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iv     ຄຳນຳ

ຄຳນຳ 
ຈຸດປະສົງຂອງ ບົດແນະນຳຕາມຄວາມສະໝັກໃຈນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທິດທາງ ໃນການປັບ
ປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້ໂດຍມີເປົ້າໝາຍລວມແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸ
ໄດ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານສຳລັບທຸກຄົນແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງຕັ້ງ
ໜ້າຕໍ່ສິດໃນການມີອາຫານພຽງພໍໃນເງື່ອນໄຂຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຊາດ.

ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ມຸ່ງໝາຍເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນລະດັບຊາດໃນ
ການລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວແລະຄວາມທຸກຍາກ,ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະດ້ວຍ
ການຮັບຮູ້ວ່າທີ່ດິນເປັນສູນລວມຂອງການພັດທະນາ, ດ້ວຍການສົ່ງເສີມບັນດາສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ
ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້ຢ່າງເປັນທໍາ.

ການລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວແລະຄວາມທຸກຍາກ,ແລະການນຳໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ,ໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ
ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບ ວິທີການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.
ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນທຳ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້.
ພວກມັນເປັນແຫຼ່ງອາຫານແລະບ່ອນຢູ່ອາໄສ;ເປັນພື້ນຖານການປະຕິບັດກິດຈະກໍາດ້ານສັງຄົມ,ວັດທະນະທຳແລະ
ສາດສະໜາ;ແລະເປັນປັດໄຈທີ່ເປັນໃຈກາງຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່
ປະມົງແລະປ່າໄມ້ແມ່ນມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແຍກບໍ່ໄດ້ກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດອື່ນໆ , ເຊັ່ນ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຮັບຮູ້ວ່າມີຫຼາກຫຼາຍ
ຮູບແບບແລະລະບົບຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ,ລັດ
ອາດຕ້ອງການພິຈາລະນາເອົາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດ
ແນະນຳສະບັບນີ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຮູບການ ທ່ີປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ໄດ້ມາເຊິ່ງການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້
ແມ່ນຖືກກຳນົດແລະຄຸ້ມຄອງໂດຍສັງຄົມໂດຍຜ່ານລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້.ລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້
ກຳນົດວ່າຜູ້ໃດສາມາດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປະເພດໃດ,ເປັນເວລາດົນປານໃດແລະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນໃດ.ລະບົບ
ດັ່ງກ່າວອາດອີງໃສ່ບັນດານະໂຍບາຍແລະກົດໝາຍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ,ຫຼືຕາມປະເພນີແລະວິທີປະຕິບັດ
ທີ່ບໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຈຳນວນປະຊາກອນໃນໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະ ຍ້ອນການເສື່ອມໂຊມທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ມີທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼຸດລົງ.  ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້
ທີ່ບໍ່ພຽງພໍແລະບໍ່ໝັ້ນຄົງໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ,ຄວາມອຶດຢາກແລະຄວາມທຸກຍາກ,ແລະອາດນຳໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ່ງ
ແລະການເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເມື່ອຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ແກ່ງແຍ່ງຕໍ່ສູ້ກັນເພື່ອຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້.

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການກຳນົດເງື່ອນໄຂແລະວິທີການທີ່ປະຊາ
ຊົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ສາມາດໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ ແລະ ຄວບຄຸມທີ່ດິນ,
ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້. ຫຼາຍບັນຫາກ່ຽວກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ອ່ອນແອ,
ແລະຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ແມ່ນຖືກກະທົບຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທ່ີອ່ອນແອສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສະເຖຍລະພາບທາງສັງຄົມ, ຕໍ່ການນຳ
ໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ,ການລົງທຶນແລະການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.ປະຊາຊົນອາດມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມ
ອຶດຢາກ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າສູນເສຍສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຕໍ່ບ່ອນຢູ່ອາໃສ, ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ
ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍຄືຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນການປະຕິບັດການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື
ຖ້າວ່າອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫາກບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ປະຊາຊົນຍັງອາດສູນເສຍ
ແມ່ນແຕ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ອ່ອນແອ ນຳໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຮຸນ
ແຮງ.ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ,ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເປັນການສົ່ງເສີມການ
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ພັດທະນາສັງຄົມແລະເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງທີ່ສາມາດຊ່ວຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ,ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ເພ່ືອເປັນການຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມສົນໃຈທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນແລະແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງ,FAOແລະບັນດາຄູ່ຮວ່ມງານ
ໄດ້ລິເລີ່ມການສ້າງຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບນີ້.
ຂໍ້ລິເລີ່ມອັນນີ້ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ບົດແນະນໍາຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກາ
ນປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສິດທິໃນການມີອາຫານພຽງພໍ ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແຫ່ງ
ຊາດ  (ບົດແນະນຳຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິດທິດ້ານສະບຽງອາຫານ), ທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍ ສະພາ FAO
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່127ໃນເດືອນພະຈິກ2004,ແລະກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບດິນປູກຝັງແລະ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດປີ2006(ICARRD).

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ36ໃນເດືອນຕຸລາ2010,ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ(CFS)ໄດ້
ຊຸກຍູ້ການສືບຕໍ່ຂະບວນການຮອບດ້ານເພື່ອພັດທະນາບົດແນະນຳສະບັບນີ້ເພື່ອສະເໜີໃຫ້CFSພິຈາລະນາ,ແລະ
ໄດ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກທີ່ເປີດກວ້າງຂອງCFSເພື່ອທົບທວນຮ່າງສະບັບທຳອິດຂອງບົດແນະນຳດັ່ງກ່າວນີ້.

ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຂອງບົດນແນະນໍາແບບສະໝັກໃຈສະບັບອື່ນໆຂອງ FAO ຊຶ່ງກໍານົດ
ຫຼັກການແລະມາດຕະຖານທີ່ສາກົນຮອງຮັບໃນການປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນ:ບົດແນະນໍາຕາມຄວາມ
ສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານສະບຽງອາຫານ;ຫຼັກປະພຶດຂອງພື້ນທີ່ປະມົງແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ;ຫຼັກປະພຶດສາກົນ
ໃນການຈຳໜ່າຍແລະນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ;ບົດແນະນໍາຕາມຄວາມສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າປູກຢ່າ
ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ;ແລະບົດແນະນໍາຕາມຄວາມສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອັກຄີໄພ:ຫຼັກການແລະມາດ
ຕະການທາງຍຸດທະສາດ.ບັນດາເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເປັນເອກະສານທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນເຊິ່ງເປັນການວາງກອບທີ່ສາມາດນຳໃຊ້
ໃນການພັດທະນາບັນດາຍຸດທະສາດ,ນະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍ,ແຜນງານແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆ.ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຍັງ
ປະກອບດ້ວຍເອກະສານເພີ່ມເຕີມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,ເຊັ່ນຂໍ້ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດທາງວິຊາການສະເພາະດ້ານ
ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະສະເພາະ ເມື່ອຈຳເປັນ, ເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມ ແລະສະໜັບສະໜູນ, ແລະ ເປັນທິດຊີ້ນໍາເພີ່ມເຕີມ
ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບົດແນະນຳສະບັບນ້ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍCFSຢູ່ກອງປະຊຸມ(ພິເສດ)ຄ້ັງທ່ີ38ໃນວັນທີ11ພຶດສະພາ2012.

ບົດແນະນຳນີ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າແບບເປີດກ້ວາງທີ່ໄດ້ຈັດປະຊຸມກັນໃນເດືອນມີຖຸນາ,ກໍລະກົດແລະ
ຕຸລາປີ2011ແລະໃນເດືອນມີນາປີ2012,ບົນພື້ນຖານຂະບວນການປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງປີ
2009-2010.ການປຶກສາຫາລືລະດັບພາກພ້ືນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດເບຼຊິລ,ເບີກີນາຟາໂຊ,ເອທີໂອປີ,ຈໍແດນ,ນາມີບີ,
ປານາມາ,ໂຣມານີ,ສະຫະພັນລັດເຊຍ;ຊາມົວແລະຫວຽດນາມ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບພາກພື້ນດັ່ງກ່າວນີ້
ເປັນການເຕົ້າໂຮມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ700ຄົນຈາກ133ປະເທດ,ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພາກລັດແລະພາກເອກະຊົນ,
ພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ຄະນະນັກວິຊາການ.  ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື 4 ຄ້ັງທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນພິເສດ ສຳລັບ
ພາກປະຊາສັງຄົມທະວີບອາຟຼິກກາ (ຢູ່ປະເທດມາລີ); ທະວີບອາຊີ (ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ); ທະວີບເອີຣົບ ແລະ
ອາຊີຕາເວັນຕົກ (ຢູ່ປະເທດອີຕາລີ); ແລະ ອາເມລິກາລາຕີນ (ຢູ່ປະເທດບຼາຊິລ), ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 200
ຄົນ ຈາກ 70 ປະເທດ, ແລະ ການປຶກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມຂອງພາກເອກະຊົນ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ວາ 70 ຄົນ ຈາກ
21 ປະເທດ.  ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງລວມເອົາ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການທາບທາມຂໍຄໍາເຫັນທາງອີເລັກ
ໂຕຼນິກ ຕ່ໍຮ່າງສະບັບເລີ່ມຕົ້ນ. ບັນດາຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຮ່າງສະບັບເລີ່ມຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບມາຈາກພາກລັດ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ,ພາກປະຊາສັງຄົມແລະຄະນະນັກວິຊາການ,ແລະຈາກທົ່ວໂລກ.

ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ,ແລະປະຕິບັດຕາມ,ບັນດາເຄື່ອງມືລະດັບສາກົນແລະລະດັບພາກພື້ນ,
ລວມທັງ ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດແຫ່ງການພັດທະນາ, ທີ່ແນໃສ່ສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້.
ຖ້າບັນດາຜູ້ອ່ານບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ຕ້ອງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນໍາໃຊ້, ແມ່ນສະເໜີໃຫ້
ທົບທວນເບິ່ງເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບພັນທະທີ່ພົວພັນກັບຕົນເອງແລະພັນທະແບບສະໝັກໃຈ,ແລະ
ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ.
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ພາກສະເໜີລວມ

1. ຈຸດປະສົງ
1.1 ບົດແນະນຳສະບັບນ້ີ ແນໃສ່ເພ່ືອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທ່ີດິນ,

ພ້ືນທ່ີປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງດ່ັງກ່່າວ ແມ່ນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຝ່າຍ,
ໂດຍເນ້ັນໃສ່ກຸ່ມຄົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງແລະດ້ອຍໂອກາດ,ດ້ວຍເປ້ົາໝາຍຂອງຄວາມໝ້ັນຄົງ
ດ້ານສະບຽນອາຫານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງຕ້ັງໜ້າຕ່ໍສິດໃນການມີອາຫານທ່ີພຽງພໍ,
ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,ການດຳລົງຊີວິດທ່ີຍືນຍົງ,ສະເຖຍລະພາບທາງສັງຄົມ,ຄວາມ
ໝ້ັນຄົງດ້ານທ່ີຢູ່ອາໃສ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຍືນຍົງ. ທຸກແຜນງານ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການ ເພ່ືອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້
ໂດຍຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບົດແນະນຳສະບັບນ້ີຄວນສອດຄ່ອງກັບພັນທະທ່ີມີຢູ່ຂອງລັດ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ,ລວມທັງຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດແລະເຄ່ືອງມື
ອ່ືນໆທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສາກົນ.

1.2 ບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:

1. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ດ້ວຍການໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດທີ່ຖືກຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນສຳລັບລະບົບທີ່ໃຊ້ກ່ຽວ
ກັບສິດໃນການນຳໃຊ້,ຄຸ້ມຄອງແລະຄວບຄຸມທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້.

2. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງແລະພັດທະນານະໂຍບາຍ,ກອບດ້ານນິຕິກຳ
ແລະດ້ານການຈັດຕ້ັງທີ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ
ເຫຼົ່ານີ້.

3. ເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການຄອບຄອງ
ນຳໃຊ້.

4. ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດແລະການດຳເນີນງານຂອງບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດ;ບັນດາອົງການຕຸລາການ;ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;ການຈັດຕ້ັງຂອງ
ຊາວກະສິກອນແລະຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ,ຊາວປະມົງແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້;
ຜູ້ລ້ຽງສັດ;ຊາວພື້ນເມືອງແລະຊຸມຊົນອື່ນໆ;ພາກປະຊາສັງຄົມ;ພາກເອກະຊົນ;
ຄະນະນັກວິຊາການ;ແລະທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບ
ຄອງນຳໃຊ້ກໍ່ຄືການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່າວມານັ້ນ.

ພາກ

*ບໍ່ມີຄໍານິຍາມສາກົນກ່ຽວກັບທີ່ດິນທີ່ກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້.ຄວາມໝາຍຂອງຄໍານີ້ອາດຈະຖືກກໍານົດຕາມເນື້ອໃນພາຍໃນປະເທດ
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2. ລັກສະນະແລະຂອບເຂດ
2.1 ບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ແມ່ນແບບສະໝັກໃຈ.

