕຕິກົລງົ 
ຂອງ 

ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ສະບບັປບັປງຸ 
___________ 

    
 ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂໍທີ້ 2 (ໃໝ)່ ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂໍທີ້ 2 (ໃໝ)່                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, 
ກຽ່ວກບັ ສິດ ແລະ ໜາ້ທີ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ; 
 ພາຍຫລງັທ່ີກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທ່ືອທີ 4 ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ V ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ພິ
ຈາລະນາຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ສະບບັປບັປງຸ 
ໃນວາລະປະຊຸມຕອນເຊ້ົາ ຂອງວນັທີ 21 ຕລຸາ 2003. 

 

ຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1:  ຮບັຮອງເອົາ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ສະບບັປບັປງຸ ດວ້ຍຄະແນນສຽງເປັນເອກະສນັ.                                                                                                                 
ມາດຕາ 2:  ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 21 ຕລຸາ 2003 
ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
  ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

___________________ 
 

ສະພາແຫງ່ຊາດ                   ເລກທີ 04 / ສພຊ 
         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 21 ຕລຸາ 2003 

 

ກດົໝາຍ 
ວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ   

 
ພາກທີ I 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ                                                                                                                                  
 
ມາດຕາ 1. ຈດຸປະສງົ ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ 
 

ຈດຸປະສງົ ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ແມນ່ກາໍນດົລະບອບການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົ 
ປກັຮກັສາ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ, ຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ກດົໝາຍ, ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການເພ່ີມທະວ ີ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 
ລວມທງັປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເຂດນ ໍາ້ແດນດນິ ຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິ 
ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
ມາດຕາ 2. ທ່ີດນິ 

 

ທ່ີດນິ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແມນ່ເນືອ້ທ່ີດນິ ຊຶ່ ງ 
ນອນຢູໃ່ນເຂດແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປະກອບດວ້ຍ ໜາ້ດນິ, ພ້ືນດນິ, ພຜູາ, ເກາະດອນ 
ລວມທງັດນິພ້ືນນ ໍາ້, ນາ່ນນ ໍາ້ ແລະ ນາ່ນຟ້າ. 

ທ່ີດນິ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ແມນ່ຊບັພະຍາກອນອນັຕ ົນ້ຕໍຂອງຊາດ ທ່ີເປັນບອ່ນດາໍລງົຊ ີ
ວດິ ແລະ ທາໍມາຫາກນິ  ຂອງພນົລະເມອືງລາວ, ເປັນພາຫະນະອນັສາໍຄນັແຫງ່ການຜະລິດ, 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

 

ມາດຕາ 3. (ໃໝ)່  ກາໍມະສິດກຽ່ວກບັທ່ີດນິ 
  

ທ່ີດນິແຫງ່ ສປປ ລາວ ເປັນກາໍມະສດິ ຂອງວງົຄະນະຍາດແຫງ່ຊາດ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍ 
ນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 17 ຂອງລດັຖະທ¿ມະນນູ ຊຶ່ ງແມນ່ລດັເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງຢາ່ງລວມສນູ ແລະ 
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ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ມອບໃຫບ້ກຸຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ເສດຖະກດິ 
ນາໍໃຊ,້ ເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ; ມອບໃຫກ້ມົກອງປະກອບອາວດຸ, ອງົການ ຂອງລດັ,  ອງົການ 
ຈດັຕ ັງ້ການເມອືງ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົໃຊ;້ ສາໍລບັຊາວຕາ່ງ 
ດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ úວນ ັນ້ ແມນ່ໃຫ້
ເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ. 

 

ມາດຕາ 4. (ໃໝ)່  ການສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາທ່ີດນິ 
 

ລດັສ ົ່ງເສີມທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະ 
ນາທ່ີດນິ ດວ້ຍການວາງນະໂຍບາຍ, ວທີິການ ແລະ ມາດຕະການຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການສຶກສາ 
ອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາ ແລະ ປບັປງຸທ່ີດນິ, ການສ ົ່ງເສີມການ 
ລງົທຶນດາ້ນແຮງງານ, ວດັຖ,ຸ ທຶນຮອນ, ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລິຫານທ່ີດ ີເພ່ືອເຮັດໃຫທ່ີ້ດນິ ມຄີນຸນະພາບດ ີແລະ ມມີນູຄາ່ເພ່ີມຂຶນ້. 

 

ມາດຕາ 5. ການປກົປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
 

ລດັປກົປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດ ທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ, ມຄີວາມສະຫງບົເປັນປກົກະຕິ ແລະ ຍາວນານ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັສິດ 
ປກົປກັຮກັສາ, ສິດໃຊ,້ ສດິໄດຮ້ບັໝາກຜນົ, ສິດໂອນ ແລະ ສິດສືບທອດ. 

 

ມາດຕາ 6. ການປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 

ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ລວ້ນແຕມ່ພີນັທະ ໃນການປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິໃຫຢູ້ໃ່ນສະ 
ພາບທ່ີດ,ີ ບ່ໍໃຫມ້ກີານເຊາະເຈື່ອນ, ຍບຸລງົ, ເສື່ ອມໂຊມ, ຮກັສາຄນຸນະພາບໃຫເ້ໝາະສມົກບັ 
ແຕລ່ະປະເພດທ່ີດນິ, ບ່ໍເຮັດໃຫເ້ນືອ້ທ່ີດນິ ແຕລ່ະປະເພດຫຸຼດລງົ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. 

ການໃຊທ່ີ້ດນິ ບ່ໍໃຫມ້ຜີນົກະທບົອນັບ່ໍດ ີຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ ຫືຼ ສງັຄມົ. 
 

ມາດຕາ 7. ການຫາ້ມຈບັຈອງທ່ີດນິ 
 

ການຈບັຈອງທ່ີດນິ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທ່ີໄດເ້ຮັດຂຶນ້ກອ່ນ ຫືຼ ຫຼງັການປະ 
ກາດໃຊລ້ດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືລບົລາ້ງ. 

ຫາ້ມບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ຈບັຈອງທ່ີດນິ; ຖາ້ຫາກມຈີດຸປະສງົຢາກນາໍໃຊທ່ີ້  
ດນິຕອ້ງ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກລດັ. 
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ພາກທີ II 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ແລະ ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 
ໝວດທີ 1 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ 
 
 

ມາດຕາ 8. (ໃໝ)່  ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ 
ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ຢູ ່ສປປ ລາວ ປະກອບດວ້ຍ : 

− ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ແຫງ່ຊາດ; 
− ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນ; 
− ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ປະຈາໍເມອືງ, ເທດສະບານ; 
− ໜວ່ຍງານທ່ີດນິ ປະຈາໍບາ້ນ. 

ສາໍລບັພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິນ ັນ້ ລດັຖະບານ 
ເປັນຜູກ້າໍນດົ. 

 

ມາດຕາ 9. (ໃໝ)່  ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ 
 

ລດັຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ຢາ່ງລວມສນູເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍລດັຖະບານມອບ 
ໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຫງ່ຊາດ ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຕາມໜາ້ທ່ີ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນມາດຕາ 
10 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ດວ້ຍການປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ 
ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ມອບຄວາມຮບັຜິດຊອບຄຸມ້ຄອງ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຕາມຂະ 
ແໜງການໃຫ ້ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ, ກະ 
ຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ,  
ກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ  ແລະ ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

 

ມາດຕາ 10. (ໃໝ)່  ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີລວມ ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ 
 

ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີລວມ ດ ັງ່ນີ ້: 
1. ຄ ົນ້ຄວາ້ຮາ່ງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ລດັຖະບນັຍດັ, ດາໍລດັ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ 

ລະບຽບຫຼກັການ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ; 
2. ສາໍຫຼວດວດັແທກ, ຈດັສນັ ແລະ ສາ້ງແຜນທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, 

ເຂດແຄວນ້ ແລະ ແຫງ່ຊາດ; 
3. ປະສານສມົທບົ ກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ 

ເພ່ືອວາງແຜນນາໍໃຊ,້ ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາທ່ີດນິ, ຈດັປະເພດທ່ີດນິ, ປະ 
ເມນີຄນຸນະພາບທ່ີດນິ, ກາໍນດົເຂດທ່ີດນິ ແລະ ກວດກາການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ;  

4. ມອບສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ໃຫເ້ຊ່ົາ, ໃຫສ້າໍປະທານ ແລະຖອນສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 
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5. ສາ້ງສາໍມະໂນທ່ີດນິ, ປະເມນີມນູຄາ່ທ່ີດນິ, ຂຶນ້ ແລະ ຈດົທະບຽນທ່ີດນິ,ອອກ 

ໃບຕາດນິ ແລະ ເກບັກາໍສະຖຕິິທ່ີດນິ;  
6. ເກບັຄາ່ທາໍນຽມທ່ີດນິ; 
7. ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ; 
8. ຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ຂອງລດັ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
9. ວາງນະໂຍບາຍ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍສດິ 

ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 
10.  ສາ້ງລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ; 
11.  ວາງນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບຫຼກັການ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຜູປ້ະກອບອາຊບີ ທ່ີພວົ 

ພນັກບັທ່ີດນິ ເຊ່ັນ:ນກັສາໍຫຼວດວດັແທກ, ນກັປະເມນີລາຄາ, ນາຍໜາ້ ຫືຼ ຕວົ 
ແທນຜູຊ້ື-້ຂາຍສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 

12. ປະຕິບດັສດິ ແລະໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລດັຖະບານ. 
 
ມາດຕາ 11. (ໃໝ)່  ການຈດັແບງ່ເຂດ ແລະ ປະເພດທ່ີດນິ 

 

ທ່ີດນິ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດຈ້ດັແບງ່ເປັນເຂດ ແລະປະເພດ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 
1. ການຈດັແບງ່ເຂດ : 

ເຂດທົ່ງພຽງ, ພພູຽງ ແລະພດູອຍ  ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ : 
-  ເຂດຕວົເມອືງ; 
-  ເຂດຊນົນະບດົ; 
-  ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ; 
-  ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ. 

2. ການຈດັແບງ່ປະເພດ : 
-  ທ່ີດນິກະສິກາໍ; 
-  ທ່ີດນິປ່າໄມ;້ 
-  ທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້; 
-  ທ່ີດນິອດຸສາຫະກາໍ; 
-  ທ່ີດນິຄມົມະນາຄມົ; 
-   ທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ; 
-  ທ່ີດນິປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; 
-  ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ. 

