
1. ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ;
2. ບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບດິນ, ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີ ຕໍ່ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມທຳມະຊາດ ຫຼື ສັງຄົມ;
3. ບໍ່ລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອື່ນ;
4. ປະຕິບັດສະພາວະຄວາມເປັນຈິງທີ່ຕ້ອງຍອມຮັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
5. ເສຍຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ;
6. ປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ອາກອນຈາກ 
ການມອບໂອນ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົ່າ, ອາກອນຈາກການສືບທອດມູນ 
ມໍຣະດົກ, ຄ່າທຳນຽມໂອນຊື່,  ຄ່າຈົດທະບຽນນິຕິກຳທີ່ດິນ ຕາມກຳນົດເວລາສຳລັບຜູ້ນຳ 
ໃຊ້ທີ່ດິນ;
7. ປະຕິບັດລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ.

ຕ້ອງມີການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກ່ອນເພື່ອແບ່ງເຂດ 
ແລະ ແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ແບ່ງເປັນປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຜະລິດ. 

ທີ່ດິນຂອງບ້ານລວມມີທີ່ດິນ ລັດ, ດິນລວມໝູ່ ແລະ ດິນບຸກຄົນ.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍ:
ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ

ສະໜັບສະໜຸນທຶນໂດຍ:
ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື ແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC)

ບາງຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

# ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
# ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ
# ການສຳປະທານ ແລະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
# ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
# ການກຳນົດຂອບເຂດສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກຳ
# ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ

ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ໜ່ວຍ 14, ເຮືອນເລກທີ 207, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
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ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ

ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ 
ໂດຍການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ 
ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ

ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປືກສາ 
ຫາລື ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສິດ ໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ໂຄງການ ດຳເນີນ ງານ ໂດຍ ອີງ ຕາມ ຫຼັກການ ດັ່ງ ນີ້:

   ª ຄວາມເປັນ ເຈົ້າ ການ ຂອງ ຄົນ ລາວ
   ª ການຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
   ª ການ ຍອມຮັບ ຂໍ້ ຕົກລົງ ວ່າ ດ້ວຍ ຄວາມ ເປັນ ຊົນ ຊາດ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະເພນີ ວັດທະນະທຳ ທ້ອງຖິ່ນ
   ª ຄວາມເປັນກາງ
   ª ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຢ່າງ ເປີດ ກວ້າງ
   ª ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ
   ª ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໂຄງການ ເຄືອ ຂ່າຍ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ



ຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນມີຢູ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ດິນປະຈຳແຂວງ ແລະ ປະຈຳເມືອງ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນມີສອງປະເພດຄື:

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນທີ່ມີລັກສະນະບໍລິຫານ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນທີ່ມີລັກ 
ສະນະທາງແພ່ງ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນທີ່ມີ 
ລັກສະນະບໍລິຫານ, ອົງການຍຸຕິທຳເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ 
ທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ.

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງແກ້ໄຂຢູ່ຂັ້ນ 
ບ້ານກ່ອນ ຖ້າບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ໃຫ້ສະເໜີຂໍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ 
ນຳອົງການຂັ້ນຖັດໄປ.

ການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ມາດຕາ 71: ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງ 
ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດນັ້ນ ລັດຈະໂອນ 
ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນຄືນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດ 
ຕັ້ງນັ້ນຢ່າງເໝາະສົມ.

ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ (ກໝທດ ມາດຕາ 43):

ແມ່ນການຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດ 
ຕັ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການປອມແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາທີ່ດິນ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ.

(ກໝທດ ມາດຕາ 44): ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນມີສອງຮູບການຄື: 
ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຕາມການຮ້ອງຂໍ.
ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບແມ່ນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນໂດຍບໍ່ມີຄຳຮ້ອງຂໍ, 
ແບ່ງເປັນປະເພດທີ່ດິນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ.

ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຕາມການຮ້ອງຂໍແມ່ນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນດຳເນີນຕາມການ 
ຮ້ອງຂໍຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 
ຂອງຕົນ.

ການປະກອບຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນແມ່ນອີງຕາມມາດຕາ 45 ຂອງກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍທີ່ດິນ.

ການກຳນົດຂອບເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ (ກໝທດ ມາດຕາ 17):
ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມແຜນຈັດສັນ, 
ຕາມເປົ້າໝາຍ, ຍາວນານ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ ຕາມຈຳນວນເນື້ອທີ່ດັ່ງນີ້:
ï   ຜູ້ທີ່ປູກເຂົ້າ, ລ້ຽງສັດ ໃນຈຳນວນສູງສຸດບໍ່ເກີນໜຶ່ງເຮັກຕາຕໍ່ໜຶ່ງແຮງງານໃນຄອບຄົວ
ï   ຜູ້ທີ່ເຮັດສວນປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ ໃນຈຳນວນສູງສຸດບໍ່ເກີນສາມເຮັກ  
    ຕາຕໍ່ໜຶ່ງແຮງງານໃນຄອບຄົວ
ï   ຜູ້ທີເຮັດສວນປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃນຈຳນວນສູງສຸດບໍ່ເກີນສາມເຮັກຕາ ຕໍ່ໜຶ່ງແຮງງານ   
    ໃນຄອບຄົວ
ï   ຜູ້ທີນຳໃຊ້ທີ່ດິນປອກໂລ້ນ ຫລື ປ່າຫຍ້າປະເພດຕ່າງໆ ຊຶ່ງຫັນມາປູກພືດພັນຫຍ້າລ້ຽງ 
ສັດໃນຈຳນວນສູງສຸດບໍ່ເກີນຫ້າເຮັກຕາຕໍ່ແຮງງານໃນຄອບຄົວ ໃນການອະນຸມັດເນື້ອທີ່ດິນ 
ກະສິກຳ ໃຫ້ບຸກຄົນນຳໃຊ້ນັ້ນ ລັດຈະພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ໂດຍອີງຕາມລັກສະ 
ນະ, ຂະໜາດ, ຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນການຜະລິດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນກະ 
ສິກຳທ້ອງຖິ່ນ.

ແຮງງານໜຶ່ງສາມາດຮັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳຫຼາຍປະເພດຖ້າຜູ້ກ່ຽວຫາກມີເງື່ອນໄຂ 
ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນການຜະລິດ ຖ້າຫາກຜູ້ໃດຕ້ອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ 
ຫຼາຍກວ່າອັດຕາຂອງປະເພດທີ່ດິນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ກໍສາມາດສະເໜີເຊົ່າ ຫຼື 
ສຳປະທານນຳລັດໄດ້.