2.2 ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ມີ
ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມກັບຄໍານຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກ
ໃຈພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ນໍາໃຊ້ໃນພາກພື້ນແລະສາກົນ.ມັນເປັນການເພີ່ມເຕີມໃສ່ແລະ
ສະໜັບສະໜູນ ຂ້ໍລິເລີ່ມລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ທີ່ເອົາໃຈ
ໃສ່ດ້ານສິດທິມະນຸດແລະສະໜອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະ
ປ່າໄມ້,ພ້ອມທັງຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.ບໍ່ມີຂໍ້ໃດຢູ່ໃນບົດແນະນໍາສະບັບ
ນີ້ທີ່ຖືວ່າຈຳກັດຫຼືບັນທອນພັນທະຕາມກົດໝາຍໃດໆທີ່ລັດອາດມີພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ.

2.3 ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ໂດຍລັດ; ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ອົງການຕຸລາການ;
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວກະສິກອນແລະຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ,
ຊາວປະມົງ, ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ປ່າໄມ້; ຜູ້ລ້ຽງສັດ; ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ;
ປະຊາສັງຄົມ;ພາກເອກະຊົນ,ຄະນະນັກວິຊາການ;ແລະທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະເມີນ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ພ້ອມທັງກໍານົດຫາບ່ອນປັບປຸງແລະນຳໄປໃຊ້.

2.4 ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ມີຂອບເຂດທົ່ວໂລກ. ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະ
ເທດ,ບົດແນະນຳອາດຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທຸກປະເທດແລະທຸກຂົງເຂດໃນທຸກລະດັບຂັ້ນຂອງ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸກຮູບແບບຂອງການຄອບ
ຄອງນຳໃຊ້, ລວມທັງ ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຂອງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນ,
ລວມໝູ່,ແບບດັ້ງເດີມແລະຕາມປະເພນີ.

2.5 ບົດແນະນຳສະບັບນີ້ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍແລະນຳໃຊ້ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບົບແລະ
ສະຖາບັນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ.
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ບັນຫາໂດຍລວມ

ພາກນີ້ເນັ້ນເຖິງແງ່ຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາສິດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ;ນະໂຍບາຍ,ກອບດ້ານນິຕິກຳແລະດ້ານການ
ຈັດຕັ້ງ;ແລະການໃຫ້ບໍລິການ.

ໃນຂົງເຂດຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ລັດມີພັນທະພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິ
ມະນຸດສາກົນທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.ພາກທີ2ຄວນມີຄວາມໝາຍສອດຄ່ອງກັບວັກ2.2.

3. ຫັຼກການຊ້ີນຳຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ

3A.ຫຼັກການລວມ
3.1 ລັດຄວນ:

1. ຮບັຮູ້ແລະເຄົາລົບຜູ້ຖືສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທ່ີຊອບທໍາທຸກຄົນແລະສິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ.ລັດ
ຄວນໃຊ້ມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອກຳນົດ,ບັນທຶກແລະເຄົາລົບຜູ້ຖືສິດຄອບ
ຄອງນຳໃຊ້ທ່ີຊອບທໍາແລະສິດຂອງເຂົາເຈົາ້,ບ່ໍວາ່ສິດນ້ັນຈະໄດ້ຮບັການບັນທຶກໄວຢ່້າງ
ເປັນທາງການຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມ;ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລະເມີດສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ອື່ນ;
ແລະເພື່ອປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ທີ່ຕິດພັນກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້.

2. ປົກປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາຈາກໄພຂົມຂູ່ແລະການລະເມີດ.ລັດຄວນປົກ
ປ້ອງຜູ້ຖືສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສູນເສັຍສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຢ່າງໄຮ້ເຫດຜົນ,ລວມທັງການຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທີ່ດິນ;ແລະເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບພັນທະທີ່ລັດມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດແລະສາກົນ.

3. ສົ່ງເສີມແລະເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ.ລັດຄວນ
ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຕັ້ງໜ້າເພື່ອສົ່ງເສີມແລະເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສິດຄອບ
ຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຫຼືການເຮັດການປ່ຽນໂອນກ່ຽວກັບສິດ,ເຊັ່ນຮັບປະກັນວ່າ
ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ.

4. ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ເພື່ອຮັບມືກັບການລະເມີດສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່
ຊອບທໍາ. ລັດຄວນມີ ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ທີ່ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງໄດ້, ໂດຍຜ່ານອົງ
ການຕຸລາການຫຼືວິທີທາງອື່ນ,ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້;ແລະ
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ເພື່ອໃຫ້ມີການບັງຄັບປະຕິບັດຜົນການຕັດສິນຢ່າງທັນການແລະພໍຈ່າຍໄດ້.ລັດຄວນ
ຈ່າຍຄ່າທົດແທນໃຫ້ທັນເວລາ,ຍຸຕິທຳເມື່ອສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນເປົ້າໝາຍສາທາລະນະປະໂຫຍດ.

5. ປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້,ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແລະ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ລັດຄວນໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຈິງຈັງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ເກີດຂຶ້ນແລະບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍເປັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ຮຸນແຮງ.ລັດຄວນພະຍາຍາມປ້ອງກັນ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນທຸກຮູບແບບ,ໃນທຸກຂັ້ນ,ແລະໃນທຸກສະພາບແວດລ້ອມ.

3.2 ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ລວມທັງ ພາກທຸລະກິດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄົາລົບ
ສິດທິມະນຸດແລະສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ.ພາກທຸລະກິດຄວນກະທຳການດ້ວຍຄວາມ
ຮອບຄອບ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ
ຂອງຜູ້ອື່ນ.  ໃນນັ້ນ ຄວນປະກອບດ້ວຍ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ
ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດແລະສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ.ອົງກອນທຸລະ
ກິດຄວນໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນກົນໄກນອກຕຸລາການເພື່ອສະໜອງການຢຽວຢາ,ລວມທັງກົນ
ໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ມີປະສິດທິຜົນຢູ່ຂັ້ນປະຕິບັດການ,ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ,ໃນຈຸດທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າເປັນຜູ້ເຮັດຫຼືມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິດທິມະນຸດແລະສິດຄອບຄອງ
ນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ.ພາກທຸລະກິດຄວນຈຳແນກແລະປະເມີນຜົນກະທົບຕົວຈິງຫຼືທີ່ອາດ
ເປັນໄປໄດ້ຕ່ໍສິດທິມະນຸດແລະສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທ່ີຊອບທໍາທ່ີເຂົາເຈົາ້ອາດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ສຳລັບພາກລັດ,ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນທະສາກົນຂອງຕົນ,ລັດຄວນສະໜອງການເຂົ້າເຖິງ
ການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງກົດໝາຍຕໍ່ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຈາກພາກທຸລະກິດ ຕໍ່ສິດ
ທິມະນຸດແລະສິດຄອບຄອງທີ່ຊອບທໍາ.ບ່ອນທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງບໍລິສັດຂ້າມຊາດ,ລັດຖະບານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີບົດບາດໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ ແລະ ຊ່ວຍລັດເຈົ້າພາບເພື່ອຮັບ
ປະກັນວ່າທຸລະກິດຈະບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດແລະສິດຄອບຄອງນຳ
ໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ.  ລັດຄວນນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອປົກປ້ອງການລະເມີດ ສິດທິມະນຸດ
ແລະສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາໂດຍພາກທຸລະກິດເຊິ່ງລັດເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືເປັນຜູ້ຄວບ
ຄຸມ,ຫຼືທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແລະການບໍລິການທີ່ສຳຄັນຈາກອົງການຂອງ
ລັດ.

3B.ຫຼັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫຼັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບ
ຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ,ພ້ືນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1. ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ:ຮັບຮູ້ກຽດສັກສີທີ່ມີຕິດຕົວແລະສິດທິມະນຸດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
ແລະບໍ່ສາມາດປ່ຽນໂອນໄດ້ຂອງທຸກຄົນ.

2. ບໍ່ມີການຈຳແນກ:ບໍ່ຄວນມີຜູ້ໃດຖືກຈໍາແນກບໍ່ວ່າຈະຕາມກົດໝາຍ,ນະໂຍບາຍ
ກໍ່ຄືໃນພາກປະຕິບັດ.

3. ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ: ການຮັບຮູ້ວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ບຸກຄົນອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ,ແລະ
ໃຫ້ມີການດຳເນີນການໃນທາງບວກ,ລວມທັງການເພີ່ມອຳນາດ,ເພື່ອສົ່ງເສີມສິດ
ຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນທຳແລະການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້,
ສຳລັບທຸກຄົນລວມທັງແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ,ຄົນໄວໜຸ່ມແລະກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ແລະດ້ອຍໂອກາດໂດຍຮີດຄອງປະເພນີ,ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ.

4. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ:ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ
ໃນການຊມົໃຊ້ສດິທິມະນດຸ,ໄປພອ້ມໆກບັການຮັບຮູ້ເຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງ



2

5     ພາກ 2  ບັນຫາໂດຍລວມ

ແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍແລະນຳໃຊ້ມາດຕະການສະເພາະທີ່ແນໃສ່ເລັ່ງລັດໃຫ້ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບໃນຕົວຈິງເມື່ອຈຳເປັນ.ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າໃຫ້ແມ່ຍິງແລະເດັກເພດ
ຍິງມີສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ແລະເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້ຢ່າງສະ
ເໝີພາບ ໂດຍບໍ່ຂ້ຶນກັບສະຖານະທາງພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖານະການແຕ່ງ
ງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

5. ວິທີການແບບຮອບດ້ານແລະຍືນຍົງ:ຮັບຮູ້ວ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ
ການນໍາໃຊ້ພວກມັນ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັນ, ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການບໍລິຫານທີ່ຄົບຊຸດ
ແລະຍືນຍົງ.

6. ການປຶກສາຫາລື ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ: ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະຊອກຫາການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາບຸກຄົນທີ່ມີສິດຄອບຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ຊອບທໍາ,ຜູ່ທີ່ອາດຖືກ
ກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈ,ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ການປະ
ກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ; ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມບໍ່ສົມດູນຂອງອຳນາດທີ່ມີຢູ່ລະ
ຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ,
ເປັນອິດສະລະ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຊາບ ໂດຍບຸກຄົນ
ແລະກຸ່ມທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.

7. ຫັຼກນິຕິທໍາ:ນໍາໃຊ້ວທີິການທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບຫັຼກການໂດຍຜ່ານບັນດາກົດໝາຍທ່ີພິມ
ເຜີຍແຜ່ໃນພາສາທ່ີສອດຄ່ອງ,ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄົນ,ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເທ່ົາທຽມແລະ
ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການພິຈາລະນາ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາພັນທະທີ່
ມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດແລະກົດໝາຍສາກົນ,ພ້ອມທັງຄໍາ
ນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນ
ລະດັບພາກພື້ນແລະລະດັບສາກົນ.

8. ຄວາມໂປ່ງໃສ:ກຳນົດຢ່າງຈະແຈງ້ແລະໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງບັນດາ
ນະໂຍບາຍ,ກົດໝາຍແລະຂັ້ນຕອນໃນພາສາທີ່ສອດຄ່ອງ,ແລະໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈໃນພາສາທີ່ສອດຄ່ອງແລະໃນ
ຮູບແບບທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

9. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:ໃຫ້ບຸກຄົນ,ຂະແໜງການຂອງລັດ,ແລະພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂ້ຶນກັບ
ລັດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳແລະການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຫຼັກນິຕິທໍາ.

10. ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:ລັດຄວນປັບປຸງກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາແລະວິເຄາະ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາແຜນງານທີ່ອີງ
ໃສ່ຫຼັກຖານແລະຮັບປະກັນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

4. ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ການຄອບຄອງນຳໃຊ້
4.1  ລັດຄວນພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມ 

ຮັບຜິດຊອບ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຈຸດໃຈກາງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງ 
ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການດຳລົງ 
ຊີວິດແບບຍືນຍົງ, ສະເຖຍລະພາບທາງສັງຄົມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານບ່ອນຢູ່ອາໃສ, ການພັດທະ 
ນາຊົນນະບົດ, ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

4.2 ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າທຸກການກະທຳ ກ່ຽວກັບ ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລ ິ
ຫານສິ່ງດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດາພັນທະທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ 
ກົດໝາຍສາກົນ, ແລະ ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ
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ທີ່ມີຜົນປະຕິບັດຢູ່ລະບັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

4.3 ທຸກຝ່າຍຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ອັນໃດ, ລວມທັງ ກຳມະສິດສ່ວນຕົວ, ທີ່ເຕັມສ່ວນ 
ເດັດຂາດ.  ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທັງໝົດ ຖືກຈຳກັດດ້ວຍບັນດາສິດຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ ດ້ວຍມາດຕະ 
ການຕ່າງໆ ທີ່ລັດນຳໃຊ້ ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເປົ້າໝາຍສາທາລະນະປະໂຫຍດ.  ມາດຕະ 
ການດັ່ງກ່າວ ຄວນຖືກກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ, ພຽງເພື່ອຈດຸປະສົງໃນການສົ່ງເສີມສະຫັວດດີການ 
ທົ່ວ ໄປ, ລວມທັງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະທາງດ້ານ 
ສິດທິມະນຸດຂອງລັດ. ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຍັງຖືກສົມດູນໂດຍໜ້າທີ່. ທຸກພາກສ່ວນຄວນເຄົາ 
ລົບ ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາໄລຍະຍາວ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢ່າງຍືນຍົງ ສຳລັບທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ 
ແລະ ປ່າໄມ້.