 

ມາດຕາ 12. (ໃໝ)່  ການກາໍນດົຂອບເຂດທ່ີດນິ ແຕລ່ະປະເພດ 
 

ລດັຖະບານ ເປັນຜູຈ້ດັສນັ ແລະ ຈດັແບງ່ຂອບເຂດທ່ີດນິ ແຕລ່ະປະເພດໃນຂອບເຂດ  
ທົ່ວປະເທດ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ.  
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ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ເປັນຜູກ້າໍນດົຂອບເຂດທ່ີດນິປະເພດຕາ່ງໆ ພາຍໃນຂອບ 

ເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັການກາໍນດົຂອບເຂດ ປະເພດທ່ີດນິ ທ່ີລດັ 
ໄດກ້າໍນດົອອກ ແລວ້ນາໍສະເໜີໃຫອ້ງົການປກົຄອງຂ ັນ້ເທິງຖດັຕນົນ ັນ້ ເພ່ືອພິຈາລະນາ ຮບັ 
ຮອງເອົາ. 

 

ມາດຕາ 13.  (ໃໝ)່  ການເຊ່ົາທ່ີດນິ 
 

ລດັອະນຍຸາດໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວເຊ່ົາທ່ີດນິຂອງລດັ ສງູສດຸບ່ໍໃຫເ້ກນີ ສາມສິບປີ 
ແລະ ສາມາດຕ່ໍໄດ ້ແລວ້ແຕລ່ະກລໍະນ.ີ 

ການກາໍນດົເວລາເຊ່ົາທ່ີດນິຕວົຈງິ ໃຫອ້ີງໃສລ່ກັສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງກດິຈະ 
ການ ທ່ີຈະນາໍໃຊທ່ີ້ດນິນ ັນ້. 

ສາໍລບັການເຊ່ົາ ສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີມກີານພດັທະນາແລວ້ ລະຫວາ່ງພນົລະເມອືງລາວ 
ດວ້ຍກນັ ແມນ່ຂຶນ້ກບັການຕກົລງົຂອງສອງຝາ່ຍ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກອງົການ 
ປກົຄອງບາ້ນ, ສາໍນກັງານທະບຽນສານ ແລະ ຈດົທະບຽນຢູອ່ງົການປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະ 
ບານ ບອ່ນທ່ີດນິຕ ັງ້ຢູ.່ 

 
ມາດຕາ 14. ການຫນັປ່ຽນປະເພດທ່ີດນິ 

 

ການຫນັປ່ຽນທ່ີດນິປະເພດໜ່ຶງ ໄປສູທ່ີ່ດນິອີກປະເພດໜ່ຶງ ຈະດາໍເນນີໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກ 
ເຫັນວາ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍອື່ ນ ໂດຍບ່ໍໃຫມ້ຜີນົກະທບົອນັບ່ໍດຕ່ໍີສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມທາໍມະຊາດ ຫືຼ ສງັຄມົ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນມຸດັ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເສັຍ 
ກອ່ນ. 

 

ໝວດທີ 2 
ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິກະສກິາໍ 

 
ມາດຕາ 15. ທ່ີດນິກະສິກາໍ 

 

ທ່ີດນິກະສິກາໍ ແມນ່ທ່ີດນິທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປກູຝງັ,ລຽ້ງສດັ ແລະ 
ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງດາ້ນກະສິກາໍ ລວມທງັທ່ີດນິ ຊນົລະປະທານ. 

 

ມາດຕາ 16. ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິກະສິກາໍ 
 

ກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິກະສິກາໍ, ກາໍນດົທ່ີດນິກະສິກາໍ 
ປະເພດຕາ່ງໆ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວາງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະນາ ແລະ 
ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 
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ມາດຕາ 17. (ໃໝ)່  ການກາໍນດົຂອບເຂດ ສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ 

 

ລດັອະນຍຸາດໃຫ ້ບກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມແຜນ 
ຈດັສນັ, ຕາມເປ້ົາໝາຍ, ຍາວນານ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ ຕາມຈາໍນວນເນືອ້ທ່ີ ດ ັງ່ນີ ້: 

− ຜູທ່ີ້ປກູເຂ້ົາ, ລຽ້ງສດັ ໃນຈາໍນວນສງູສດຸ ບ່ໍເກນີໜ່ຶງເຮັກຕາ ຕ່ໍໜ່ຶງແຮງງານ ໃນ 
ຄອບຄວົ; 

− ຜູທ່ີ້ເຮັດສວນປກູພືດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ພືດລ ົມ້ລກຸໃນຈາໍນວນສງູສດຸ ບ່ໍເກນີສາມ 
ເຮັກຕາ ຕ່ໍໜ່ຶງແຮງງານ ໃນຄອບຄວົ; 

− ຜູທ່ີ້ເຮັດສວນປກູຕ ົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກໃນຈາໍນວນສງູສດຸ ບ່ໍເກນີສາມເຮັກຕາ ຕ່ໍໜ່ຶງແຮງ 
ງານໃນຄອບຄວົ; 

− ຜູທ່ີ້ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປອກໂລນ້ ຫືຼ ປ່າຫຍາ້ປະເພດຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຫນັມາປກູພືດພນັຫຍາ້ 
ລຽ້ງສດັ ໃນຈາໍນວນສງູສດຸ ບ່ໍເກນີສິບຫາ້ເຮັກຕາ ຕ່ໍໜ່ຶງແຮງງານໃນຄອບຄວົ. 

 

ໃນການອະນມຸດັ ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ໃຫບ້ກຸຄນົນາໍໃຊນ້ ັນ້ ລດັຈະພິຈາລະນາເປັນແຕ ່
ລະກລໍະນ ີ ໂດຍອີງໃສລ່ກັສະນະ, ຂະໜາດ, ຄວາມສາມາດຕວົຈງິໃນການຜະລິດ, ເງ ື່ອນໄຂ 
ແລະ ແຜນຈດັສນັ ທ່ີດນິກະສິກາໍ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 

ແຮງງານໜ່ຶງສາມາດ ໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍຫຼາຍປະເພດ ຖາ້ຜູກ້ຽ່ວຫາກມ ີ
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕວົຈງິ ໃນການຜະລິດ. 

ຖາ້ຜູໃ້ດຫາກຕອ້ງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ຫຼາຍກວາ່ອດັຕາຂອງປະເພດທ່ີດນິ ທ່ີຕນົ 
ໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊ ້ກສໍາມາດສະເໜີເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ ນາໍລດັໄດ.້ 

ສາໍລບັການອະນມຸດັເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ທາໍການຜະລິດນ ັນ້ ແມນ່ອີງໃສ ່
ຄວາມສາມາດຕວົຈງິ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວ. 

 

ມາດຕາ 18. (ໃໝ)່  ການມອບສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ 
 

ອງົການປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ ເປັນຜູພິ້ຈາລະນາຕກົລງົມອບສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ກະສິກາໍທ່ີຢູໃ່ນການຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົໃຫບ້ກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ນາໍໃຊ ້ໂດຍອອກໃບຢັງ້ຢືນ 
ທ່ີດນິໃຫ.້ ໃບຢັງ້ຢືນທ່ີດນິນີມ້ອີາຍສຸາມປີ, ຖາ້ວາ່ພາຍໃນກາໍນດົດ ັງ່ກາ່ວ ຫາກນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຖກື 
ຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ, ຕາມລະບຽບການ ແລະ ບ່ໍມກີານຕ່ໍວາ່ຕ່ໍຂານ, ທກັທວ້ງ ຫືຼ ການຕ່ໍວາ່ຕ່ໍ 
ຂານນ ັນ້ ຫາກຖກືແກໄ້ຂໄປແລວ້ ຈຶ່ງຈະມສີິດສະເໜີນາໍອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ປະຈາໍແຂວງ, 
ນະຄອນ ເພ່ືອຂໍໃບຕາດນິ ກຽ່ວກບັສິດນາໍໃຊຢ້າ່ງຍາວນານ. 
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ໝວດທີ 3 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປ່າໄມ ້
 

ມາດຕາ 19. ທ່ີດນິປ່າໄມ ້
 

ທ່ີດນິປ່າໄມ ້ ແມນ່ເນືອ້ທ່ີດນິທກຸຕອນ ທ່ີມປ່ີາໄມປ້ກົຄມຸຢູ ່ ຫືຼ ທ່ີດນິບ່ໍມປ່ີາໄມປ້ກົຄມຸ 
ຊຶ່ ງລດັໄດກ້າໍນດົໃຫເ້ປັນທ່ີດນິປ່າໄມ ້ຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນກດົໝາຍປ່າໄມ.້ 

 

ມາດຕາ 20. ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປ່າໄມ ້
 

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິປ່າໄມ,້ ກາໍນດົທ່ີດນິປ່າໄມປ້ະເພດ 
ຕາ່ງໆ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວາງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະນາ ແລະ ການ 
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ລວມທງັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັ 
ຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

 

ມາດຕາ 21. (ໃໝ)່  ການກາໍນດົຂອບເຂດ ສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ ້
 

ລດັອະນຍຸາດໃຫບ້ກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ ້ທ່ີເປັນທ່ີດນິປອກໂລນ້ ຫືຼ 
ປ່າຊຸດໂຊມ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ, ຍາວນານ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ ໃນຈາໍນວນບ່ໍເກນີ 
ສາມເຮັກຕາ ຕ່ໍໜ່ຶງແຮງງານໃນຄອບຄວົ. ຖາ້ຜູໃ້ດຫາກຕອ້ງການ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມຫຼ້າຍກວາ່ 
ນ ັນ້ ກມໍສີດິສະເໜີ ຂໍເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ ນາໍລດັ. 

ສາໍລບັການອະນມຸດັເນືອ້ທ່ີດນິປ່າໄມ ້ ໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ນາໍໃຊ ້ ແມນ່ອີງໃສຄ່ວາມສາມາດ 
ຕວົຈງິ ໃນການຜະລິດ. 
 

ມາດຕາ 22. (ໃໝ)່  ການມອບສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ ້
 

ອງົການປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ ສມົທບົກບັອງົການປກົຄອງບາ້ນ ເປັນຜູພິ້ຈາລະ 
ນາຕກົລງົ ມອບສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ ້ທ່ີຢູໃ່ນການຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ ໃຫບ້ກຸຄນົ ແລະການຈດັ 
ຕ ັງ້ນາໍໃຊ ້ໂດຍອອກໃບຢັງ້ຢືນໃຫ.້ ໃບຢັງ້ຢືນທ່ີດນິນີ ້ມອີາຍສຸາມປີ, ຖາ້ວາ່ພາຍໃນກາໍນດົດ ັງ່ 
ກາ່ວ ຫາກນາໍໃຊຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ເປ້ົາໝາຍ, ຕາມລະບຽບການ ແລະ ບ່ໍມຜີູຕ່ໍ້ວາ່ຕ່ໍຂານ, ທກັ 
ທວ້ງ ຫືຼ ການຕ່ໍວາ່ຕ່ໍຂານນ ັນ້ ຫາກຖກືແກໄ້ຂໄປແລວ້ ຈຶ່ງມສີິດນາໍໄປສະເໜີຂໍໃບຕາດນິ ກຽ່ວ 
ກບັ ສິດນາໍໃຊຢ້າ່ງຍາວນານໄດ ້ນາໍອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນ. 
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ໝວດທີ 4 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ 
 

ມາດຕາ 23. ທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ 
 

ທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ ແມນ່ທ່ີດນິຊຶ່ ງຢູພ້ື່ນນ ໍາ້ ຫືຼ ຢູຂ່ອບເຂດອອ້ມແອມ້ແຫຼງ່ນ ໍາ້: ທ່ີດນິພ້ືນ
ນ ໍາ້, ທ່ີດນິຍອດນ ໍາ້, ທ່ີດນິແຄມນ ໍາ້, ທ່ີດນິກາງນ ໍາ້, ທ່ີດນິປົ່ງໃໝ,່ ທ່ີດນິນ ໍາ້ບກົປະ ຫືຼ ທ່ີດນິ 
ທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກການດດັແປງ ຫືຼ ອວາ່ຍແລວນ ໍາ້. 