4.4 ບົນ ພື້ນ ຖານການພິຈາລະນາສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍຂອງຊາດ, ລັດ 
ຄວນໃຫ້ການຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຕໍ່ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນໃນຮັບ
ການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ.  ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ຮບັປະກັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
ຄວນບໍ່ມີລັກສະນະຈຳແນກ ແລະ ແນ ໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງ 
ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງບົດແນະນຳສະບັບນີ້, ລັດຄວນກຳນົດ ປະເພດ 
ຂອງສິດທີ່ຖືວ່າຊອບທຳ ຜ່ານກົດລະບຽບທີ່ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.  
ທຸກຮູບແບບຂອງການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຄວນຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຖື
ຄອງ ໃນລະດັບທີ່ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈາກການບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່
ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ມີຢູ່ຂອງລັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, 
ແລະ ຕໍ່ກັບການຄຸກຄາມ ແລະ ການຂົມຂູ່ອື່ນໆ.

4.5 ລັດຄວນປົກປ້ອງສິດຄອງຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນ ຈະບໍ່ຖືກຂັບໄລ ່
ຕາມລຳພັງໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ຊອບທຳ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ຖືກ 
ທຳລາຍ ຫຼື ລ່ວງລະເມີດ ໃນທາງອື່ນ.

4.6 ລັດຄວນກຳຈັດ ແລະ ຫ້າມທຸກຮູບແບບຂອງການຈຳແນກທີ່ພົວພັນກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້, 
ລວມທັງ ບັນດາການຈຳແນກທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງການແຕ່ງ 
ງານ, ການຂາດຄວາມສາມາດທາງກົດໝາຍ ແລະ ການຂາດຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ 
ຊັບພະຍາກອນດ້ານເສດຖະກິດ. ໂດຍສະເພາະ ລັດຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມ ີ
ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ລວມທັງສິດໃນການສືບທອດ ແລະ ເຮັດພິໃນກຳເພື່ອ 
ມອບສິດເຫຼົ່ານັ້ນ. ປະ ຕິ ບັດການດັ່ງກ່າວຂອງລັດ ຄວນສອດຄ່ອງກັບບັນດາພັນທະຂອງຕົນ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ພ້ອມ ທັງ ຄຳ ນຶງ ເຖິງ 
ພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນປະຕິບັດ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ລະດັບສາກົນ.

4.7 ລັດຄວນພິຈາລະນາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ ແລະ ແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຢູ່ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດດຳເນີນການດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງ ສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ອົງການຕຸລາການ, ຫຼື ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ ຊຶ່ງອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

4.8 ເນື່ອງຈາກວ່າສິດທິມະນຸດທັງໝົດ ແມ່ນເປັນສາກົນ, ບໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກໄດ້, ເພິ່ງພາອາໃສ 
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ກ່ຽວພັນກັນ, ສະນັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍ່ຄວນຖືເອົາສະເພາະແຕ່ ສິດທີ່ພົວພັນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາ 
ມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ 
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ທຸກສິດທິທາງພົນລະເຮືອນ, ສິດທິທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ 
ນຳອີກ.  ເພື່ອເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ລັດຄວນເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິທາງພົນລະເຮືອນ 
ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງ ຂອງຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ລວມທັງສິດທິມະນຸດຂອງຊາວນາ, 
ຊາວພື້ນເມືອງ, ຊາວປະມົງ, ຜູ້ລ້ຽງສັດ ແລະ ກຳມະກອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ແລະ ລັດຄວນ  
ປະ ຕິ ບັດບັນດາພັນທະທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ຕົນ ໃນເວລາປະຕິບັດຕໍ່ ບຸກຄົນ ແລະ 
ສະມາຄົມທີ່ມີບົດບາດໃນ ການ ປົກປ້ອງທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້.

4.9 ໂດຍຜ່ານອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການບໍລິຫານ ທີ່ ມີຄວາມເປັນກາງ ແລະ ມີຄວາມ  
ສາມາດ, ລັດຄວນເອື້ອອຳນວຍການເຂົ້າເຖິງວິ ທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງ 
ນຳໃຊ້ທີ່ທັນການ, ພໍຈ່າຍໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ,  ລວມ ເຖິງ ວິ ທີ ການ  ທາງ ເລືອກ ອື່ນ 
ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ລັກ ສະ ນະ ນັ້ນ,  ແລະ ຄວນມີວິທີການ ຢຽວ ຢາ ທີ່ ມີ ປະ ສິດ ທິ 
ພາບ ຊຶ່ງ ອາດ ລວມ ເຖິງສິດໃນການອຸທອນ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ.  ການ ຢຽວ ຢາດັ່ງກ່າວ 
ຄວນມີການບັງຄັບປະຕິບັດໃນທັນທີ ແລະ ອາດລວມມີການສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງ, 
ການຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ແລະ ການ ປົວ ແປງຄວາມ ເສຍ ຫາຍ. 
ລັດຄວນພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ມີໂອ 
ກາດເຂົ້າເຖິງກົນໄກດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ວັກ 6.6 ແລະ 21.6.  ລັດຄວນຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຖືກລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໃນຂົງເຂດຂອງການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ສາມາດເຂົ້າເຖິງວິ 
ທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການ ຢຽວຢ າທີ່ກ່າວນັ້ນ.

4.10  ລັດຄວນຍິນດີຮັບເອົາ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, 
ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນຂະບວນການແບບ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິການການຄອບຄອງນຳໃຊ້,  ໂດຍ ສະ ເພາະ, ການ ສ້າງ  ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ການ ຕັດສິນ ໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາ 
ດິນແດນ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບບົດບາດຂອງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນ  ທີ່ ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ລັດ, ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງຊາດ.

5. ນະໂຍບາຍ, ກອບດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ກອບດ້ານການຈັດຕັ້ງ ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ 
ການ ຄຸ້ມ ຄງ ບໍ ລິ ຫານ ການ ຄອບ ຄອງ ນຳ ໃຊ້

5.1 ລັດຄວນສະໜອງ ແລະ ຮັກສານະໂຍບາຍ, ກອບ ນິຕິກຳ ແລະ ກອບການຈັດ ຕັ້ງ   ທີ່ສົ່ງເສີມການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງ ມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບ. ກອບ ວຽກ ເຫຼົ່າ ນີ້ ແມ່ນ ຂຶ້ນ ກັບ ແລະ ຖືກສະໜັບສະໜູນ ໂດຍການ ປະຕິ ຮູບ ລະບົບ ນິຕິ ກຳ, 
ການບໍລິການຂອງລັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

5.2 ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າ ນະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກຳ ແລະ ກອບການຈັດຕັ້ງ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລ ິ
ຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງຊາດ 
ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ແລະ ຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່
ມີຜົນປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ.

5.3 ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງຊາດ, ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າ ນະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກຳ ແລະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບ 
ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ລວມທັງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີທີ່ຊອບທຳ ທີ່ປັດ 
ຈຸບັນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ; ແລະ ຄວນເອື້ອອຳນວຍ, ສົ່ງເສີມ ແລະ 
ປົກປ້ອງ ການປະຕິບັດສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້.  ບັນດາກອບວຽກດັ່ງກ່າວ ຄວນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັ
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ນຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ທີ່ດິນ, 
ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້.  ລັດຄວນສະໜອງກອບວຽກ ທີ່ບໍ່ມີການຈຳແນກ ແລະ ທີ່ສົ່ງເສີມ 
ຄວາມເປັນທຳທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ.  ກອບດັ່ງກ່າວ ຄວນສະທ້ອນ 
ເຖິງ ສາຍ ພົວ ພັນ ທີ່ ເຊື່ອມ ໂຍງ ກັນ ລະຫວ່າງ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິ່ງ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະ ສ້າງວິທີການ ແບບ ຄົບ ຊຸດສຳ ລັບການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ.

5.4 ລັດຄວນພິຈາລະນາເຖິງອຸປະສັກສະເພາະຕ່າງໆ ທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກເພດຍິງປະເຊີນ ກ່ຽວກັບ 
ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ກໍຄືສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວພັນກັນ, ແລະ ຄວນນຳໃຊ້ມາດຕະການ 
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກອບນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍ ສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງຢ່າງພຽງພໍ ຕໍ່ແມ່ຍິງ 
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາກົດໝາຍທີ່ຮັບຮູ້ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຊ້.  ລັດຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍໃນການເຮັດສັນຍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະ 
ເໝີພາບກັບເພດຊາຍ ແລະ ຄວນພະຍາຍາມ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ແລະ  ການຊວ່ຍເຫຼອືອືນ່  ໆເພືອ່ເຮດັໃຫແ້ມຍ່ງິສາມາດປອ້ງກນັສດິຜນົປະໂຫຍດໃນການຄອບຄອງ 
ນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

5.5 ລັດຄວນພັດທະນາ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜ່ານຂະ 
ບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທັງ 
ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ  ຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ. ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຄວນ
ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຶ່ງຄວນລວມເອົາວິທີທາງທີ່ແນໃສ່ບົດ 
ບາດຍິງຊາຍ, ສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງໃນພາສາທີ່ສອດຄ່ອງ, ແລະ ມີການໂຄສະນາເຜີຍ 
ແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.

5.6 ລັດຄວນມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ ່
ປະຊາຊົນຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. ລັດຄວນກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ 
ປ່າໄມ້. ລັດຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກໍ່ຄື 
ການປະສານສົມທົບກັບລັດຖະບານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີ
ລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ.

5.7 ລັດຄວນກຳນົດ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດາກາລະໂອກາດ ສຳລັບພາກປະຊາສັງຄົມ, 
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄະນະນັກວິຊາການ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກຳ ແລະ ກອບການຈັດຕັ້ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

5.8 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຄວນກວດຄືນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ນະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກຳ 
ແລະ ກອບການຈັດຕັ້ງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ. ບັນດາອົງການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການ ຄວນໃຫ້ພາກປະຊາສັງຄົມ, ຕົວແທນຜູ້ນຳໃຊ້ 
ແລະ ສະທາລະນະຊົນທົ່ວໄປໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາທີ່ໂປ່ງໃສ.  
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຄວນຖືກລະບ ຸ
ໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນພາສາທີ່ສອດຄ່ອງ.

5.9 ລັດຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແມ່ນດຳ 
ເນີນການຢູ່ໃນ ສະພາບເງື່ອນໄຂ ທາງດ້ານການເມືອງ, ກົດໝາຍ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, 
ສາດສະໜາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຖ້າຫາກສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ 
ກ້ວາງຂວາງເຫຼົ່ານັ້ນ ມີການປ່ຽນແປງ, ແລະ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນປະຕິຮູບການຄອບຄອງ
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ນຳໃຊ້, ລັດຄວນຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ 
ການປະຕິຮູບທີ່ສະເໜີ.

6.  ການໃຫ້ບໍລິການ
6.1 ຕາມຂອບເຂດທີ່ຊັບພະຍາກອນອະນຸຍາດໃຫ້, ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະ 

ຕິບັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການ ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວັດຖຸ, 
ການເງິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນຮູບແບບອື່ນໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ 
ຢ່າງທັນເວລາ, ມີປະ ສິດ ທິ ຜົນ ແລະ ແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ. ພະນັກງານ ຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ 
ຄວນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນວຽກງານໂດຍການພິຈາລະນາເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງສັງຄົມ.

6.2 ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິຫານ 
ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ມີຢູ່ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ 
ສາກົນ,  ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມິີຜົນນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນ 
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

6.3 ລັດຄວນສະໜອງການບໍລິການທີ່ທັນການ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີການຈຳແນກ ເພື່ອປົກ 
ປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້, ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ບັນດາສິດເຫຼົ່ານັ້ນ, 
ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ລັດຄວນກຳຈັດເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ບໍ່ຈຳ 
ເປັນ ແລະ ພະຍາຍາມເພື່ອຜ່ານຜ່າອຸປະສັກທີ່ກ່ຽວພັນກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້. ລັດຄວນກວດຄືນ 
ການໃຫ້ບໍລິການຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການ, ແລະ ສະເໜີການ 
ປັບປຸງ ໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ.

6.4 ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນທັງປະເທດ, 
ໂດຍການໃຫ້ບໍລິການແກ່ທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.  ການສະໜອງການ 
ບໍລິການ ຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ແທດ 
ເໝາະກັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ.  ຄວນສ້າງຂໍ້ແນະນຳພາຍ 
ໃນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນຮູບແບບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື 
ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ.  ຂັ້ນຕອນຄວນຖືກຄັດຈ້ອນໃຫ້ງ່າຍດາຍ ໂດຍບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ 
ຂອງການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຫືຼ ຕໍ່ຄຸນນະພາບ ຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ.ບັນດາອຸປະກອນເພື່ອອະທິບາຍ 
ຄວນໄດ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນພາສາທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວນແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ນຳ 
ໃຊ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

6.5 ລັດຄວນສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການແບ່ງປັນ ຂໍ້ມູນແຜນຜັງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ເພື່ອການນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍລັດ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊ າວ ພື້ນ ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ, ພາກປະຊາສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, 
ຄະນະນັກວິຊາການ ແລະ ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ. ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ 
ເພື່ອການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ, ໂດຍພິຈາລະນາເອົາມາດຕະຖານ ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ລະດັບສາກົນ.

6.6 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຄວນພິຈາລະນາກ່ຽວກັບມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ 
ດ້ານຕຸລາການ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ ຄວນປະກອບດ້ວຍ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານກົດໝາຍ  
ເຊັ່ນ: ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານກົດໝາຍທີ່ ມີຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ພໍ ຮັບ ໄດ້, ແລະ ອາດລວມເຖິງການສະໜອງ 
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ການບໍລິການໂດຍຜູ້ ຊ່ວຍ ດ້ານ ກົດໝາຍ ຫືຼ ຜູ້ ຊ່ວຍ ນັກ ສຳ ຫຼວດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການແບບເຄື່ອນທີ່ 
ສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊາວພື້ນເມືອງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ.

6.7 ລັດຄວນຊຸກຍູ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການ ໃຫ້ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ທີ່ຖືເອົາ 
ການບໍລິການ ແລະ ການປະພຶດຢ່າງມີຈັນຍາບັນ. ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການ 
ຄວນຊອກຫາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕອບກັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ ໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ 
ແລະ  ກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຈຸດສຸມ, ເພື່ອຍົກສູງມາດຕະຖານ ແລະ ປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການ, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 
ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນອັນໃໝ່. ລັດຄວນໂຄສະນາເຜີຍ 
ແຜ່ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານຜົນຮັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ບັນດາຜູ້ນໍາໃຊ້  ຄວນມີ 
ກົນໄກເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ການຮ້ອງທຸກ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເຊັ່ນ ດ້ວຍການທົບ 
ທວນໂດຍ ຜູ້ ບໍລິຫານ, ຫືຼ ການ ທົບ ທວນຈາກພາຍນອກ, ເຊັ່ນ ໂດຍການທົບ ທວນແບບເອກະລາດ 
ຫືຼ ໂດຍຜ່ານຜູ້ກວດກາຈາກສະພາ.

6.8 ບັນ ດາສະມາຄົມວິຊາ ຊີບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການທ່ີຕິດ ພັນກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
ຄວນພັດທະນາ,  ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພຶດຕິ ກຳທີ່ 
ມີ ຈັນຍາບັນໃນລະດັບສູງ.  ພາກສ່ວນລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຄວນປະຕິບັດຕາມມາດຕະ 
ຖານທາງດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວນຖືກລົງໂທດໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດ. ຢູ່ບ່ອນທີ່ 
ຍັງບໍ່ມີສະມາຄົມລັກ ສະ ນະດັ່ງກ່າວ ລັດຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ສະ ພາບແວດລ້ອມທີ່ ເອື້ອ ອຳນວຍ 
ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນ.

6.9 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຄວນພະຍາຍາມປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ພົວພັນກັບສິດ 
ຄອບຄອງນຳໃຊ້. ລັດຄວນດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຫັຼກນິຕິທຳ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ລັດຄວນວາງ ແລະ 
ບັງຄັບປະຕິບັດ ມາດຕະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ລວມທັງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ແຊັກ ແລະ ໃບ 
ດຸ່ນດ່ຽງ, ຈຳກັດການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່ຜິດຕາມລຳພັງໃຈ, ຈັດການກັບຜົນປະໂຫຍດທັບຊ້ອນ 
ແລະ ອອກກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຈະແຈ້ງ. ລັດຄວນຈັດໃຫ້ມີການທົບທວນທາງດ້ານ 
ບໍລິຫານ ແລະ/ຫືຼ ທາງດ້ານຕຸລາການ ຕໍ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພະນັກ 
ງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຄວນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະ
ທຳຂອງຕົນ. ເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງເຄື່ອງມືເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ. ເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກການຖືກແຊກແຊງ ໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ 
ຈາກການແກ້ແຄ້ນ ຍ້ອນການລາຍງານການກະທຳທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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ການຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດສັນ 
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້

ພາກນີ້ ເວົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ໃນແງ່ການຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍ ຕໍ່ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆທີ່ມ ີ
ລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ກໍ່ຄື ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ; ແລະ 
ການຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ພາກລັດເປັນເຈົ້າຂອງ 
ຫຼື ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງພາກລັດ.

7. ມາດຕະການປ້ອງກັນ
7.1 ເມື່ອລັດຮັບຮູ້ ຫຼື ຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້, ອີງຕາມກົດ 

ໝາຍຂອງຊາດ ເຂົາເຈົ້າຄວນສ້າງລະບົບ ການປ້ອງກັນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈາກການລະເມີດ ຫຼື 
ທຳລາຍສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງຄົນອື່ນ, ລວມທັງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ຊອບທຳ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍສະເພາະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວນປົກປ້ອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຖືສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນ ສິດໃນການເກັບຜົນ.

7.2 ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າທຸກການດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດສັນ 
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ຕົນມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
ຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິ 
ສັນຍາ ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

7.3 ບ່ອນທີ່ລັດ ມີເຈດຕະນາຈະຮັບຮູ້ ຫຼື ຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້, ກ່ອນອື່ນໝົດ ລັດຄວນລະບ ຸ
ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ ແລະ ຜູ້ຖືສິດນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມ.  ຊາວພື້ນ 
ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນ ທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ຜູ້ຖືຄອງຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ທຸກຄົນ ທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປຶກສາ 
ຫາລື, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ວັກ 3ຂ.6 ແລະ 9.9. ລັດຄວນ ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ, 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ວັກ 4.9 ຖ້າປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກ 
ຮັບຮູ້.

7.4 ລັດຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໄດ້ຊົມໃຊ້ສິດແບບດຽວກັນ ຢູ່ໃນບັນດາສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຮບັຮູໃ້ໝ່ນີ້, ແລະ ຮບັປະກັນວາ່ສິດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ສະແດງໄວຢູ່້ໃນເອກະສານການ 
ບັນທຶກ.  ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
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ຂອງ ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ຄວນເຮັດເປັນລະບົບ, ໂດຍດຳເນີນໄປໃນແຕ່ລະເຂດ
ຕາມລະດັບບຸລິມະສິດຂອງຊາດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນສັງຄົມ 
ມີໂອກາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍຕໍ່ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ.  ຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ 
ມີຄວາມສ່ຽງ.  ວິທີທາງທີ່ແທດເໝາະກັບ ທ້ອງຖິ່ນຄວນຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໂປ່ງ
ໃສ ໃນເວລາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງການບັນທຶກກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້, ລວມທັງການສ້າງແຜນ 
ທີ່ຂອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້.

7.5 ລັດຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນສິດຄອບ
ຄອງນຳໃຊ້ໃຫ້ໃໝ່ ໄດ້ຮູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ຖ້າຫາກຈຳເປັນ, ລັດ 
ຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊົມໃຊ້ສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

7.6 ຢູ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຮັບຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ໄດ້, ລັດຄວນປ້ອງ 
ກັນການບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ມີຢູ່ຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
ຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ແລະ ອີງຕາມຫຼັກການຂອງບົດແນະນຳສະບັບນີ້. 

8. ທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້ສາທາລະນະ
8.1 ບ່ອນທີ່ລັດ ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້, ລັດຄວນກຳນົດການນຳໃຊ້ 

ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກ້ວາງຂວາງ ທາງດ້ານ 
ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າທຸກການກະທຳແມ່ນມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ຕົນມີຢູ່ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງຄຳ 
ນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ.

8.2 ບ່ອນທີ່ລັດ ເປັນເຈົ້າຂອງ  ຫຼື ຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້, ສິດຄອບ 
ຄອງທີ່ຊອບທຳ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ລວມທັງ ລະບົບການຄອບຄອງຕາມປະເພນີ ຢູ່ບ່ອນທີ່ 
ເໝາະສົມ, ຄວນຖືກຮັບຮູ້, ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ມີຢູ່ 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບ 
ສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຕໍ່ບັນຫານີ້, 
ປະເພດຂອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ຄວນຖືກກຳນົດຂຶ້ນ ແລະ ຖືກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ແລະ ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງຊາດ.

8.3 ເມື່ອເຫັນວ່າມີ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ ຖືກນຳໃຊ້ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງແບບລວມໝູ່ (ຢູ່ບາງປະເທດເອີ້ນວ່າດິນລວມ), ບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ລັດຄວນຮັບຮູ້ ແລະ 
ປົກປ້ອງ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງລະບົບທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແບບລວມໝູ່, ລວມທັງ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດສັນຂອງລັດ.

8.4  ລັດຄວນພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະພາບ ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ ້
ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ບັນຊີຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໄດ້. ບັນຊີຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຄວນບັນທຶກ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານ ແລະ ບັນທຶກທຸກໆສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ທີ່ຊາວພື້ນເມືອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ຖືຄອງດ້ວຍລະບົບຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ແລະ ຂອງພາກເອກະຊົນ.  
ບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ເປັນຂອງລັດ ໄດ້ຖືກບັນທຶກ 
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ໄວ້ລວມກັນກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ດ້ວຍລະບົບການ 
ຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ແລະ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນລະບົບບັນທຶກອັນດຽວກັນ, ຫຼື ມ ີ
ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໃນກອບລວມອັນດຽວກັນ.

8.5 ລັດຄວນກຳນົດວ່າ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃດແດ່ ທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມ 
ຈະຖືກສະຫງວນເອົາໄວ້ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍພາກລັດ, ແລະ ອັນໃດຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ຄົນ 
ອື່ນນຳໃຊ້ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອັນໃດ.

8.6 ລັດຄວນພັດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ກວມເອົາການນຳໃຊ້ ແລະ 
ຄວບຄຸມທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກສະຫງວນໄວ້ໂດຍພາກລັດ ແລະ 
ຄວນພະຍາຍາມສ້າງນະໂຍບາຍ ທີ່ສົ່ງເສີມການແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເປັນທຳ ຈາກ 
ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ. ນະໂຍບາຍຄວນພິຈາລະນາເຖິງສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນ 
ການປຶກສາຫາລືໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ຫຼັກການຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ 
ບົດແນະນຳສະບັບນີ້. ການບໍລິຫານ ແລະ ການປ່ຽນໂອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ 
ຄວນໄດ້ຮັບການດຳເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

8.7 ລັດຄວນພັດທະນາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍທີ່ກວມເອົາການຈັດສັນສິດຄອບຄອງ
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ພາກ ສ່ວນອື່ນ ແລະ ຄວນແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນະໂຍບາຍ ໃນການຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
ຄວນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ກວ້າງຂວາງ ທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມປະເພນີ ຄວນໄດ້ຮັບການ 
ພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມ ໃນການຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່. ນະໂຍບາຍ ຄວນພ ິ
ຈາລະນາເຖິງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງພາກ ສ່ວນອື່ນ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. 
ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຄວນຮັບປະກັນວ່າການຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຈະບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ 
ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການຕັດການເຂົ້າເຖິງຢ່າງຊອບທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ຊັບພະ 
ຍາກອນເຫຼົ່ານີ້.

8.8 ລັດມີອຳນາດ ໃນການຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ, ນັບແຕ່ ການນຳ 
ໃຊ້ຢ່າງຈຳກັດ ໄປເຖິງ ກຳມະສິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ນະໂຍບາຍຄວນຮັບຮູ້ຂອບເຂດຂອງສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນັ້ນ. ນະໂຍບາຍ ຄວນກຳນົດເອົາວິທີການຈັດສັນສິດ, ເຊັ່ນ 
ການຈັດສັນທີ່ອີງໃສ່ ປະ ຫວັດການນຳໃຊ້ ຫຼື ວິທີທາງອື່ນ.  ໃນ ກໍ ລະ ນີຈຳເປັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຈັດສັນສິດຄອບນຳໃຊ້ ຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊົມໃຊ້ສິດຂອງ 
ຕົນໄດ້. ລັດຄວນຕັດສິນໃຈ ວ່າຈະສະຫງວນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຂອງການຄວບຄຸມ ຕໍ່ທີ່ດິນ, 
ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ນັ້ນ ຫຼື ບໍ່.