  
ມາດຕາ 24. (ໃໝ)່  ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ 

 

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້, ຄ ົນ້ຄວາ້ວາງລະບຽບ 
ການ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປະ
ເພດດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍປະສານສມົທບົ ກບັອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ບອ່ນທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ຕ ັງ້ຢູ ່
ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

 
ມາດຕາ 25. ລະບຽບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ 

 

ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ ຕອ້ງຮບັປະກນັເງ ື່ອນໄຂ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
1. ບ່ໍໃຫມ້ກີານເຊາະເຈື່ອນ; 
2. ບ່ໍໃຫສ້ະກດັກ ັນ້ທາງນ ໍາ້ໄຫຼ; 
3. ບ່ໍໃຫນ້ ໍາ້ຕື້ນເຂນີ ຫືຼ ອ ັ່ງຖວ້ມ; 
4. ບ່ໍໃຫສ້າ້ງຄວາມເປິະເປ້ືອນ ເປັນພິດແກແ່ຫຼງ່ນ ໍາ້; 
5. ບ່ໍໃຫຕ້ດັຕ ົນ້ໄມທ້າໍລາຍປ່າເຂດແຫຼງ່ນ ໍາ້; 
6. ບ່ໍໃຫຂ້ດຸລອກເອົາດນິບວມ, ດນິທາມ, ຖາ້ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນນ ັນ້ ຕອ້ງໄດ້

ຮບັອະນຍຸາດຈາກອງົການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເສັຍກອ່ນ. 
 

ມາດຕາ 26. (ໃໝ)່  ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ 
 

ອງົການປກົຄອງບາ້ນ ບອ່ນທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ຕ ັງ້ຢູ ່ເປັນຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ນາໍສະເໜີ ຕ່ໍອງົການ
ປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ  ກຽ່ວກບັການມອບທ່ີດນິດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫບ້ກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ປກົ
ປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊ ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ໃນກລໍະນ ີທ່ີດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ ຫາກໄດເ້ກດີຂຶນ້ຢູໃ່ນຂອບເຂດສດິນາໍໃຊ ້ຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ 
ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງແລວ້ ຖາ້ຫາກອງົການທ່ີຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ 
ອງົການວທິະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມກວດກາເຫັນວາ່ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິດ ັງ່ 
ກາ່ວ ບ່ໍມຜີນົກະທບົອນັບ່ໍດ ີຕ່ໍບໍລິເວນນ ໍາ້ນ ັນ້ແລວ້ ທ່ີດນິດ ັງ່ກາ່ວກຈໍະຕກົຢູໃ່ນສດິນາໍໃຊ ້ຂອງ 
ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ນ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 
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ໝວດທີ 5 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິອດຸສາຫະກາໍ 
 
ມາດຕາ 27. (ໃໝ)່  ທ່ີດນິອດຸສາຫະກາໍ 

 

ທ່ີດນິອດຸສາຫະກາໍ ແມນ່ຂອບເຂດ ຫືຼ ບໍລິເວນທ່ີດນິ ຊຶ່ ງລດັກາໍນດົໃຫເ້ປັນທ່ີຕ ັງ້ໂຮງ 
ຈກັ, ໂຮງງານ, ລວມທງັສະຖານທ່ີພກັເຊົາ ຂອງກາໍມະກອນ, ພ້ືນທ່ີອດຸສາຫະກາໍ, ເຂດອດຸ 
ສາຫະກາໍ, ນຄິມົອດຸສາຫະກາໍ, ສະຖາບນັ ຫືຼ ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງອດຸສາຫະກາໍ ທາງດາ້ນ 
ເຕັກນກິວທິະຍາສາດ, ສະຖານທ່ີບາໍບດັນ ໍາ້ເສັຍຄນຸ, ບອ່ນທາໍລາຍສິ່ ງເສດເຫືຼອ ອດຸສາຫະກາໍ, 
ແຫຼງ່ວດັຖພຸະລງັງານ, ແລວທາງສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ, ແລວທາງທ່ໍພະລງັງານ ແລະ ອາຍແກດັ, 
ທ່ໍນ ໍາ້ປະປາ, ເຂດບ່ໍແຮ ່ແລະ ທ່ີດນິອື່ ນໆ ທ່ີໃຊເ້ຂ້ົາ ໃນເປ້ົາໝາຍອດຸສາຫະກາໍ. 

 
ມາດຕາ 28. ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິອດຸສາຫະກາໍ 

 

ກະຊວງ ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິອດຸສາຫະກາໍ, ຄ ົນ້ຄວາ້ 
ວາງລະບຽບການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະນາ ແລະ ການນາໍ 
ໃຊທ່ີ້ດນິປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ລວມທງັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລວ້ສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານ 
ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແລວທາງສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ,ແລວທາງທ່ໍພະລງັງານ ແລະ ອາຍ 
ແກດັ, ທ່ໍນ ໍາ້ປະປານ ັນ້ ໃຫປ້ະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງການຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ
ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ  ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 29. ລະບຽບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິອດຸສາຫະກາໍ 

 

ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ດນິອດຸສາຫະກາໍ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງື່ອນໄຂ 
ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1. ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກຂະແໜງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ; 
2. ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກອງົການຜງັເມອືງ; 
3. ບ່ໍກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫແ້ກຜູ່ອ້ື່ ນ, ແກສ່າທາລະນະ ຫືຼ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
4. ປວົແປງສະພາບໜາ້ດນິ ແລະ ຟ້ືນຟທ່ີູດນິ ໃຫຄ້ນືສູສ່ະພາບເດມີ ພາຍຫຼງັທ່ີໄດ ້

ເຊົາໃຊແ້ລວ້ ສາໍລບັທ່ີດນິບ່ໍແຮ.່ 
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ໝວດທີ 6 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິຄມົມະນາຄມົ 
 

ມາດຕາ 30. ທ່ີດນິຄມົມະນາຄມົ 
 

ທ່ີດນິຄມົມະນາຄມົ ແມນ່ທ່ີດນິສາໍລບັໃຊເ້ປັນເສ້ັນທາງ, ຂອບທາງ, ຮອ່ງນ ໍາ້, ເຂດສະ 
ຫງວນແລວທາງ, ສະຖານທ່ີຕ ັງ້ຂວົ, ແລວສາຍໂທລະສບັ, ທ່ີຕ ັງ້ສະຖານສີື່ ສານ ລວມທງັສະ 
ໜາມບນິ, ທາ່ເຮອື, ສະຖານລີດົຂນົສ ົ່ງ ສນິຄາ້ ແລະລດົໂດຍສານ, ອໂຸມງ, ທາງລດົໄຟ, ສະ 
ຖານທ່ີຕ ັງ້ສາງຮບັໃຊກ້ານຂນົສ ົ່ງ ແລະ ທ່ີດນິອື່ ນໆທ່ີໃຊເ້ຂ້ົາໃນວຽກງານຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ. 

 

ມາດຕາ 31. ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິຄມົມະນາຄມົ 
 

ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິຄມົມະນາ 
ຄມົ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວາງລະບຽບການ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະນາ 
ແລະ ການໃຊທ່ີ້ດນິປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

 

ມາດຕາ 32. ການໃຊທ່ີ້ດນິຄມົມະນາຄມົ 
 

ການໃຊທ່ີ້ດນິຄມົມະນາຄມົ ຕອ້ງປະຕິບດັຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ 
ຊຶ່ ງອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງວາງອອກ. 

 

ໝວດທີ 7 
ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ 

 

ມາດຕາ 33. ທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ 
 

ທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ ແມນ່ສະຖານທ່ີຕ ັງ້ຂອງມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ທ່ີຕດິພນັ 
ກບັຮອ່ງຮອຍປະຫວດັສາດ, ວດັຖບຸຮູານ, ປຊູະນຍີະສະຖານ, ວດັວາອາຮາມ, ທິວທດັທາໍມະ 
ຊາດ, ສິ່ ງປກຸສາ້ງທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ສະຖານທ່ີອື່ ນໆ ທ່ີລດັກາໍນດົໃຫເ້ປັນທ່ີດນິ 
ວດັທະນະທາໍ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ. 

 

ມາດຕາ 34. ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ 
 

ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ ໃນ 
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວາງລະບຽບການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, 
ການພດັທະນາ ແລະ ການໃຊທ່ີ້ດນິປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານ ເພ່ືອພິຈາ 
ລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້  ທ່ີໃຊທ່ີ້ດນິວດັທະນະທາໍນ ັນ້ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ 
ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການໃຊ ້ແລະ ການປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິວດັທະນະທາໍ. 
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ໝວດທີ 8 

ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
 

ມາດຕາ 35. ທ່ີດນິປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
 

ທ່ີດນິປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແມນ່ທ່ີດນິທ່ີໃຊເ້ຂ້ົາໃນວຽກງານປ້ອງກນັ
ຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ:ບອ່ນຕ ັງ້ຄາ້ຍ, ສາໍນກັງານ, ກມົກອງ, ບອ່ນພກັເຊົາ, ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບວຊິາການທະຫານ, ຕາໍຫຼວດ, ສະໜາມປືນໃຫຍ,່ ສະໜາມບິນ, ທາ່
ເຮອື, ສາງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ່ີພກັຜອ່ນຂອງທະຫານ, ຕາໍຫຼວດ ແລະ 
ທ່ີດນິອື່ ນໆ ທ່ີໃຊເ້ຂ້ົາໃນວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

 

ມາດຕາ 36. (ໃໝ)່  ການຄຸມ້ຄອງທີ◌ດ່ນິປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິ
ປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວາງລະບຽບການ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, 
ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະນາ ແລະ ການໃຊທ່ີ້ດນິປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ 
ຄອງຂອງຕນົ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ. 