8.9 ລັດຄວນຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ ແບບໂປ່ງໃສ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ມີຄວາມຈະ 
ແຈ້ງ, ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ ໂດຍທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ອື່ນໆທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ. ຄວນສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນພາສາທີ່
ສອດຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງ ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ທີ່ ເນັ້ນ ເຖິງ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ. 
ເມື່ອເປັນໄປໄດ້, ລັດຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຈົດບັນທຶກ ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຈັດສັນໃໝ່ ຮ່ວມກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ອື່ນໆ ຢູ່ໃນລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນດຽວກັນ, ຫຼື  ເຊື່ອມ 
ໂຍງເຂົ້າໃນ  ກອບລວມ. ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຄວນສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ
ຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢູ່ໃນການຈັດສັນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້.
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8.10  ຕາມຂອບເຂດທີ່ຊັບພະຍາກອນອະນຸຍາດໃຫ້, ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າ ອົງການທີີ່ມີຄວາມອາດ 
ສາມາດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງມີ ຄວາມສາມາດ 
ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ດ້ານວັດຖຸ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ໃນດ້ານອື່ນໆ.  ຖ້າຫາກມີການມອບ 
ໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້, ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ 
ຄວນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເຫຼົ່ານັ້ນ.

8.11 ລັດຄວນຕິດຕາມຜົນຮັບຂອງແຜນງານການຈັດສັນ, ລວມທັງ ບັນດາຜົນກະທົບຈາກຄວາມແຕ
ກຕ່າງທາງເພດ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
ກໍ່ຄືຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸດປະສົງທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ນຳສະເໜ ີ
ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ຕ້ອງການ.

9. ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນ ທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີີ
9.1 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຄວນຮັບຮູ້ວ່າ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ມີຄຸນຄ່າ 

ທາງດ້ານສັງຄົມ, ດ້ານວັດທະນະທຳ, ດ້ານຈິດໃຈ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ດ້ານການເມືອງ ຕໍ່ກັບຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມ
ປະເພນີ.

9.2 ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ດ້ວຍຕົນເອງ ດ້ານທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄວນສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງສິດທີ່ເປັນທຳ, 
ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ ຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ, ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການໃຫ້ໂອ 
ກາດເຂົ້າເຖິງທີ່ເປັນທຳສຳລັບແມ່ຍິງ. ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທຜົນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ, 
ທັງ ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ໃນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໂດຍຜ່ານ ສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສາຖະບັນພື້ນເມືອງ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ແບບລວມໝູ່. ໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ, ຊຸມຊົນ 
ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງສະມາຊິກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ 
ເຕັມສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. 

9.3 ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າທຸກການກະທຳມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ຕົນມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
ຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນ
ທິສັນຍາທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນກໍລະນີຂອງຊາວພື້ນເມືອງ, ລັດຄວນປະຕິ
ບັດຕາມພັນທະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ ແລະ ພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ເພື່ອປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ 
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ, ນັບທັງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ 
(ເລກທີ 169) ກ່ຽວກັບ ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ໃນປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພື້ນເມືອງ.

9.4 ລັດຄວນໃຫ້ການຮັບຮູ້ ແລະ ການປົກປ້ອງທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ຂອງ 
ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ, ໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບບັນດາພັນທະທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງ 
ພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ. ການຮັບຮູ້ດັ່ງກ່າວ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກນຳໃຊ ້
ໂດຍຊຸມຊົນໃດໜຶ່ງສະເພາະ ແລະ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ແລະ ເຄົາ 
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ລົບຕໍ່ຫຼັກການລວມຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວ 
ກັບການຮັບຮູ້ດັ່ງກ່າວ ຄວນໄດ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, 
ໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ໃນພາສາທີ່ສອດຄ່ອງ.

9.5 ບ່ອນທີ່ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ມີສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ຕໍ່ທີ່ດິນຂອງບັນພະບູລຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໃສຢູ່, ລັດຄວນຮັບຮູ້ ແລະ 
ປົກປ້ອງສິດເຫຼົ່ານີ້. ຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມ 
ປະເພນີ ບໍ່ຄວນຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກທີ່ດິນບັນພະບູລຸດດັ່ງກ່າວ.

9.6 ລັດຄວນພິຈາລະນາ ດັດປັບນະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກຳ ແລະ ກອບການຈັດຕັ້ງ, ເພື່ອຮັບຮູ້ລະ 
ບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆທີ່ມີ ລະບົບການຄອບຄອງນຳ 
ໃຊ້ຕາມປະເພນີ. ບ່ອນທີ່ການປະຕິຮູບດ້ານລັດຖະທຳ ມະນູນ ຫຼື ດ້ານນິຕິກຳ ໄດ້ສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ  ມີຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງກັບປະເພນີປະຕິບັດ, ທຸກ 
ພາກສ່ວນຄວນຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອບັນຈຸການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນໃນລະບົບການຄອບຄອງ
ນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ.

9.7 ພື້ນທີ່ປະມົງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ, ລັດຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ຄຸນຄ່າທາງສັງ 
ຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ຈິດໃຈ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່
ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ.  ໃນ ເວ ລາພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ 
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນ ທີ່ມີລະບົບ
ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ.ຄວນມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ 
ຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລວມທັງ ສະມາຊິກ 
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

9.8 ລັດຄວນປົກປ້ອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພ 
ນີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຸ
ຍາດ. ໃນ ກໍ ລະ ນີທີ່ຊຸມຊົນໃດໜຶ່ງບໍ່ຄັດຄ້ານ, ລັດຄວນຊ່ວຍບັນທຶກເອກະສານຢ່າງເປັນທາງ 
ການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງທີ່ດິນ, ພື້ນ 
ທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ຄວບຄຸມໂດຍຊຸມຊົນນັ້ນ.  ຢູ່ບ່ອນທີ່ສິດຄອບຄອງ 
ນຳໃຊ້ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພ 
ນີ ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບການ 
ບັນທຶກໄວ້ຮ່ວມກັບ ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ອື່ນໆຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອປ້ອງກັນ 
ການ ຮຽກ ຮ້ອງ ສິດທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.

9.9 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຄວນປຶກສາຫາລືດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ກັບຊາວພື້ນເມືອງ ກ່ອນຈະລ ິ
ເລີ່ມໂຄງການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກ່ອນຈະຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານ 
ນິຕິກຳ ຫຼື ມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຊຸມຊົນຖືສິດ 
ຢູ່. ໂຄງການລັກ ສະ ນະ ນີ້ຄວນອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລື ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳ 
ຄັນ ກັບຊາວພື້ນເມືອງ, ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຄວາມ 
 ຍິນ ຍອມຢ່າງ ມີ ອິດສະຫຼະ, ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ພາຍໃຕ້ ຖະແຫຼງການຂອງສະ 
ຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ   ຈຸດ ຢືນສະເພາະ 
ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ແຕ່ລະ ປະ ເທດ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕັດສິນໃຈ ຄວນ 
ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງໂດຍບໍ່ມີການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ຄວນຖືກດຳເນີນດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.  
ຫຼັກການຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ  ຮ່ວມ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວັກ 3ຂ.6 
ຄວນຖືກນຳໃຊ້ ໃນກໍລະນີຂອງຊຸມຊົນອື່ນທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນໝວດນີ້.
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9.10 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຄວນພະຍາຍາມ, ຕາມຄວາມຈຳເປັນ, ຮ່ວມກັບສະຖາ 
ບັນທີ່ເປັນຕົວແທນ ຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານກົດໝາຍ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ 
ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຈຳແນກ ແລະ ແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ.

9.11 ລັດຄວນເຄົາລົບ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວິທີປະຕິບັດຕາມປະເພນີທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ 
ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບ 
ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ຕົນມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດ
ໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ ້
ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ສຳລັບ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຊຸມຊົນ, ວິທີທາງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ 
ຄວນໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຫຼື ພັດທະນາຂຶ້ນ.

9.12 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຄວນພະຍາຍາມປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີລະບົບການຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ, ດ້ວຍການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ດ້ວຍການເພີ່ມ 
ອຳນາດແກ່ຊຸມຊົນ.

10.ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ບໍ່ເປັນທາງການ
10.1 ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີການຄອບຄອງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຕໍ່ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້, ລັດຄວນ 

ຮັບຮູ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການເຄົາລົບສິດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ມີຢູ່ ຕາມກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ 
ດ້ວຍການຮັບຮູ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສະຫວັດດີພາບທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລັດຄວນສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮູ້ຕໍ່ການ
ຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການດັ່ງກ່າວ. ຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ 
ຄວນເປັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງບົດບັນຍັດ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ 
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  ໂດຍສະເພາະ, ລັດຄວນຮັບຮູ້ຕໍ່ການປາກົດຕົວຂອງການຄອບຄອງທີ່ບໍ່ 
ເປັນທາງການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຍ້າຍຖິ່ນຖານຂະໜາດໃຫຍ່.

10.2 ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າທຸກການກະທຳ ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ມີ 
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ຕົນມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມ
ທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ, ລວມທັງສິດທິໃນການມີບ່ອນຢູ່ອາໃສຢ່າງພຽງພໍ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

10.3 ເມ່ືອ ໃດ ກໍ ຕາມທ່ີລັດໃຫ້ການຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍຕ່ໍການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ,  
ການຮັບຮູ້ດັ່ງກ່າວຄວນຖືກປະຕິບັດຜ່ານຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແນໃສ່ບົດບາດຍິງ 
ຊາຍ, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຜູ້ທີ່ນຳ ໃຊ້ເປັນພິເສດ. ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ລັດຄວນເອົາໃຈໃສ່ເ
ປັນພິເສດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອາຫານຂະໜາດນ້ອຍ. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ ຄວນ 
ເອື້ອອຳນວຍແກ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນການເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຫຼຸດ 
ຄ່າໃຊ້ຈາຍລົງ.  ລັດຄວນພະຍາຍາມ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ 
ດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
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10.4 ລັດຄວນນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຈຳກັດການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປັນທາງ 
ການ ເຊິ່ງເກີດຈາກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ສັບຊ້ອນເກີນໄປທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານບໍລິຫານ 
ສຳລັບການປ່ຽນປະເພດການນຳໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາບົນທີ່ດິນ.  ບັນດາຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ 
ຂະບວນການ ໃນການພັດທະນາຄວນຈະແຈ້ງ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ພໍຈ່າຍໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາ 
ລະໃນການປະຕິບັດຕາມ.

10.5 ລັດຄວນພະຍາຍາມປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໂດຍສະເພາະ ດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ, 
ໃຫ້ຜູ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ  ໄດ້ ມີການ ຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນກາງ 
ແລະ  ທັນ ການ.

10.6 ບ່ອນໃດທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະໃຫ້ການຮັບຮູ້ທາງກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປັນ 
ທາງການ, ລັດຄວນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ ເຊິ່ງລະເມີດພັນທະທີ່ມີຢູ ່
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ແລະ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ 
ຂໍ້ 16.
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ພາກນີ້ເວົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອງຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ພື້ນທີ່ປະມົງແລະປ່າໄມ້ເມື່ອສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຖືກໂອນ ຫຼື ຈັດສັນຄືນແບບສະໝັກໃຈ ຫຼື ບໍ່ສະໝັກໃຈໂດຍຜ່ານ
ຕະຫຼາດ, ຜ່ານການປ່ຽນໂອນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລົງທຶນ, ການໂຮມຕອນດິນ
ແລະວິທີການດັດປັບອື່ນໆ,ການທົດແທນຄືນ,ການປະຕິຮູບການແຈກຢາຍຄືນຫຼືການເວນຄືນທີ່ດິນ.

11.ຕະຫຼາດ
11.1  ບ່ອນ ໃດ ທີ່ ເໝາະ ສົມລັດ ຄວນ ຮັບຮູ້  ແລະ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ຕະຫຼາດການ ຂາຍ  

ແລະ ການ ໃຫ້ ເຊົ່າທີ່ ຍຸຕິ ທຳ  ແລະ  ໂປ່ ງ ໃສ    ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືໃນ ການໂອນ ສິດ ນຳ ໃຊ້  ແລະ 
ກຳມະສິດ ຕໍ່ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້. ບ່ອນ ໃດ ທີ່ຕະຫຼາດ ກ່ຽວ ກັບ ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ, ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ທຸກ ກິດຈະ ກຳ ສອດຄ່ອງ ກັບພັນທະພາຍ ໃຕ້ກົດໝາຍ 
ຂອງ ຊາດ  ແລະ ສາກົນ  ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ 
ທີ່ມີຜົນ ນຳ ໃຊ້  ໃນ ພາກ ພື້ນ  ແລະ ສາກົນ. ການ ເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳ 
ໃຊ້  ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ຄວນ ສອດຄ່ອງ ກັບ ກົດ ລະບຽບ ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິ ນ ແຫ່ງ ຊາດ  
ແລະ ບໍ່ ເປັນ ອັນຕະລາຍ ຕໍ່ ເປົ້າ ໝາຍ ຫຼັກຂອງການ ພັດທະນາ. 

11.2 ລັດ ຄວນເອື້ອ ອຳນວຍ ໃຫ້ ແກ່ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ຕະຫຼາດ ທີ່ ໂປ່ ງ ໃສ  ແລະ  ມີ ປະສິດທິພາບ  
ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ພາຍ ໃຕ້ ເງື່ອນ ໄຂ  ແລະ  ໂອກາດ  ເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອ ການ ໂອນ 
ສິດຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ ໃຫ້ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຮ່ວມ ກັນ ຊຶ່ງ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ  ແລະ ການ ຂາດ 
ສະເຖຽ ລະ ພາບ; ສົ່ງ ເສີມ ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ທີ່ ຍືນ ຍົງ  ແລະ ປົກ ປັກ 
ຮັກສາສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ; ສົ່ງ ເສີມ ການ ນຳ ໃຊ້ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ທີ່ ພົວພັນ ກັບ ທີ່ 
ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ  ໄມ້ ໂດຍອີງຕາມສົນທິສັນຍາ ທີ່ ມີຜົນບັງຄັບ ໃຊ້; ຂະຫຍາຍ  ໂອກາດ 
ທາງ ເສດຖະກິດ;  ແລະ  ເພີ່ມການມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ. ລັດ ຄວນ ນຳ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ 
ເພື່ອ ປ້ອງກັນ ຜົນ ກະທົບ ອັນ ບໍ່ ເພິ່ງ ປາດ ຖະໜາ  ຕໍ່ ຊຸມ ຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຊາວພື້ນເມືອງ  ແລະ 
ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຊຶ່ງ ອາດເກີດຈາກ  ເຊັ່ນ  ໃນ ການ ເກງ ກຳ ໄລ ທີ່ ດິນ, ການສະສົມທີ່ ດິນ  ແລະ 
ການລະ ເມີດຮູບ ແບບ  ຂອງ ການ ຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ. ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆ ຄວນ ຮັບ ຮູ້  ແລະ  ເຂົ້າ ໃຈວ່າ ຄຸນຄ່າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານ  ສັງຄົມ, 
ວັດທະນະທຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແມ່ນ ບໍ່ສາມາດ ໄດ້ຮັບບໍລິການທີ່ ດີ  ຈາກ ຕະຫຼາດ ທີ່ ຂາດ ການ 
ຄວບ ຄຸມ. ລັດ ຄວນ ປົກ ປ້ອງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງຂອງຊຸມຊົນ  ໂດຍ ຜ່ານ ນະ ໂຍບາຍ  
ແລະ ກົດໝາຍ  ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ທີ່ ເໝາະສົມ. 
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11.3 ລັດ ຄວນ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ  ແລະ ລະ ບົບນິຕິກຳ ລວມທັງ ອົງ ການນິ ຕິ ກຳ   ເພື່ອ ຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ຕະຫຼາດ ດຳ ເນີນການໄດ້ຢ່າງ ໂປ່ ງ ໃສ  ແລະ ມີ ປະສິດທິພາບ  ເພື່ອ ສະໜອງ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ 
ທີ່ ບໍ່ ມີລັກສະນະ ຈຳ ແນ ກ  ແລະ ປ້ອງ ກັນ ວິທີ ປະຕິບັດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ສາ ມາດແຂ່ງຂັນ. ລັດ ຄວນ 
 ເຮັດໃຫ້ ຂັ້ນ ຕອນ ການ ບໍລິຫານ ໃຫ້ ງ່າຍດາຍ ຂຶ້ນ  ເພື່ອ ຫຼີກ ລຽງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມ 
ສ່ຽງສູງສຸດ ມີຄວາມທໍ້ຖອຍໃຈ ທີ່ຈະເຂົ້າ ມາ ມີ  ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ  ຕະຫຼາດ.

11.4 ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ  ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວ ກັບທຸລະ ກຳ ດ້ານ ຕະຫຼາດ  
ແລະ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວ ກັບ ມູນ ຄ່າ ຕະຫຼາດ ມີຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ  ແລະ ຖືກ ເຜີຍ ແຜ່ ຢ່າງ 
ກ້ວາງຂວາງ, ໂດຍມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ລັດ ຄວນ ຕິດຕາມ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ 
ດຳເນີນມາດຕະການ ໃນ ກໍລະນີ ທີ່ຕະຫຼາດ ສ້າງ ຜົນ ກະທົບ ທາງລົບ ຫຼື ຂັດຂວາງ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ  ທີ່ 
ກ້ວາງ ຂວາງ  ແລະ ເປັນ ທຳ.

11.5 ລັດ ຄວນ ຈັດ ຕັ້ງ ລະບົບ ບັນທຶກ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ເໝາະສົມ  ແລະ  ເຊື່ອ ຖື ໄດ້  ເຊັ່ນ: ສະໝຸດທະບຽນ ທີ່ ດິນ 
ຊຶ່ງ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ເຂົ້າ ເຖິງ ໄດ້ ກ່ຽວ ກັບ ສິດ  ແລະ ພັນທະຂອງ ການ ຄອບຄອງນຳໃຊ້  ເພື່ອ ເພີ່ມ ຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງຂອງການ ຄອບຄອງນຳໃຊ້  ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຕົ້ນ ທຶນ  ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ໃນ ການ ປ່ຽນໂອນ. 

11.6 ລັດ ຄວນ ສ້າງ ມາດ ຕະການ ປ້ອງ ກັນ ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ສິດຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ ຊອບທຳຂອງ ຄູ່ຜົວ 
ເມຍ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ  ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ ບໍ່   ໄດ້ ຂ ຽນ ໄວ້ ວ່າເປັນ ຜູ້ ຖື ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ໃນ 
ລະບົບ ບັນທຶກ ຂໍ້ ມູນ  ເຊັ່ນ: ສະໝຸດທະບຽນ ທີ່ ດິນ.

11.7 ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ຄວນ ປະຕິບັດ ຕາມ ມາດຕະຖານດ້ານຈັນ ຍາບັນ ທີ່ ມີຜົນ. 
  ຄວນ ໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່  ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ມາດຕະຖານ ເຫຼົ່າ ນີ້ ໃນ ການດຳ ເນີນ 
ຕະຫຼາດ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ດ້ວຍການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນຕໍ່ສາທາລະ 
ນະ. 

11.8 ໂດຍເຫັນ ຄວາມ ສຳຄັນ ກັບ ຜູ້ ຜະລິດ ຂະໜາດ ນ້ອຍ  ເພື່ອ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງອາຫານ 
ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ສະເຖຍລະພາບທາງ ສັງຄົມ, ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ  ໃນເວລາ ອຳນວຍ ຄວາມ 
ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ການ ດຳ ເນີນ ຕະຫຼາດ ການປ່ຽນໂອນ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ , ລັດ ຍັງ ໄດ້ ປົກ ປ້ອງ 
ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ຂອງ ຜູ້ ຜະລິດຂະໜາດ ນ້ອຍ. 

12.ການລົງທຶນ
12.1 ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ລັດ  ຄວນຮັບ ຮູ້ ວ່າການ ລົງທຶນ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກ 

ລັດ  ແລະ ພາກ ເອກະ ຊົນ  ແມ່ນມີຄວາມ ສຳຄັນ ໃນການ ປັບປຸງ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງອາຫານ. 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ 
ປ່າ ໄມ້ ເປັນການຊຸກຍູ້ ເຈົ້າຂອງ ສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ໃຫ້ມີ ການ ລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ  ຕໍ່ 
ຊັບພະຍາກອນ ດັ່ງກ່າວ,  ເພີ່ມການ ຜະລິດ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ລາຍ ຮັບ ສູງຂຶ້ນ. ລັດ 
ຄວນ ສົ່ງ ເສີມ  ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການ ລົງທຶນ ຢ່າງມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ໃນ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ 
ປ່າ ໄມ້ ຊຶ່ງ ສະໜັບສະໜູນວັດຖຸ ປະສົງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ,  ສັງຄົມ  ແລະ  ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມຢ່າງກ້ວາງ ຂວາງ 
ພາຍ ໃຕ້ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ ຂອງ ລະບົບ ການກະ ເສດ. ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ  ມາດ ຕະການ ຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ຕ່າງໆ  ແມ່ນ ສອດຄ່ອງ ກັບ ພັນທະ ທີ່ ມີ ຢູ່ ພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງ ຊາດ  ແລະ ສາກົນ   ພ້ອມທັງ 
ຄຳນຶງ ເຖິງພັນທະສັນຍາແບບ ສະໝັກ ໃຈ ພາຍ ໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນປະຕິບັດລະດັບ ພາກ ພື້ນ  ແລະ 
ສາກົນ .

12.2 ໂດຍຄຳນຶງວ່າ ຜູ້ ຜະລິດ ຂະໜາດ ນ້ອຍ  ແລະ ອົງ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ  ຢູ່ ບັນດາ ປະ ເທດ ກຳລັງ ພັດ 
ທະນາ ປະກອບເປັນ ຫຸ້ນ ສ່ວນ ສຳຄັນ ໃນ ການ ລົງທຶນ ດ້ານ ກະສິກຳ ຊຶ່ງ ປະກອບສ່ວນ ຢ່າງ ໃຫ່ຍ ຫຼວງ 
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ຕໍ່ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງ ອາຫານ,  ໂພ ຊະນາ ການ, ການລົບ ລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ ຄວາມ 
 ສາມາດ ຟື້ນຟູຕົວເອງ ໄດ້ ຂອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ,  ລັດ ຄວນ ສະໜັບສະໜູນ ການ ລົງທຶນ ໂດຍຜູ້ຜະລິດຂະ 
ໜາດໜ້ອຍ  ແລະ ໂດຍພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ຖືຄອງຂະໜາດນ້ອຍ.

12.3 ທຸກຮູບແບບຂອງການປ່ຽນໂອນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການລົງທຶນໃສ່ທີ່ດິນ, ພື້ນ 
ທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄວນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງໂປ່ງໃສ ໄປຕາມນະໂຍບາຍເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແບບຍືນຍົງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜູ້ຖືຄອງຂະໜາດນ້ອຍ. 

12.4 ການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວນ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍ, ຄວນມີມາດຕະການປ້ອງກັນ 
ການສູນເສັຍສິດ ຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງຊອບທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມເສັຍ 
ຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວນເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ. ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄວນຖືກດຳເນີນໂດຍ 
ການຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ຮ່ວມກັບເຈົ້າຂອງສິດຄອບຄອງນຳ 
ໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍເຄົາລົບສິໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງຊອບ 
ທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການລົງທຶນຄວນແນໃສ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ ເຊັ່ນ: 
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ 
ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ; ຊ່ວຍເຫືຼອຊຸມຊົນ; ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ; ສົ່ງ 
ເສີມ ແລະ ຮັບປະກັນລະບົບການຜະລິດອາຫານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;  ຍົກລະດັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ; ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ; ກະຈາຍຮູບແບບການທຳມາຫາກິນ; ສະໜອງຜົນ 
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ກໍຄືປະຊາຊົນທັງໝົດ ລວມທັງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ;  
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງຊາດ ກໍຄືມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນ ແລະ ພັນທະທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

12.5 ລັດ, ໂດຍມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເໝາະສົມ, ຄວນສະໜອງລະບຽບການທີ່ໂປ່ງ 
ໃສກ່ຽວກັບຂະໜາດ, ຂອບເຂດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການປ່ຽນໂອນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດກ່ຽວກັບສິດ 
ຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ຄວນກຳນົດວ່າ  ອັນໃດທີ່ພາໃຫ້ມີ ການປ່ຽນ ໂອນ ຂະໜາດໃຫ່ຍກ່ຽວກັບສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ ໂດຍອີງຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດຕົນ.

12.6 ລັດຄວນສະໜອງມາດຕະການປ້ອງກັນເພື່ອປົກປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ, ສິດທິມະນຸດ, 
ການດຳລົງຊີວິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກຄວາມສ່ຽງຊຶ່ງອາດ 
ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນໂອນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫ່ຍ. ມາດຕະການປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວ 
ອາດລວມເອົາທັງການວາງເພດານທີ່ສາມາດອະນຸຍາດການປ່ຽນໂອນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ວາງລະ 
ບຽບການອະນຸມັດ ກໍລະນີເກີນເພດານ ເຊັ່ນໃຫ້ລັດຖະສະພາເປັນຜູ້ອະນຸມັດ. ລັດຄວນພິຈາລະນາ 
ສົ່ງເສີມຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການຜະລິດ  ແລະ  ການລົງທຶນທີ່ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການໂອນສິດຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫ່ຍໄປໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ຄວນສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຖືສິດຄອບຄອງນຳ 
ໃຊ້ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. 

12.7 ສຳລັບຊາວພື້ນເມືອງແລະຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າທຸກ ມາດ ຕະການ  ຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ພັນທະທີ່ມີຢູ່ຂອງຕົນ ພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍ ຂອງ ຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ ສາກົນ,  ພ້ອມ 
ທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນປະຕິບັດໃນລະດັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ ລວມທັງສົນທິສັນຍາ (ເລກທີ 169) ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນກ່ຽວກັບຊາວພື້ນເມືອງ 
ແລະ ຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ  ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍ
ສິດທິຂອງຊາວພື້ນເມືອງ. ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຄວນສົນທະນາຢ່າງຈິງຈັງກັບຊາວພື້ນເມືອງ
ກ່ອນທີ່ຈະລິເລີ່ມໂຄງການລົງທຶນໃດໜຶ່ງ ທີ່ກະທົບໃສ່ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທີ່ຊຸມຊົນມີສິດຄຸ້ມຄອງ. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຄວນອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກຂອງຊາວພື້ນເມືອງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນວັກ 9.9. ຫັຼກການຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີ ສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງບົດແນະນໍາສະບັບນ້ີ ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການລົງທຶນທ່ີນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ 
ຊຸມຊົນອື່ນໆ. 
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12.8 ລັດ ຄວນສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການຂອງການປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບົດແນະນຳນີ້, ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ທີ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນທີຢ່າງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຄວນພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ສົ່ງເສີມການ 
ລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ 
ອາຫານ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ. ບັນດາກົດໝາຍຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຍາ 
ການລົງທຶນ ເພື່ອກຳນົດຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄູ່ສັນຍາທຸກຝ່າຍ. ສັນຍາການລົງທຶນ 
ຄວນປະຕິບັດຕາມກອບນິຕິກຳຂອງຊາດ ແລະ ລະບຽບການລົງທຶນ. 