 

ມາດຕາ 37. ການໃຊທ່ີ້ດນິປະເພດອື່ ນ ເຂ້ົາໃນການປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
 

ເມ ື່ອມຄີວາມຈາໍເປັນ ກມົກອງປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ສາມາດໃຊທ່ີ້ດນິ 
ປະເພດອື່ ນ ບ່ໍວາ່ຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ເຂ້ົາໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ, 
ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຕາມການຕກົລງົ ຂອງລດັຖະບານ. 

ພາຍຫຼງັໝດົຄວາມຈາໍເປັນ ໃນການໃຊແ້ລວ້ ຕອ້ງສ ົ່ງທ່ີດນິດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄນື ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້
ຂອງເດມີ. ໃນກລໍະນທ່ີີການໃຊນ້ ັນ້ ຫາກໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ໃຫແ້ກຜູ່ໄ້ດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ທ່ີມກີານພດັທະນາແລວ້ ກຄໍວນພິຈາລະນາ ທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

 

ໝວດທີ 9 
ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປກຸສາ້ງ 

 

ມາດຕາ 38. ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ 
 

ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ ແມນ່ທ່ີດນິທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນການປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ, ໂຮງ 
ຈກັ, ໂຮງງານ, ສາໍນກັງານ, ອງົການ, ສະຖານທ່ີສາທາລະນະ. 

 

ມາດຕາ 39. (ໃໝ)່  ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປກຸສາ້ງ 
 

ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຫງ່ຊາດ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງທ່ີດນິປກຸສາ້ງ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວາງລະບຽບ 
ການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປະ 
ເພດດ ັງ່ກາ່ວ ແລວ້ນາໍສະເໜີຕ່ໍລດັຖະບານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາ.  
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ມາດຕາ 40. ປະເພດທ່ີດນິປກຸສາ້ງ 

 

ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ ແບງ່ອອກເປັນປະເພດ ດ ັງ່ນີ ້: 
−  ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ ເພ່ືອສາທາລະນະປະໂຫຍດ; 
−  ທ່ີດນິປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ; 
−  ທ່ີດນິປກຸສາ້ງໂຮງຈກັ ໂຮງງານ; 
−  ທ່ີດນິປກຸສາ້ງສາໍນກັງານ, ອງົການ. 

 

ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ ເພ່ືອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແມນ່ທ່ີດນິ ເພ່ືອຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດສວ່ນ 
ລວມ: ສວນສາທາລະນະ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຕະຫຼາດ, ສະໜາມເດັກຫ້ິຼນ, ສະໜາມກລິາ 
ແລະ ອື່ ນໆ ທ່ີຮບັໃຊສ້າທາລະນະປະໂຫຍດ. 

ທ່ີດນິປກຸສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ ແມນ່ທ່ີດນິທ່ີນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປກຸສາ້ງທ່ີພກັພາອາໄສ ຂອງ 
ບກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົ. 

ທ່ີດນິປກຸສາ້ງໂຮງຈກັໂຮງງານ ແມນ່ທ່ີດນິນາໍໃຊ ້ເພ່ືອດາໍເນນີການຜະລິດ ແລະ ການ 
ປງຸແຕງ່ອດຸສາຫະກາໍ. 

ທ່ີດນິປກຸສາ້ງສາໍນກັງານ, ອງົການ ແມນ່ທ່ີດນິ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານປກຸສາ້ງສາໍນກັງານ, 
ອງົການຂອງລດັ, ຂອງວສິາຫະກດິ, ສະຖານທດູ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ. 

ການຈດັສນັທ່ີດນິປກຸສາ້ງຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຜງັເມອືງ ແລະ ຕາມອດັຕາສວ່ນຂອງທ່ີ 
ດນິປກຸສາ້ງແຕລ່ະປະເພດ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

 
ມາດຕາ 41. ລະບຽບການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປກຸສາ້ງ 

 

ລດັຕອ້ງສະຫງວນທ່ີດນິປກຸສາ້ງ ສາໍລບັສາທາລະນະປະໂຫຍດໄວ ້ ເພ່ືອຮບັໃຊຜ້ນົປະ 
ໂຫຍດສວ່ນລວມ. ຖາ້ຫາກມກີານປ່ຽນເປ້ົາໝາຍການໃຊທ່ີ້ດນິດ ັງ່ກາ່ວ ກຕໍອ້ງໃຫຮ້ບັໃຊຜ້ນົປະ 
ໂຫຍດສວ່ນລວມເຊ່ັນດຽວກນັ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຫັນດ ີ ຈາກຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ເສັຍກອ່ນ. 

ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປກຸສາ້ງ ແມນ່ບ່ໍໃຫແ້ຕະຕອ້ງເຖງິສິດຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູອ້ື່ ນ ທງັຮບັ 
ປະກນັສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງຍອມຮບັ. ການປກຸສາ້ງຕາ່ງໆ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກ 
ອງົການຜງັເມອືງ, ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບຜງັເມອືງຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນ ຸ
ຍາດຈາກອງົການທ່ີມສີດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຮບັປະກນັມາດຕະຖານເຕັກນກິຢາ່ງຄບົຖວ້ນ 
ພອ້ມທງັຮບັປະກນັ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 
ມາດຕາ 42. ການກາໍນດົຂອບເຂດ ສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປກຸສາ້ງ 

 

ລດັອະນຍຸາດໃຫ ້ ບກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປກຸສາ້ງ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາ  
ໝາຍ, ມປີະສິດທິຜນົ, ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຍາວນານໃນເນືອ້ທ່ີບ່ໍເກນີ ແປດຮອ້ຍຕາແມດັ 
ຕ່ໍຄນົໃນຄອບຄວົ. 
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ສາໍລບັການອະນມຸດັ ເນືອ້ທ່ີດນິປກຸສາ້ງ ໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ນາໍໃຊ ້ແມນ່ອີງຕາມຄວາມສາ 

ມາດຕວົຈງິໃນການນາໍໃຊ.້ 

ໝວດທີ 10 
ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 

 

ມາດຕາ 43. (ໃໝ)່  ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 
 

ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ແມນ່ການຢັງ້ຢືນສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫມ້ກີານປອມແປງສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ອາໍນວຍຄວາມສະ
ດວກ ໃຫແ້ກກ່ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິ ຢາ່ງເປັນເອກະພາບ ໃນທົ່ວປະເທດ. 

ໃນການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ຕອ້ງຈດົກາ່ຍຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ເຂ້ົາປ້ຶມທະບຽນທ່ີດນິ: ຊື່ ແລະ
ນາມສະກນຸ ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັສິດນ¿ໃຊທ່ີ້ດນິ, (ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸ ຂອງຜວົ ແລະ ເມຍັ ໃນກ ໍ
ລະນ ີເປັນສິນສມົສາ້ງ), ປະເພດທ່ີດນິ, ຂອບເຂດ ແລະ ເນືອ້ທ່ີຂອງທ່ີດນິ, ການໄດມ້າ ແລະ 
ທ່ີຕ ັງ້ຂອງທ່ີດນິ.  

 

ມາດຕາ 44. ຮບູການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 
 

ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິມ ີ ສອງຮບູການຄ ື:  
− ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ຢາ່ງເປັນລະບບົ; 
− ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍ. 

ການຂຶນ້ທະບຽນຢາ່ງເປັນລະບບົ ແມນ່ການຂຶນ້ທະບຽນ ໂດຍບ່ໍມຄີາໍຮອ້ງຂໍ, ເຮັດເປັນ
ລະບບົໃນເຂດໃດເຂດໜ່ຶງ ທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການຈດັສນັທ່ີດນິ, ຈດັແບງ່ເຂດ, ແບງ່ປະ
ເພດທ່ີດນິເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ. 

ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍ ແມນ່ການຂຶນ້ທະບຽນ ທ່ີດາໍເນນີຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍ 
ຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫມ້ກີານຢັງ້ຢືນ ກຽ່ວກບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 45. (ໃໝ)່  ຄາໍຮອ້ງ ຂໍຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 
 

ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມຈີດຸປະສງົຢາກຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ຕອ້ງຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຂໍຂຶນ້ທະ
ບຽນຕ່ໍອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນ ໂດຍຜາ່ນອງົການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ 
ອງົການຄຸມ້ຄອງ  ທ່ີດນິ ຂອງເມອືງ, ເທດສະບານ. 

ຄາໍຮອ້ງຂໍຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ປະກອບດວ້ຍ : 
1. ໃບຢັງ້ຢືນ ກຽ່ວກບັການໄດມ້າ ຂອງທ່ີດນິ ເຊ່ັນ: ການມອບຂອງລດັ, ການ

ໂອນ ຫືຼ ການສືບທອດມນູມຣໍະດກົ; 
2. ໃບຢັງ້ຢືນທ່ີດນິ ຖາ້ຫາກແມນ່ທ່ີດນິກະສກິາໍ ຫືຼ ທ່ີດນິປ່າໄມ;້ 
3. ໃບຢັງ້ຢືນຮບັປະກນັທ່ີດນິ ຈາກເຈົາ້ຂອງເດມີ ຫືຼ ອງົການປກົຄອງບອ່ນທ່ີດນິ

ນ ັນ້ ຕ ັງ້ຢູ;່ 
4. ເອກະສານອື່ ນໆ ທ່ີຈາໍເປັນ. 

 15 



 
ມາດຕາ 46. (ໃໝ)່  ການກວດກາຄາໍຮອ້ງ ຂໍຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 
 

ເມ ື່ອສາໍນວນຄາໍຮອ້ງ ຂໍຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ມາເຖງິອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ຂອງເມອືງ, 
ເທດສະບານແລວ້ ຕອ້ງກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງ ຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ 
ໂດຍສມົທບົກບັ ອງົການປກົຄອງບາ້ນ ບອ່ນທ່ີດນິນ ັນ້ຕ ັງ້ຢູ.່ ພາຍໃນກາໍນດົ ສາມສິບວນັ ອງົ 
ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ເມອືງ, ເທດສະບານ ຕອ້ງໄດຕ້ອບໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຄາໍຮອ້ງນ ັນ້ຊາບ. 

ພາຍຫຼງັທ່ີເຫັນວາ່ ຂໍມ້ນູຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍແລວ້ ພະ
ນກັງານໜວ່ຍວດັແທກ ກຈໍະທາໍການວດັແທກ ແລະ ເຮັດແຜນທ່ີດນິ ຄດັຕິດສາໍນວນຄາໍຮອ້ງ 
ເພ່ືອນາໍສະເໜີໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປະຈາໍແຂວງ, ນະຄອນ ພິຈາລະນາຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ. 

 
ມາດຕາ 47. (ໃໝ)່ ປ້ຶມທະບຽນທ່ີດນິ 

 

ປ້ຶມທະບຽນທ່ີດນິ ແມນ່ປ້ຶມທ່ີໃຊຈ້ດົກາ່ຍ ຕາມເລກລາໍດບັການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ ເຂ້ົາ
ໃນປ້ຶມທະບຽນທ່ີດນິນ ັນ້ ຊຶ່ ງມລີາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທບັຂອງຫວົໜາ້ ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ 
ແຫງ່ຊາດ ຢູໜ່າ້ຕ ົນ້ ລວມທງັໝາຍເລກລາໍດບັ ແລະ ປະທບັຕາໃສແ່ຕລ່ະໃບ. 

ປ້ຶມທະບຽນທ່ີດນິ ຕອ້ງມເີນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ ້: 
1. ຊື່   ແລະ ນາມສະກນຸ ຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີໄດຮ້ບັສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 
2. ວນັ, ເດອືນ, ປີເກດີ, ສນັຊາດ, ອາຊບີ, ທ່ີຢູປ່ະຈບຸນັ ຂອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດນາໍ

ໃຊທ່ີ້ດນິ; 
3. ຊື່ ພ່ໍ ແລະ ແມຂ່ອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 
4. ເລກທີຕາດນິ; 
5. ເລກໝາຍແຜນທ່ີສະເພາະ; 
6. ຂອບເຂດ, ເນືອ້ທ່ີ ແລະ ປະເພດທ່ີດນິ; 
7. ແຜນທ່ີ່ີດນິ; 
8. ເລກລະຫດັຕາດນິ. 

 

ມາດຕາ 48. ໃບຢັງ້ຢືນທ່ີດນິ 
 

ໃບຢັງ້ຢືນທ່ີດນິ ແມນ່ເອກະສານທາງການ ທ່ີຢ ັງ້ຢືນກຽ່ວກບັສິດໃຊ ້ ທ່ີດນິກະສິກາໍ ຫືຼ 
ທ່ີດນິປ່າໄມຊ້ ົ່ວຄາວ ຊຶ່ ງອງົການປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ ອອກໃຫບ້ກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ 
ທ່ີມສີິດໃຊທ່ີ້ດນິນ ັນ້. 

ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢືນທ່ີດນິ ມສີດິທາໍການສບືທອດຕາມອາຍຂຸອງ
ໃບຢັງ້ຢືນໄດ ້ແຕບ່ໍ່ມສີິດໂອນ, ບ່ໍມສີິດເອົາໄປເປັນຮຸນ້, ບ່ໍມສີິດນາໍໄປຄ ໍາ້ປະກນັ ຫືຼ ໃຫເ້ຊ່ົາ. 

 
ມາດຕາ 49. (ໃໝ)່  ໃບຕາດນິ 

 

ໃບຕາດນິແມນ່ເອກະສານ ທ່ີເປັນຫຼກັຖານຕ ົນ້ຕໍອນັໜ່ຶງອນັດຽວ ກຽ່ວກບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້
ດນິຢາ່ງຖາວອນ ຊຶ່ ງໄດຄ້ດັສາໍເນົາຢາ່ງຖກືຕອ້ງຈາກປ້ຶມທະບຽນທ່ີດນິ ເພ່ືອມອບໃຫແ້ກຜູ່ເ້ປັນ
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ເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິພຽງໃບດຽວ ເພ່ືອຖໄືວເ້ປັນຫຼກັຖານຢາ່ງຍາວນານ ຈນົກວາ່ຈະມກີານປ່ຽນແປງ
ໃໝ ່ຕາມເງື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 

ກອ່ນຈະອອກໃບຕາດນິ ອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕອ້ງຕິດປະກາດ ຢູອ່ງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ, 
ສາໍນກັງານປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ, ສາໍນກັງານປກົຄອງບາ້ນ ບອ່ນທ່ີດນິຕ ັງ້ຢູ,່ ອອກ
ແຈງ້ການຜາ່ນສື່ ມວນຊນົຂອງລດັ,  ລງົໜາ້ໜງັສພິືມ ແລະ ປະກາດທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ 
ຫືຼ ອອກໂທລະພາບ ໂດຍອີງໃສເ່ງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ໃນກາໍນດົ ເກົາ້ສບິວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີລງົລາຍ
ເຊັນໃສໃ່ບປະກາດເປັນຕ ົນ້ໄປ ເພ່ືອໃຫມ້ວນຊນົຊາບ. ຖາ້ວາ່ພາຍໃນກາໍນດົເວລາດ ັງ່ກາ່ວ 
ຫາກບ່ໍມກີານຕ່ໍວາ່ຕ່ໍຂານ ຫືຼ ການຕ່ໍວາ່ຕ່ໍຂານນ ັນ້ ຫາກຖກືແກໄ້ຂໄປແລວ້ ຈຶ່ງອອກໃບຕາດນິ 
ໃຫແ້ກຜູ່ໄ້ດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

 

ມາດຕາ 50. (ໃໝ)່  ການອອກໃບສາໍເນົາຕາດນິ 
 

ໃນກລໍະນທ່ີີໃບຕາດນິ ຫາກຕກົເຮ່ັຍເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຖກືທາໍລາຍ ແຕໄ່ດປ້ະຮອ່ງຮອຍ 
ທ່ີເປັນຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນໃບຕາດນິ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລວ້ ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ປະຈາໍແຂວງ, ນະ
ຄອນ ຈະອອກໃບສາໍເນົາຕາດນິ ໃຫບ້ກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີໄດຮ້ອ້ງຂໍ. 

ຖາ້ວາ່ໃບຕາດນິທ່ີຕກົເຮ່ັຍເສັຍຫາຍ ຫືຼ ຖກືທາໍລາຍນ ັນ້ ຫາກບ່ໍປະຮອ່ງຮອຍໃດໜ່ຶງ 
ທ່ີເປັນຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນໃບຕາດນິ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລວ້ ກອ່ນຈະອອກໃບສາໍເນົາຕາດນິນ ັນ້ ຕອ້ງມ ີ
ຄາໍຕດັສິນ ຂອງສານປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ບອ່ນທ່ີດນິຕ ັງ້ຢູເ່ສັຍກອ່ນ. 

ການອອກໃບສາໍເນົາຕາດນິໃນທກຸກລໍະນ ີຕອ້ງປະກາດໃຫມ້ວນຊນົຊາບລວ່ງໜາ້ ສາມສິບ 
ວນັ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 51. (ໃໝ)່  ການຈດົທະບຽນນຕິິກາໍກຽ່ວກບັທ່ີດນິ 
 

ການຈດົທະບຽນນຕິິກາໍກຽ່ວກບັທ່ີດນິ ແມນ່ການບນັທຶກທກຸການເຄື່ ອນໄຫວ, ການປ່ຽນ
ແປງ ກຽ່ວກບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ເຂ້ົາໃສປ້ຶ່ມຈດົທະບຽນນຕິິກາໍ ຢູທ່ີ່ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ຂອງ
ເມອືງ, ເທດສະບານ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ປະຈາໍແຂວງ, ນະ
ຄອນ ເພ່ືອຕິດຕາມສະພາບ ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ຂອງທ່ີດນິນ ັນ້. 

 

ພາກທີ III 
ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູນ້າໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

 
ໝວດທີ 1 

ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງພນົລະເມອືງລາວ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ 
 

ມາດຕາ 52.     ການໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
 

ບກຸຄນົ  ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຈະໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ບນົພ້ືນຖານໃດໜ່ຶງ  ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
1. ການມອບຂອງລດັ; 
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2. ການໂອນ; 
3. ການສືບທອດມນູມລໍະດກົ. 

 

ມາດຕາ 53. (ໃໝ)່  ສິດຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
 

    ຜູໄ້ດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິມສີິດຕາ່ງໆ  ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 
  -    ສິດປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິ; 
  -    ສິດໃຊທ່ີ້ດນິ; 
  -    ສິດໄດຮ້ບັໝາກຜນົຈາກທ່ີດນິ; 
  -    ສິດໂອນສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 
  -    ສິດສືບທອດສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

 
ມາດຕາ 54. ສິດປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິ 

 

ສິດປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິ ແມນ່ສິດທ່ີລດັມອບໃຫບ້ກຸຄນົ  ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ຮກັສາ
ທ່ີດນິ  ເພ່ືອໃຊເ້ຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍໃດໜ່ຶງ ທ່ີແນນ່ອນ. 

 
ມາດຕາ 55. ສິດໃຊທ່ີ້ດນິ 

 

ສິດໃຊທ່ີ້ດນິ ແມນ່ສິດໃນການໃຊທ່ີ້ດນິເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດ  ຕາມແຜນການຈດັສນັທ່ີດນິຂອງລດັ. 

 
ມາດຕາ 56. ສິດໄດຮ້ບັໝາກຜນົຈາກທ່ີດນິ 

 

ສິດໄດຮ້ບັໝາກຜນົຈາກທ່ີດນິ ທ່ີມກີານພດັທະນາແລວ້ ແມນ່ສິດເກບັກູໝ້າກຜນົ ຫືຼ 
ລາຍໄດຈ້າກທ່ີດນິ ທ່ີຕນົໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊນ້ ັນ້ ເຊ່ັນ: ໄດຈ້າກການໃຫເ້ຊ່ົາ,  ຈາກການເອົາໄປ
ເປັນຮຸນ້ ຫືຼ ຈາກການນາໍໄປຄ ໍາ້ປະກນັ. 

 
ມາດຕາ 57. (ໃໝ)່  ສິດໂອນສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
   

ສິດໂອນສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແມນ່ສິດໃນການເອົາສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໃຫຜູ້ອ້ື່ ນ ດວ້ຍການຂາຍ, 
ການມອບ ຫືຼ ການແລກປ່ຽນ. 

 
ມາດຕາ 58. (ໃໝ)່  ສິດສືບທອດສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

 

ສິດສືບທອດສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ  ແມນ່ສິດໃນການໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ທ່ີມກີານພດັທະ
ນາແລວ້ ຊຶ່ ງຕກົທອດມາຍງັ ຜວົ ຫືຼ ເມຍັ, ລກູ, ຫຼານ, ພ່ໍແມ ່ ຫືຼ ຍາດຕພ່ີິນອ້ງໃກຊ້ດິ 
ຕາມກດົໝາຍ  ພາຍຫຼງັທ່ີຜູໄ້ດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໄດເ້ສັຍຊວີດິໄປແລວ້. 
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ຖາ້ວາ່ເນືອ້ທ່ີດນິ ທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການສືບທອດ ບວກກບັເນືອ້ທ່ີດນິ ທ່ີຜູສ້ືບທອດນາໍໃຊ້

ຢູນ່ ັນ້ ຫາກເກນີອດັຕາປະເພດທ່ີດນິ ທ່ີກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມມາດຕາ 86 
ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 59. ສິດຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ການເມອືງ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການ  

ຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ແລະການຈດັຕ ັງ້ເສດຖະກດິຂອງລດັ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ການເມອືງ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ 
ມະຫາຊນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ເສດຖະກດິຂອງລດັ ທ່ີໄດຮ້ບັສິດໃຊທ່ີ້ດນິ ມສີິດພຽງແຕປ່ກົປກັ
ຮກັສາ ແລະ ໃຊເ້ທ່ົານ ັນ້ ແຕຫ່າກບ່ໍມສີິດໂອນ, ໃຫເ້ຊ່ົາ, ໃຫສ້າໍປະທານ, ເອົາໄປເປັນຮຸນ້ ຫືຼ 
ນາໍໄປຄ ໍາ້ປະກນັແຕຢ່າ່ງໃດ. 