12.9 ລັດຄວນສ້າງຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການລົງທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກຮູບແບບການປ່ຽນໂອນສິດຄອບຄອງ 
ນຳໃຊ້, ຊຶ່ງລວມທັງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຊື້ເອົາສິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ການຮ່ວມທຶນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 
ຫັຼກການຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບົດແນະນຳສະບັບນີ້, ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ ຖືສິດ 
ຄອບຄອງນຳໃຊ້ ລວມທັງສິດຍ່ອຍຕ່າງໆທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ 
ຄວນແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຮູ້ເຖິງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຂົ້າມາມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາສະເພາະຖ້າຈຳເປັນ. 

12.10 ໃນເມື່ອການລົງທຶນພົວພັນກັບການປ່ຽນໂອນສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຂະໜາດໃຫ່ຍ, ລວມທັງ ການຊື້ເອົາ 
ແລະ ການຮ່ວມທຶນ ກຳ ລັງ ຖືກ ພິ ຈາ ລະ ນາ, ລັດຄວນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການປະເມີນຜົນ
ຢ່າງເປັນອິດສະລະກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການລົງທຶນດັ່ງ 
ກ່າວຕໍ່ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕົວ ຈິງ ຢ່າງ ຕັ້ງ 
ໜ້າ ຕໍ່ສິດທິໃນການມີອາຫານພຽງພໍ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າສິດ 
ຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງສິດ ລວມທັງການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ 
ແລະ ແບບບໍ່ເປັນທາງການ, ຕະຫຼອດເຖິງສິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກການລົງທຶນ ເຊັ່ນ ຜູ້ທຳການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຖືກລະບຸຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຍຸຕິທຳ. 
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນຖືກນຳມາດຳເນີນການ ພາຍໃຕ້ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບທັງໝົດ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບົດ
ແນະນຳສະບັບນີ້. ລັດຄວນຮັບປະກັນວ່າສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳທີ່ມີຢູ່ ຈະບໍ່ເສັຍຫາຍ 
ຈາກການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ. 

12.11 ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍຕ່າງໆຄວນສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຊາບໃນການເຈລະຈາ ແລະ ຄວນພະ ຍາ ຍາມ ເຮັດ ໃຫ້ ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຖືກບັນທຶກ 
ເປັນເອກະສານໄວ້ ແລະ ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈຂອງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ. ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາ 
ຄວນບໍ່ມີລັກສະນະຈຳແນກ ແລະ ຄວນແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ. 

12.12 ຜູ້ລົງທຶນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຂອງຊາດ ພ້ອມທັງຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຄົາລົບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ ຫັຼກນິຕິທຳທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການລວມສຳລັບພາກ 
ສ່ວນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດແນະນຳສະບັບນີ້. ການລົງທຶນຄວນບໍ່ມີສ່ວນສ້າງຄວາມບໍ່
ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. 

12.13 ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ລັດ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖືສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ 
ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄວນພະຍາຍາມໃຊ້ທຸກຄວາມສາມາດໃນເວລາໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງວ່າ
ຈະມີການຮ້ອງຂໍສະເພາະ ຫືຼ ບໍ່. 

12.14 ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ຖືກ ກະ ທົບຄວນປະກອບສ່ວນຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປ່ຽນໂອນຂະໜາດໃຫ່ຍ ຕໍ່ທີ່ດິນ ລວມທັງການຊື້ເອົາ 
ແລະ ການຮ່ວມທຶນ. ເມື່ອຈຳເປັນ, ລັດຄວນມີມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອບັງຄັບປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ 
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ປົກປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ສິດອື່ນໆ ພ້ອມກັບມີກົນໄກເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ສາມາດສະເໜີໃຊ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້. 

12.15 ເມື່ອລັດລົງທຶນ ຫືຼ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຄວນຮັບປະກັນວ່າການດຳເນີນການຂອງຕົນ 
ສອດຄ່ອງກັບການປົກປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ, ການສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ 
ອາຫານ ແລະ ພັນທະທີ່ມີຢູ່ຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງ 
ພັນທະສັນຍາພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

13. ການຈັດລວມຕອນດິນ ແລະ ວິທີການດັດປັບອື່ນໆ
13.1  ເມື່ອເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ລັດອາດພິຈາລະນາຈັດລວມຕອນດິນ, ແລກປ່ຽນ ຫືຼ ວິທີການແບບສະໝັກ 

ໃຈອື່ນໆ ເພື່ອດັດປັບຕອນດິນ ຫືຼ ດັດປັບການຖືສິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຂອງດິນ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ 
ດິນປັບປຸງຮູບຮ່າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕອນດິນ ຫືຼ ການຖືຄອງສິດໃນທີ່ດິນ ໄດ້ດີກ່ວາເກົ່າ ລວມທັງ 
ການສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ. ລັດ 
ຄວນຮັບປະກັນວ່າມາດຕະການທັງໝົດນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ຊາດ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ນຳໃຊ້ໃນພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍມີສະພາບດີຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ ຫັຼງຈາກມີລະບົບນີ້. ວິ
ທີການນີ້ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປະສານເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ ຫຼາຍໆຄົນ
ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນການດັດປັບທີ່ຊອບທຳອັນດຽວກັນຊອບທຳ. 

13.2 ເມື່ອເຫັນສົມຄວນ, ລັດອາດພິຈາລະນາການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທີ່ດິນ ອັນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ໂຄງການລວມຕອນດິນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ແລະ ຖືສິດຕອນດິນໄວ້ຊົ່ວຄາວຈົນກ່ວາຕອນດິນດັ່ງກ່າວຈະ
ຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

13.3 ເມື່ອເຫັນສົມຄວນ, ລັດອາດສົ່ງເສີມ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຈັດລວມຕອນດິນ ແລະ ທະນາ 
ຄານທີ່ດິນ ໃນໂຄງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງການໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເວນຄືນທີ່ດິນເອກະຊົນ ສຳລັບໂຄງການສາທາລະນະດັ່ງກ່າວ, ແລະ ເພື່ອ 
ຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ຊາວນາ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອາຫານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ເພື່ອເປັນການຊົດເຊີຍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສືບຕໍ່ ແລະ ແມ່ນແຕ່ເພີ່ມການຜະລິດຂຶ້ນອີກ. 

13.4 ເມື່ອມີການເຮັດກະສິກຳແບບຄອບຄົວ ແລະ ມີປ່າໄມ້ກະແຈກກະຈາຍ ເປັນຕອນດິນຫຼາຍໆຕອນ 
ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນ, ລັດອາດພິຈາລະນາການຈັດລວມຕອນດິນ ແລະ ສ້າງທະນາ 
ຄານດິນ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງທີ່ດິນທຳການຜະລິດ ແລະ ປ່າໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນ. ລັດບໍ່ຄວນດຳເນີນການລວມ 
ຕອນດິນຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຕອນດິນການກະແຈກກະຈາຍ ແຕ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງ ຫືຼ  ການປູກພືດ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ໂຄງການລວມຕອນດິນເພື່ອປັບໂຄງສ້າງດິນທຳການຜະລິດ 
ຄວນຖືກ ປະສານ ເຂົ້າ ກັບ ແຜນ ງານ ຊ່ວຍ ເຫືຼ ອຊາວ ກະສິກອນ  ເຊັ່ນ: ການ ປົວ ແປງ ລະບົບ ຊົນລະປະ 
ທານ  ແລະ ຖະໜົນ ຫົນທາງ ຢູ່ ຕາມ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຕ່າງໆ. ຄວນສ້າງມາດ ຕະການ  ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ການ ລົງທຶນ 
ໃສ່ ການລວມຕອນ ດິນ  ໂດຍ ການ ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ ແບ່ງແຍກ ຕອນ ດິນ ທີ່ ຖືກລວມເຂົ້າກັນ ແລ້ວ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 

13.5 ລັດ ຄວນ ສ້າງ ຍຸດ ທະ ສາດ ສໍາລັບວິທີການດັດປັບຕອນດິນຄືນໃໝ່ ທ່ີ ສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ 
ຕ້ອງການ ສະ ເພາະ ດ້ານຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ. ຍຸດ ທະ ສາດ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ ຄວນໃຫ້ຄວາມ ສຳຄັນດ້ານ  ສັງຄົມ,  
ເສດຖະກິດ  ແລະ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ລວມທັງ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ. ຍຸດ ທະ ສາດ  ຄວນ 
ກຳນົດ ຫັຼກການ  ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ວິທີການດັດປັບຕອນດິນ ຄືນໃໝ່; ກຳນົດຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ 
ດ, ແລະ ກຳນົດການ ພັດທະນາ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ແລະ ຄວາມ ຮູ້ ຢູ່ໃນ ພາກ ລັດ, ພາກ ເອກະ ຊົນ, 
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ອົງ ການຈັດຕັ້ງ ຊາວກະສິກອນ  ແລະ ຜູ້ຜະລິດ ຂະໜາດ ນ້ອຍ, ຊາວ ປະມົງ  ແລະ ຜູ້ ນຳ ໃຊ້ ປ່າ ໄມ້  ແລະ 
ນັກວິຊາການ.  ກົດໝາຍ ຕ່າງໆ ຄວນ ສ້າງ ຂັ້ນ ຕອນທີ່ ຈະ ແຈ້ງ  ແລະ ຄຸ້ມທຶນ  ເພື່ອ ດັດປັບ ຕອນດິນຄືນ 
ຫືຼ ດັດປັບການຖື ຄອງສິດ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ຕອນດິນເຫຼົ່ານັ້ນ  .

13.6 ລັດ ຄວນ ສ້າງ ຕັ້ງ ລະບົບ ຄວາມ ປອດ ໄພ ທີ່ ເໝາະສົມ ໃນບັນດາ ໂຄງການ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ວິທີ ການດັດປັບ 
ຕອນດິນ ຄືນ. ບຸກຄົນ, ຊຸມ ຊົນ ຫືຼ ປະຊາຊົນ ທີ່ ອາດ ຈະ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ຄວນໄດ້ຮັບການ 
ຕິດ ຕໍ່  ແລະ  ໄດ້ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ພຽງພໍ ໃນ ພາສາ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ນຳ ໃຊ້. ຄວນ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ດ້ານ ນິຕິ ກຳ 
 ແລະ ດ້ານວິຊາ ການ. ວິທີ ການ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະ  ແນໃສ່ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ  ຄວນ ຖືກ ນຳ  ໃຊ້ 
ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ສິດທິ ຂອງ ຊາວ ພື້ນ ເມືອງ. ການ ປົກ ປ້ອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຄວນ ຖືກ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເພື່ອ 
ການ ປ້ອງ ກັນ ຫືຼ ການຫຸຼດ ຄວາມເສື່ອມໂຊມ ຫືຼ ການສູນ  ເສັຽຂອງ ຊີວະ ນາໆ ພັນ  ແລະ ໃຫ້ລາງວັນສຳລັບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ສົ່ງ ເສີມ ການ ຄຸ້ມ ຄອງດິນ ທີ່ດີ, ພາກປະຕິບັດທີ່ດີ  ແລະ ການ ຮຽກຮ້ອງເອົາສິດຄືນ.

14. ການທົດແທນຄືນ
14.1 ອີງ ຕາມ ເງື່ອນ ໄຂ ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ ເໝາະ ສົມ, ລັດ ຄວນພິຈາລະນາ  ການ ທົດແທນ 

ຄືນແກ່ການ ສູນ ເສັຍ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ຕໍ່ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້. ລັດ 
ຄວນຮັບປະກັນ ວ່າ ມາດ ຕະການ ທັງ ໝົດ ສອດຄ່ອງ ກັບ ພັນທະ ທີ່ ມີ ຢູ່ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ພາຍ ໃຕ້ ກົດ 
ໝາຍ ຂອງ ຊາດ  ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງພັນທະສັນຍາພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນປະ
ຕິບັດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

14.2 ຫາກ ເປັນ ໄປ ໄດ້, ລັດຄວນສົ່ງຕອນ ດິນ ຫຼື ການ ຖື ຄອງສິດ ເດີມ  ຄືນ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ປະສົບ ຄວາມ ສູນ 
ເສັຍ ຫຼື ທາຍາດ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ  ໂດຍມະຕິ ຕົກລົງຂອງ ອົງການ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສາມາດຂອງຊາດ.  ເມື່ອ 
ຕອນ ດິນ ເດີ ມ ຫຼື ການ ຖື ຄອງສິດເດີມ ບໍ່ ສາມາດສົ່ງ ຄືນ ໄດ້, ລັດ ຄວນໃຫ້ການ ຊົດ ເຊີຍ ທີ່ ທັນ 
ການ   ໃນ ຮູບ ແບບ ເປັນ ເງິນ  ແລະ/ຫຼື ເປັນດິນ ຕອນ ອື່ນ ຫຼື ການຖື ຄອງສິດອື່ນ  ແລະ ຮັບປະກັນ 
ການປະຕິບັດທີ່ເປັນທຳຕໍ່ຜູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບ  ຜົນ ກະທົບທຸກຄົນ. 