 
 

ມາດຕາ 60.    ພນັທະຂອງຜູໃ້ຊ ້ແລະ ຜູນ້າໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
 

ຜູໃ້ຊ ້ແລະ ຜູນ້າໍໃຊທ່ີ້ດນິ ມພີນັທະດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 
1. ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ; 
2. ບ່ໍສາ້ງຄວາມເສັຍຫາຍ ໃຫແ້ກຄ່ນຸນະພາບດນິ, ບ່ໍສາ້ງຜນົກະທບົອນັບ່ໍດຕ່ໍີ

ສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ ຫືຼ ສງັຄມົ; 
3. ບ່ໍລະເມດີສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູອ້ື່ ນ; 
4. ປະຕບິດັສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງຍອມຮບັ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
5. ເສັຍຄາ່ທາໍນຽມຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ; 
6. ປະຕບິດັພນັທະກຽ່ວກບັທ່ີດນິ ເຊ່ັນ: ພາສີທ່ີດນິ, ອາກອນ ຈາກການມອບ

ໂອນ, ອາກອນລາຍໄດຈ້າກການໃຫເ້ຊ່ົາ, ອາກອນຈາກການສືບມນູມລໍະດກົ, 
ຄາ່ທາໍນຽມໂອນຊື່ , ຄາ່ຈດົທະບຽນນຕິິກາໍທ່ີດນິ ຕາມກາໍນດົເວລາ ສາໍລບັຜູນ້າໍ 
ໃຊທ່ີ້ດນິ; 

7. ປະຕບິດັ ຕາມລະບຽບການອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ. 
 

ມາດຕາ 61.   ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງຍອມຮບັ 
 

ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ຫາກຖກືປິດລອ້ມດວ້ຍທ່ີດນິຂອງຜູອ້ື່ ນ ໂດຍບ່ໍມທີາງ
ຜາ່ນອອກສູຫ່ນົທາງ ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ນ ັນ້ ກມໍສີິດຮອ້ງຂໍທາງຜາ່ນ ຈາກຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັ
ສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ທ່ີຢູໃ່ກຫ້ນົທາງກວາ່ໝູ.່ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ທ່ີຖກືຮອ້ງຂໍນ ັນ້ ຕອ້ງອະນຸ
ຍາດໃຫທ້າງຜາ່ນ ບອ່ນທ່ີຕນົເຫັນວາ່ເໝາະສມົ ແລະ ມສີິດຮອ້ງຂໍການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ 
ຕ່ໍຜນົລະປກູ, ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງ ຫືຼ ການພດັທະນາບນົທ່ີດນິ ບອ່ນທາງຜາ່ນນ ັນ້ ຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານເນ່ັງສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍໂທລະສບັ, ຂດຸຮອ່ງນ ໍາ້, ວາງທ່ໍນ ໍາ້ ຫືຼ ທ່ໍນ ໍາ້
ປະປາ ແລະອື່ ນໆ ຜາ່ນທ່ີດນິຂອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ ຊຶ່ ງພາໃຫຕ້ ົນ້ໄມ,້ ຜນົ
ລະປກູ ຫືຼ ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງຕາ່ງໆ ຂອງຜູກ້ຽ່ວຖກືທາໍລາຍ ຫືຼ ພາໃຫມ້ຄີວາມເສັຍຫາຍ ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້
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ມສີິດຮອ້ງຂໍເອົາຄາ່ເສັຍຫາຍ ທ່ີເນື່ອງມາຈາກການກະທາໍນ ັນ້; ຖາ້ວາ່ຜູໃ້ຫທ້າງຜາ່ນນ ັນ້ ຫາກ
ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດນາໍແລວ້ ກບ່ໍໍໃຫຄ້ດິໄລຄ່າ່ເສັຍຫາຍນາໍອີກ ເວັນ້ເສັຍແຕຄ່ວາມເສັຍຫາຍ
ນ ັນ້ ຫາກມຫຼີວງຫຼາຍ. ໃນກລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໃຫຄ້ິດໄລກ່ານທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍນ ັນ້ ຢາ່ງ
ເໝາະສມົ. 

 
ມາດຕາ 62. (ໃໝ)່  ການເສັຍສິດໃຊ ້ຫືຼ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

 

ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດໃຊ ້ຫືຼ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຈະເສັຍສິດດ ັງ່ກາ່ວ ໃນກລໍະນໃີດໜ່ຶງ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 
1. ໃຊ ້ຫືຼ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ທ່ີລດັມອບໃຫນ້ ັນ້ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ; 
2. ບ່ໍເສັຍພາສທ່ີີດນິຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ສາມປີ ພາຍຫຼງັທ່ີໄດມ້ກີານກາ່ວເຕືອນແລວ້; 
3. ບ່ໍໃຊ ້ ຫືຼ ບ່ໍນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ທ່ີລດັມອບໃຫ ້ ຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນສນັຍາ ແລະ

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ; 
4. ຜູທ່ີ້ຖກືສານຕດັສິນ ໃຫເ້ສຍັສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

 
ມາດຕາ 63. (ໃໝ)່  ການສິ້ນສດຸສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
 

ສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ຈະສິ້ນສດຸລງົ ໃນກລໍະນໃີດໜ່ຶງ ດ ັງ່ຕ່ໍ
ໄປນີ ້: 

1. ສະຫຼະສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ; 
2. ລດັໂອນສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຄນື ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນສາທາລະນະປະໂຫຍດ; 
3. ໂອນສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໃຫຜູ້ອ້ື່ ນ; 
4. ເສັຍຊວີດິ ໂດຍບ່ໍມຜີູສ້ບືທອດ. 

 

ໝວດທີ  2 
ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຊາວຕາ່ງດາ້ວ,  ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ   

ແລະ ຄນົຕາ່ງປະເທດ ກຽ່ວກບັການເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ 
 
ມາດຕາ 64. (ໃໝ)່  ການເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ໂດຍຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ ແລະ ຄນົ 

ຕາ່ງປະເທດ 
 

ຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່
ກາ່ວ ທ່ີດາໍລງົຊວີດິ, ລງົທຶນ ຫືຼ ເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຢູ ່ສປປ ລາວ ນ ັນ້ 
ກສໍາມາດເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ນາໍລດັໄດ.້ 

ຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີຕອ້ງການເຊ່ົາ
ທ່ີດນິ ທ່ີມກີານພດັທະນາແລວ້ ຈາກພນົລະເມອືງລາວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກອງົການ
ປກົຄອງແຂວງ, ນະຄອນ  ບອ່ນທ່ີດນິຕ ັງ້ຢູ.່ 
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ສາໍລບັຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີຕອ້ງການເຊ່ົາທ່ີດນິທ່ີ

ມກີານພດັທະນາແລວ້ ຈາກພນົລະເມອືງລາວ ແມນ່ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຫງ່ຊາດ ເປັນຜູ້
ອະນຍຸາດ ຕາມການສະເໜີຂອງອງົການປກົຄອງແຂວງ, ນະຄອນ ບອ່ນທ່ີດນິຕ ັງ້ຢູ.່ 

 
ມາດຕາ 65. (ໃໝ)່  ກາໍນດົເວລາເຊ່ົາ ຫືຼ ສ¿ປະທານທ່ີດນິ 

 

ກາໍນດົເວລາເຊ່ົາ ຫືຼ ສ¿ປະທານທ່ີດນິຈາກລດັ ໂດຍຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ 
ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ອີງໃສລ່ກັສະນະ, ຂະໜາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ກດິຈະການ ແຕສ່ງູສດຸ ແມນ່ບ່ໍໃຫເ້ກນີ ສາມສິບປີ ແລະ ສາມາດຕ່ໍໄດ ້ແລວ້ແຕກ່ລໍະນ ີຕາມ
ຄວາມເຫັນດຂີອງລດັຖະບານ. 

ກາໍນດົເວລາເຊ່ົາທ່ີດນິ ທ່ີມກີານພດັທະນາແລວ້ ຈາກພນົລະເມອືງລາວ ໂດຍຊາວຕາ່ງ 
ດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ສງູສດຸບ່ໍໃຫເ້ກນີ ຊາວປີ ແລະ 
ສາມາດຕ່ໍໄດ ້ແລວ້ແຕກ່ລໍະນ ີຕາມການຕກົລງົຂອງຄູສ່ນັຍາ ໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຂີອງອງົ 
ການປກົຄອງແຂວງ,  ນະຄອນ ບອ່ນທ່ີດນິນ ັນ້ຕ ັງ້ຢູ.່ 

ສາໍລບັການກາໍນດົເວລາເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຈາກລດັ ໂດຍຄນົຕາ່ງປະເທດ ທ່ີ
ມາລງົທຶນຢູ ່ສປປ ລາວ ແມນ່ອີງຕາມລກັສະນະ, ຂະໜາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງກດິຈະການ, 
ໂຄງການແຕສ່ງູສດຸບ່ໍໃຫເ້ກນີ ຫາ້ສິບປີ ແລະ ສາມາດຕ່ໍໄດແ້ລວ້ແຕລ່ະກລໍະນ ີ ຕາມການຕກົ
ລງົຂອງລດັຖະບານ. 

ສາໍລບັການກາໍນດົເວລາເຊ່ົາທ່ີດນິ ຈາກພນົລະເມອືງລາວ ໂດຍຄນົຕາ່ງປະເທດ ທ່ີມາ
ລງົທຶນຢູ ່ ສປປ ລາວ ແມນ່ອີງຕາມລກັສະນະ, ຂະໜາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງກດິຈະການ, 
ໂຄງການ ແຕສ່ງູສດຸບ່ໍໃຫເ້ກນີ ສາມສິບປີ  ແລະ ສາມາດຕ່ໍໄດແ້ລວ້ແຕລ່ະກລໍະນ ີຕາມການ 
ຕກົລງົຂອງຄູສ່ນັຍາ ໂດຍໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດ ີຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຫງ່ຊາດ ຕາມການ 
ສະເໜີ ຂອງອງົການປກົຄອງແຂວງ, ນະຄອນ. 

ສາໍລບັ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພິເສດນ ັນ້ ກາໍນດົເວລາເຊ່ົາ 
ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ສງູສດຸບ່ໍໃຫເ້ກນີ ເຈດັສິບຫາ້ປີ ແລະ ສາມາດຕ່ໍໄດແ້ລວ້ແຕກ່ລໍະນ ີໂດຍ 
ການຮບັຮອງຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ. 

ສາໍລບັການເຊ່ົາ ຫືຼ ສ¿ປະທານທ່ີດນິ ທ່ີມເີນືອ້ທ່ີສງູກວາ່ ສິບພນັເຮັກຕາ ຂຶນ້ໄປຕອ້ງ
ໄດມ້ກີານຮບັຮອງ ຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ. 

ສວ່ນການກາໍນດົເວລາເຊ່ົາ ຫືຼ ສ¿ປະທານຕວົຈງິນ ັນ້ ແມນ່ໃຫອ້ີງໃສລ່ກັສະນະ, ຂະ
ໜາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງແຕລ່ະກດິຈະການ. 

ສາໍລບັສະຖານທດູ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ທ່ີຕອ້ງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຢູ ່ສປປ ລາວ 
ນ ັນ້ ກສໍາມາດເຊ່ົາ, ແລກປ່ຽນ, ໂອນ ຕາມການຕກົລງົລະຫວາ່ງ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ 
ລາວ ກບັລດັຖະບານປະເທດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ໃນກລໍະນເີຊ່ົາກ¿ນດົເວລາບ່ໍໃຫເ້ກນີ ເກົາ້ສິບເກົາ້ປີ. 
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ມາດຕາ 66. (ໃໝ)່ ສິດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການເຊ່ົາ  ຫືຼ  ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຂອງຊາວຕາ່ງດາ້ວ, 
              ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ 
 

ຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ 
ກາ່ວ ຊຶ່ ງໄດ ້ເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິນາໍລດັ ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ມສີິດດ ັງ່ນີ:້ 

 

1. ຂາຍຊບັສນິທ່ີເປັນກາໍມະສດິຂອງຕນົທ່ີຕດິພນັກບັສນັຍາເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ 
ແຕລ່ດັມບີລິູມະສິດ ໃນການຊືຊ້ບັສິນເຫ່ົຼານ ັນ້; 

2. ນາໍໃຊຊ້ບັສນິ ທ່ີເປັນກາໍມະສິດຂອງຕນົ ທ່ີຕດິພນັກບັສນັຍາເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີ 
ດນິ ເພ່ືອໃຊເ້ປັນຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັຢູທ່ະນາຄານ ຫືຼ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆ ທ່ີ 
ເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຢູ ່ສປປ ລາວ. ສາໍລບັຊບັຄງົທ່ີນ ັນ້ ຕອ້ງ 
ໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຈີາກລດັເສັຍກອ່ນ; 

3. ໃຫເ້ຊ່ົາຕ່ໍສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ແຕຕ່ອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດ ີ ຈາກລດັເສັຍກອ່ນ ແລະ 
ສນັຍາເຊ່ົາຕ່ໍ ບ່ໍໃຫເ້ກນີອາຍນຸາໍໃຊທ່ີ້ຍງັເຫືຼອ ຂອງສນັຍາແມ;່ 

4. ສືບທອດສນັຍາເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ຕາມອາຍຂຸອງສນັຍາ; 
5. ໃຊສ້ນັຍາເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ເພ່ືອຮວ່ມທຶນກບັບກຸຄນົອື່ ນ ແຕຕ່ອ້ງໄດຮ້ບັ  

ຄວາມເຫັນດຈີາກລດັເສັຍກອ່ນ. 
ສາໍລບັການເຊ່ົາທ່ີດນິ ຂອງຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ 

ການຈດັຕ ັງ້ ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ຈາກພນົລະເມອືງລາວ ກໃໍຫປ້ະຕິບດັເຊ່ັນດຽວກນັ. 
 

ມາດຕາ 67. (ໃໝ)່  ພນັທະຂອງຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້
ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ໃນການເຊ່ົາ ຫືຼ ສ¿ປະທານທ່ີດນິ 

 

ພນັທະ ຂອງຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງ
ບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ໃນການເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ມດີ ັງ່ນີ ້: 

1. ໃຊທ່ີ້ດນິໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ; 
2. ບ່ໍສາ້ງຄວາມເສັຍຫາຍ ໃຫແ້ກຄ່ນຸນະພາບດນິ, ບ່ໍສາ້ງຜນົກະທບົອນັບ່ໍດຕ່ໍີສິ່ ງແວດ

ລອ້ມທາໍມະຊາດ ຫືຼ ສງັຄມົ; 
3. ບ່ໍລະເມດີສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູອ້ື່ ນ; 
4. ປະຕບິດັສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງຍອມຮບັ  ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
5. ເສັຍຄາ່ເຊ່ົາ ຫືຼ ຄາ່ສາໍປະທານທ່ີດນິ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິຢາ່ງ

ຄບົຖວ້ນ; 
6. ປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງການເຊ່ົາ ຫືຼ ການສາໍປະທານຢາ່ງ 

ຄບົຖວ້ນ. 
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ໝວດທີ 3 

ການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ 
 

ມາດຕາ 68. ສາເຫດຂອງການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ 
 

ສາເຫດ ຂອງການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ ມດີ ັງ່ນີ ້: 
1. ການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ຍອ້ນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ; 
2. ການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ຈາກສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງຍອມຮບັ; 
3. ການກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ  ຈາກການໂອນສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຄນື. 

 
ມາດຕາ 69. ການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ ຍອ້ນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ 

 

ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຫາກໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫແ້ກຜູ່ອ້ື່ ນ ຫືຼ ສາ
ທາລະນະ ຍອ້ນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍແລວ້ ຕອ້ງໄດທ້ດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ ທ່ີເກດີ
ຈາກການກະທາໍຂອງຕນົ. 

 
ມາດຕາ 70. ການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ ຈາກສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງຍອມຮບັ 

 

ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດຫາກໄດຮ້ບັສິດໃຊທ່ີ້ດນິ ຈາກສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຕອ້ງ 
ຍອມຮບັຂອງຜູອ້ື່ ນທ່ີໄດຈ້ ົງ່ທາງທຽວ, ຮອ່ງນ ໍາ້ໃຫແ້ກຕ່ນົ ຊຶ່ ງພາໃຫຜ້ນົລະປກູ, ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງຂອງ
ຜູອ້ື່ ນ ຫືຼ ຂອງສາທາລະນະ ໄດຮ້ບັຄວາມເສັຍຫາຍແລວ້ ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ນ ັນ້ ຕອ້ງໄດ້
ໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຍຫາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ. 

 

ມາດຕາ 71. (ໃໝ)່  ການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍ ທ່ີເກດີຈາກການໂອນເອົາສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຄນື 
 

ເມ ື່ອມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອ 
ຮບັໃຊສ້າທາລະນະປະໂຫຍດນ ັນ້ ລດັຈະໂອນເອົາສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິນ ັນ້ຄນື ແຕຕ່ອ້ງໄດໃ້ຊແ້ທນ
ຄາ່ເສັຍຫາຍ ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ນ ັນ້ ຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ. 

ເພ່ືອຮບັປະກນັການທດົແທນໃນການໂອນເອົາສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຄນືນ ັນ້ ຕອ້ງມທ່ີີດນິສາໍ
ຮອງໃນອດັຕາຫາ້ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງເນືອ້ທ່ີດນິທງັໝດົ ຂອງບາ້ນ, ເມອືງ, ເທດສະບານ, ແຂວງ 
ຫືຼ ນະຄອນ. 

ໃນເວລາທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດໃ້ຊທ່ີ້ດນິສາໍຮອງດ ັງ່ກາ່ວ ຈະໃຫບ້ກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ເຊ່ົາ
ຊ ົ່ວຄາວກໄໍດ.້ 

 

ມາດຕາ 72. ການກາໍນດົຄາ່ເສັຍຫາຍ 
 

ໃນການທດົແທນຄາ່ເສັຍຫາຍນ ັນ້ ຕອ້ງມຄີະນະກາໍມະການ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຜູຕ້າງໜາ້ 
ຂອງ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທາໍການຕີລາຄາ ເພ່ືອກາໍນດົຄາ່ເສັຍຫາຍ. 
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ໝວດທີ  4 

ທ່ີດນິ ທ່ີອງົການປກົຄອງ ໄດມ້ອບສດິນາໍໃຊ ້ໃຫປ້ະຊາຊນົ 
ໃນສະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ ແລະ ທ່ີດນິຂອງຜູທ່ີ້ປະໜີໄປຕາ່ງປະເທດ 

 

ມາດຕາ 73. (ໃໝ)່  ທ່ີດນິ ທ່ີອງົການປກົຄອງ ໄດມ້ອບສິດນາໍໃຊໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ ໃນສະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ                     
 

ລດັບ່ໍຮບັຮູກ້ານທວງເອົາຄນື ທ່ີດນິທ່ີອງົການປກົຄອງໄດມ້ອບສດິນາໍໃຊ ້ ໃຫປ້ະຊາຊນົ 
ໃນສະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ. 

 

ມາດຕາ 74. ທ່ີດນິ ຂອງຜູທ່ີ້ປະໜີຈາກທອ້ງຖິ່ນ ຂອງຕນົ ໃນສະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ 
 

ລດັບ່ໍຮບັຮູກ້ານທວງເອົາຄນື ທ່ີດນິທ່ີເຈົາ້ຂອງໄດປ້ະໜີຈາກທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ ໃນສະ
ໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ. 

 

ມາດຕາ 75. ທ່ີດນິ  ທ່ີໄດມ້ອບໃຫເ້ປັນຊບັສມົບດັສວ່ນລວມ 
 

ລດັ ບ່ໍຮບັຮູກ້ານທວງເອົາຄນື ທ່ີດນິຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີໄດມ້ອບໃຫເ້ປັນ
ຊບັສມົບດັສວ່ນລວມ ໃນສະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ ກຄໍໃືນສະໄໝປດັຈບຸນັ. 

 
ມາດຕາ 76. ທ່ີດນິ ຂອງຜູທ່ີ້ປະໜີໄປຕາ່ງປະເທດ 
 

ລດັບ່ໍຮບັຮູກ້ານທວງເອົາຄນື  ທ່ີດນິຂອງຜູທ່ີ້ໄດປ້ະໜີໄປຕາ່ງປະເທດ. 
 

ພາກທີ IV 
ການກວດກາ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 

 

ມາດຕາ 77. ການກວດກາ ການໃຊທ່ີ້ດນິ 
 

ການກວດກາການໃຊທ່ີ້ດນິ ແມນ່ການຕິດຕາມ ເບິ່ ງການປກົປກັຮກັສາ, ການພດັທະ
ນາ ແລະ ການໃຊ ້ ທ່ີດນິຂອງບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ ເພ່ືອໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ, 
ລະບຽບ ກດົໝາຍ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ. 

 

ມາດຕາ 78. (ໃໝ)່  ອງົການການກວດກາການໃຊທ່ີ້ດນິ 
 

ການກວດກາ ການໃຊທ່ີ້ດນິແຕລ່ະປະເພດ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ກດົໝາຍ ແມນ່ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປະເພດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂ ັນ້ຕາ່ງໆ 
ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 9  ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ສາໍລບັການມອບ, ການໃຫເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ແລະ ການຂຶນ້ທະບຽນທ່ີດນິ 
ແມນ່ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຫງ່ຊາດ ເປັນຜູກ້ວດກາ. 
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ມາດຕາ 79. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ໃນການກວດກາ ການໃຊທ່ີ້ດນິ 

 

ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີ  ໃນການກວດກາ ການໃຊທ່ີ້ດນິ ດ ັງ່ນີ ້: 
1. ທວງເອົາເອກະສານ ທ່ີຈາໍເປັນກຽ່ວກບັການກວດກາຈາກ ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັ

ຕ ັງ້ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; 
2. ລງົກວດກາສະຖານທ່ີທ່ີດນິ; 
3. ໃຫຄ້າໍແນະນາໍແກຜູ່ໃ້ຊ ້ແລະ ຜູນ້າໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 
4. ສ ັ່ງໂຈະ ຫືຼ ໃຫຢ້ດຸເຊົາຊ ົ່ວຄາວກດິຈະການກຽ່ວກບັການໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ; 
5. ສະເໜີໃຫອ້ງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ພິຈາລະນາຖອນສິດໃຊ ້ຫືຼ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ; 
6. ປະຕບິດັສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັການກວດກາການໃຊ ້ຫືຼ ນ¿ໃຊທ່ີ້ດນິ. 

 

ພາກທີ  V 
ການແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີດນິ,  ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 

ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 
 

ມາດຕາ 80. (ໃໝ)່  ການແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີມລີກັສະນະບໍລິຫານກຽ່ວກບັທ່ີດນິ 
ການແກໄ້ຂບນັຫາ ທ່ີມລີກັສະນະບໍລິຫານ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ ເຊ່ັນ:ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໂດຍ

ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ,  ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ, ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, 
ການບ່ໍນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຕາມກາໍນດົເວລາພາຍຫຼງັທ່ີໄດຮ້ບັມອບ, ການບ່ໍເສັຍພາສ,ີ ອາກອນ ຫືຼ ຄາ່ 
ທາໍນຽມທ່ີດນິ ຕາມລະບຽບການທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ແລະບນັຫາທ່ີດນິອື່ ນໆ ທ່ີມລີກັສະນະບໍລິຫານ
ນ ັນ້ ແມນ່ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັອງົການປກົຄອງຂ ັນ້ຂອງ 
ຕນົ ບອ່ນທ່ີດນິຕ ັງ້ຢູ ່ເປັນຜູແ້ກໄ້ຂ. 

ຖາ້ວາ່ຜູໃ້ຊ ້ ຫືຼຜູນ້າໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຫາກບ່ໍພໍໃຈ ຕ່ໍຄາໍຕກົລງົແກໄ້ຂແລວ້ ກມໍສີິດສະເໜີຕ່ໍອງົ
ການຂ ັນ້ເທິງຖດັນ ັນ້ເປັນຜູແ້ກໄ້ຂ. 

 
ມາດຕາ 81. (ໃໝ)່  ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທ່ີມລີກັສະນະທາງແພງ່ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ 

 

ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທ່ີມລີກັສະນະທາງແພງ່ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ ເຊ່ັນ: ການສືບທອດມນູ
ມລໍະດກົທ່ີດນິ ທ່ີມກີານພດັທະນາແລວ້, ການໂອນສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ສນັຍາທາງແພງ່
ອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິນ ັນ້  ແມນ່ສານປະຊາຊນົເປັນຜູພິ້ຈາລະນາຕດັສນິ ຕາມກດົໝາຍ. 

ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ ທ່ີມລີກັສະນະທາງແພງ່ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິນ ັນ້ ແມນ່ໃຫອ້ງົການປກົ
ຄອງບາ້ນບອ່ນທ່ີດນິຕ ັງ້ຢູ ່ໄກເ່ກັ່ຍເສັຍກອ່ນ, ຖາ້ຫາກບ່ໍສາມາດຕກົລງົກນັໄດ ້ກສໍະເໜີໃຫອ້ງົ 
ການປກົຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ ເປັນຜູໄ້ກເ່ກັ່ຍ; ຖາ້ຫາກຍງັບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ຄູກ່ລໍະນກີ ໍ
ມສີິດຮອ້ງຟ້ອງຕ່ໍສານ. 
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ມາດຕາ 82. ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 

 

ບກຸຄນົ  ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີໃຊ ້ ຫືຼ ນ¿ໃຊທ່ີ້ດນິ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, 
ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາທ່ີດນິຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ, ໄດຮ້ບັຄວາມສະ
ດວກ ໃນການເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ຊຶ່ ງລດັຖະບານເປັນຜູກ້າໍນດົ. 

 
ມາດຕາ  83. ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 

ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ໃດ ທ່ີໃຊທ່ີ້ດນິ ຫາກໄດລ້ະເມດີລະບຽບ ກດົໝາຍກຽ່ວກບັທ່ີ
ດນິ, ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ໃຫແ້ກສ່າທາລະນະ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊບັສິນ,ສຂຸະພາບ ຫືຼ ຊວີດິຂອງ
ຜູອ້ື່ ນ ຈະຖກືປບັໄໝ ຫືຼ ລງົໂທດທາງອາຍາ ແລວ້ແຕກ່ລໍະນເີບົາ ຫືຼ ໜກັ ລວມທງັໃຊຄ້າ່
ເສັຍຫາຍ ທ່ີຕນົໄດກ້ໍ່ຂຶນ້. 

ນອກຈາກໂທດຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ ຜູກ້ະທາໍຜິດ ອາດຈະໄດຮ້ບັໂທດ
ເພ່ີມອີກ ເຊ່ັນ: ຖອນໃບຢັງ້ຢືນທ່ີດນິ, ໃບຕາດນິ ຫືຼ ໃບອະນຍຸາດອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັການໃຊ ້ ຫືຼ 
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

 
ມາດຕາ 84. ມາດຕະການທາງອາຍາ 
 

ໃນການປະຕບິດັວຽກງານ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ, ບກຸຄນົໃດຫາກໄດລ້ະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ 
ເຊ່ັນ: ສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່, ໃຊອ້າໍນາດເກນີຂອບເຂດ, ຮບັສິນບນົ, ປອມແປງເອກະສານ 
ເພ່ືອຫາຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ ທ່ີໄດກ້ໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແກຜ່ນົປະໂຫຍດຂອງລດັ, ລວມໝູ ່ ຫືຼ 
ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ຈະຖກືລງົໂທດທາງອາຍາ ພອ້ມທງັໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຍຫາຍ ທ່ີຕນົໄດກ້ໍ່ຂຶນ້.  

 

ພາກທີ  VI 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 
ມາດຕາ 85. (ໃໝ)່  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
 

ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ມໜີາ້ທ່ີອອກດາໍລດັ 
ແລະ ຂໍກ້າໍນດົລະອຽດ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ແລະ ໃຫດ້າໍເນນີການກວດກາ 
ກຽ່ວກບັທ່ີດນິຢາ່ງເປັນລະບບົ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ການກວດກາກຽ່ວ
ກບັທ່ີມາຂອງສິດນາໍໃຊ ້ທ່ີດນິ, ຂະໜາດຂອງທ່ີດນິ, ການໃຊ ້ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 

 
ມາດຕາ 86. (ໃໝ)່  ກາໍນດົເວລາແກໄ້ຂກຽ່ວກບັທ່ີດນິ                                               

 

ພນົລະເມອືງລາວ ທ່ີມທ່ີີດນິຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ 
ແຕມ່ເີນືອ້ທ່ີເກນີກວາ່ອດັຕາທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 17, 21 ແລະ 42 ຂອງກດົໝາຍສະ 
ບບັນີ ້ ຕອ້ງແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງພາຍໃນກາໍນດົ ສາມປີ ນບັແຕມ່ ືລ້ດັຖະບານໄດອ້ອກແຈງ້ການ 
ກຽ່ວກບັການແກໄ້ຂເນືອ້ທ່ີດນິສວ່ນເກນີ ຢາ່ງເປັນທາງການເປັນຕ ົນ້ໄປ. ຖາ້ຜູກ້ຽ່ວຫາກຍງັ 
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ຢາກສບືຕ່ໍນາໍໃຊທ່ີ້ດນິສວ່ນເກນີນ ັນ້ຢູú ຈະຕອ້ງໄດເ້ສັຍພາສີເພ່ີມສງູກວາ່ອດັຕາປກົກະຕິ, ຖາ້ບ່ໍ 
ດ ັງ່ນ ັນ້ຜູກ້ຽ່ວກຈໍະໝດົສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິສວ່ນເກນີດ ັງ່ກາ່ວ. 

ຊາວຕາ່ງດາ້ວ, ຜູບ່ໍ້ມສີນັຊາດ, ຄນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ ຂອງບກຸຄນົດ ັງ່
ກາ່ວ ທ່ີມທ່ີີດນິໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ຕອ້ງແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍທ່ີດນິສະບບັນີ ້ພາຍໃນ
ກາໍນດົເວລາ ສາມປີ ນບັແຕວ່ນັລດັຖະບານ ໄດ້ອ້ອກແຈງ້ການຢາ່ງເປັນທາງການ ໃຫສ້ງັຄມົ 
ຊາບຢາ່ງທົ່ວເຖງິ. ຖາ້ຫາກກາຍກາໍນດົນີແ້ລວ້ ຜູກ້ຽ່ວຈະໝດົສິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິດ ັງ່ກາ່ວ, ຫາກ 
ຍງັຢາກສບືຕ່ໍນາໍໃຊ ້ກຈໍະມບີລິູມະສິດ ໃນການຂໍເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ ທ່ີດນິນ ັນ້. 

ສາໍລບັສະຖານທດູ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົນ ັນ້ ລດັຖະບານຈະເປັນຜູຕ້ກົລງົ. 
 
 ມາດຕາ 87. ຜນົສກັສິດ 

 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້  ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັ ປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ ປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ປ່ຽນແທນ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທ່ີດນິ ສະບບັເລກທີ 01/97ສພຊ,     
ລງົວນັທີ 12 ເມສາ 1997. 

ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 
 

             ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
       ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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