14.3  ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ຄວາມ ກັງວົນ ຂອງຊາວ ພື້ນເມືອງກ່ຽວ ກັບການທົດແທນຄືນ  ຄວນໄດ້ຮັບການ 
ແກ້ ໄຂ  ຕາມ ເງື່ອນ ໄຂ ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ ອີງ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ ຊາດ .

14.4 ລັດ ຄວນສ້າງບັນດາ ນະ ໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ແນໃສ່ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ ທີ່ກຳນົດຂັ້ນ ຕອນ 
ການທົດແທນ ຄືນ ທີ່ ຈະ ແຈ້ງ,  ໂປ່ ງ ໃສ. ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບຂັ້ນ ຕອນ ການທົດແທນຄືນ ຄວນ ຖືກ ນຳ ໄປ 
ເຜີຍ ແຜ່  ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນ ພາສາ ທີ່ ເຂົາເຈົ້າ ໃຊ້ . ຜູ້ຮຽກ ຮ້ອງສິດ  ຄວນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຢ່າງ ພຽງພໍ ລວມທັງ ຜ່ານ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານ ນິຕິ ກຳ  ແລະ ຈາກຜູ້ຊ່ວຍນັກກົດໝາຍ  ໃນທຸກ ຂັ້ນ 
ຕອນ. ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າການ ຮ້ອງ ຂໍ ທົດແທນຄືນ ໄດ້ ຖືກ ດຳ ເນີນ ຢ່າງ ທັນ ການ.  ເມື່ອ ຈຳ 
ເປັນ, ຜູ້ ຮ້ອງ ຂໍ ທີ່ ປະ ສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ  ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ບໍລິການຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ 
ຊົມໃຊ້ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ຂອງຕົນ  ແລະ ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ຂອງຕົນ. ຄວາມ ຄືບ ໜ້າຂອງ ການຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິບັດຄວນ ຖືກ ນຳ ໄປ ເຜີຍ ແຜ່ ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ. 

15. ການປະຕິຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ
15.1 ການ ປະຕິຮູບການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ ສາມາດ ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ ແກ່ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ທີ່ ດິນ  ຢ່າງ ກ້ວາງ 

ຂວາງ  ແລະ  ເປັນ ທຳ ແລະ ແກ່ການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດແບບຄອບຄຸມ. ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ນີ້, 
ບ່ອນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ, ລັດ ອາດພິຈາລະນາ ການຈັດ 
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ສັນ ທີ່ ດິນ ລັດ, ນຳໃຊ້ກົນ ໄກ  ແບບ ສະໝັກ ໃຈ  ແລະ ອີງ ໃສ່ ຕະຫຼາດ ກໍ ຄື ການ ເວນຄືນເອົາທີ່ ດິນ , 
ພື້ນທີ່ປະມົງ ຫຼື ປ່າ ໄມ້ຂອງເອກະຊົນ  ເພື່ອ  ເປົ້າ ໝາຍສາທາລະນະປະໂຫຍດ. 

15.2 ລັດ ອາດ ພິຈາລະນາ ເພດານ ຂອງທີ່ດິນ ຊຶ່ງ ເປັນໜຶ່ງ ໃນ ທາງ ເລືອກ ດ້ານ ນະ ໂຍບາຍ  ໃນ ສະພາບ 
ເງື່ອນໄຂ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ.

15.3  ໃນ ເງື່ື່ອນ ໄຂ ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ ອີງ ຕາມ ກົດໝາຍ  ແລະ ນິຕິກຳຂອງປະເທດ, ການ ປະຕິ ຮູບ 
ລະບົບ ໂດຍ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນອາດຖືກພິຈາລະນາ ເພື່ອ  ເຫດຜົນ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ,  ສັງຄົມ  
ແລະ  ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ເຊັ່ນ: ຢູ່ ບ່ອນ ທີ່ ມີລະດັບ ການຖືຄອງສິດໜ້າແໜ້ນ ບວກໃສ່ ຄວາມທຸກ ຍາກ 
ລະດັບ ສູງໃນເຂດຊົນນະບົດ ເປັນຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້, 
ໂດຍເຄົາລົບສິດຂອງຜູ້ຖືຄອງທີ່ຊອບທຳທັງໝົດ, ທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບ ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ທີ 15. ການ 
ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ ຄວນ ຮັບປະກັນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ຢ່າງ 
ສະ ເໝີ ພາບ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຍິງ  ແລະ ຜູ້ ຊາຍ. 

15.4 ເມື່ອ ລັດ ເລືອກ ທີ່ຈະຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ, ລັດຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ 
ການ ປະຕິ ຮູບ ສອດຄ່ອງ ກັບ ພັນທະ ຂອງຕົນພາຍ ໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ຊາດ  ແລະ ສາກົນ ກໍ ຄື ພັນ 
ທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍ ໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນປະຕິບັດຢູ່ ພາກ ພື້ນ  ແລະ ສາກົນ. 
ການ ປະຕິ ຮູບ ຄວນເປັນ  ໄປ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ  ແລະ ຖືກ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໄປ ຕາມ ຂັ້ນ ຕອນ  
ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງຊາດ. ລັດ ຄວນ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ ການ ປຶກສາ ຫາລື, ໂດຍ ສອດຄ່ອງ 
ກັບ ບົດ ແນະ ນຳ ສະບັບ ນີ້, ກ່ຽວ ກັບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ ລວມທັງສ້າງຄວາມສົມດູນແກ່ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ຂອງໝົດ ທຸກ ພາກສ່ວນ  ແລະ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ການ ທີ່ ຈະ ນຳ ໃຊ້. ຄວນສ້າງການ ເປັນຫຸ້ນ 
ສ່ວນກັນຂຶ້ນ  ລະຫວ່າງ  ລັດ, ຊຸຸມຊົນ, ພາກປະຊາສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງ ການຈັດ ຕັ້ງ ຊາວ 
ກະສິກອນ  ແລະ ຜູ້ ຜະລິດ ອາຫານ ຂະໜາດ ນ້ອຍ, ຜູ້ທຳ ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ  ຜູ້ ນຳ ໃຊ້ ປ່າ ໄມ້  ແລະ 
ພາກສ່ວນອື່ນໆ. ການ ປະກອບສ່ວນ ດ້ານ ການ ເງິນ  ແລະ ອື່ນໆ  ທີ່ຄາດຫວັງຈາກ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ 
ໂຫຍ ດຄວນ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ  ແລະ ບໍ່ ຄວນ ປ່ອຍ ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າ  ແບກ ຫາບ ພາລະໜີ້ສິນ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ 
 ຄຸ້ມຄອງ ໄດ້. ສຳລັບ ຜູ້ ທີ່ສະລະສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ຈ່າຍເງິນ ໃນມູນຄ່າທຽບ ເທົ່າ ຢ່າງ ທັນ ການ. 

15.5 ເມື່ອ  ເລືອກ ທີ່ຈະຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ, ລັດ ຄວນກຳນົດ ຈຸດປະສົງ 
ຂອງ ໂຄງການ ປະຕິ ຮູບ ຢ່າງ ລະອຽດ  ແລະ ລະບຸ ທີ່ ດິນ ທີ່ຈະຖືກຍົກ ເວັ້ນຈາກວຽກ ການ ແຈກຢາຍ 
ຄືນ ດັ່ງກ່າວ. ຄວນ ກຳນົດ ເປົ້າ ໝາຍຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ   ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ລວມທັງ ຜູ້  
ເຮັດສວນຄົວ,  ແມ່ຍິງ, ຜູ່ ທີ່ ມາ ຕັ້ງ ຖິນ ຖານ ຢູ່ ຢ່າງບໍ່ ເປັນ ທາງ ການ, ຜູ້ລ້ຽງສັດ, ກຸ່ມຄົນທີ່ເສຍ 
ປຽບໂດຍພື້ນຖານ, ກຸ່ມ ຄົນທີ່ ດ້ອຍ ໂອກາດ , ຊາວ ໜຸ່ມ, ຊາວ ພື້ນ ເມືອງ, ພວກ ເກັບຜົນຈາກປ່າ  
ແລະ ຜູ້ ຜະລິດ ອາຫານ ຂະໜາດ ນ້ອຍ. 

15.6  ເມື່ອ ລັດເລືອກທີ່ຈະ  ເຮັດ ການ ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ, ລັດຄວນ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ກົດ 
ໝາຍ  ໂດຍ ຜ່ານ ຂັ້ນ ຕອນ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ. ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ 
ວ່າ ນະ ໂຍບາຍ   ແລະ ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສາມາດ ຊ່ວຍ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ 
ຊຸມ ຊົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ບຸກຄົນ  ໃຫ້ ມີມາດຕະຖານ ການ ດຳລົງ ຊີບ ທີ່ ພຽງພໍ ຈາກທີ່ ດິນ , ພື້ນທີ່ປະມົງ  
ແລະ ປ່າ ໄມ້ ທີ່ ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ ມາ  ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ ຊາຍ ໃນ ການ 
ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ. ລັດ ຄວນ ປັບປຸງ ນະ ໂຍບາຍ  ຊຶ່ງ ອາດຍັງກີດກັນ ການບັນລຸ ຜົນ  
ກໍຄືຄວາມ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ໝາກຜົນ    ທີ່ ຕັ້ງ ໃຈ ໄວ້ຂອງ ການ ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ. 

15.7  ໃນເວລາພິຈາລະນາການ ປະຕິ ຮູບການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ, ຖ້າຈຳ ເປັນ, ລັດອາດ ດຳ ເນີນ ການ ປະ 
ເມີນ ຜົນ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ບວກ  ແລະ ດ້ານ ລົບ ທີ່ ອາດ ເກີດ ຂຶ້ນຈາກການ ປະຕິ ຮູບ ດັ່ງກ່າວ 
ຕໍ່ ກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້, ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ  ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕົວ ຈິງ ຢ່າງ 
ຕັ້ງ ໜ້າ ຕໍ່ ສິດ ທິຕໍ່ ການມີອາຫານ ພຽງພໍ, ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ. ຂັ້ນ ຕອນການ ປະ 
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ເມີນນີ້ ຄວນ ຖືກ ດຳ ເນີນ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຫຼັກການ ຂອງ ການ ປຶກສາ ຫາລື  ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ຂອງ ບົດ ແນະ ນຳ ສະບັບ ນີ້. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ອາດ  ຖືກນຳ ໃຊ້ ເປັນ ພື້ນຖານ ໃນການ ກຳນົດ ມາດ 
ຕະການ ທີ່ ຈຳ ເປັນ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ  ແລະ ປັບປຸງ ໂຄງການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ. 

15.8 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ໂຄງການ ປະຕິ ຮູບການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ ມີ ມາດ ຕະການເຕັມຮູບແບບໃນ 
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທີ່ ຈຳເປັນແກ່ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ  ເຊັ່ນ: ການ ເຂົ້າ ເຖິງລະບົບ ສິນ ເຊື່ອ, ການປະ 
ກັນ ຜົນລະປູກ, ປັດ ໄຈ ການ ຜະຫຼິດ, ຕະຫຼາດ, ການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ໃນ ການ 
ຜັນ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊົນນະ ບົດ, ການ ພັດທະນາ ກະສິກຳ  ແລະ  ທີ່ຢູ່ ອາ ໃສ. ການ ໃຫ້  ບໍລິການ 
ສະໜັບສະໜູນ  ຄວນປະສານ ສົມທົບ ກັບການເຄື່ອນໄຫວບົນທີ່ດິນ ຂອງ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ປະ ໂຫຍ ດ. 
ຕົ້ນ ທຶນ ເຕັມ ຂອງ ການ ປະຕິ ຮູບ ທີ່ ດິນ ລວມທັງ ຕົ້ນ ທຶນ ຂອງ ການ ບໍລິການ ສະໜັບ ສະ ໜູນ ຄວນ 
ຖືກ ກຳນົດ ໄວ້ ລ່ວງ ໜ້າ  ແລະ ລວມ ເຂົ້າ ໃນ ງົບປະມານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

15.9 ລັດ ຄວນ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ປະຕິ ຮູບ ການແຈກ ຢາຍ ຄືນ  ໂດຍ ຜ່ານ ຂັ້ນ ຕອນ  ແລະ ວິທີ ການ 
ທີ່ ໂປ່ ງ ໃສ,  ແບບມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ. ພາກ ສ່ວ ນທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ທັງ 
ໝົດ ຄວນໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ກັບ ຂັ້ນ ຕອນ   ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍທີ່ ກຳນົດ ໄວ້ ໂດຍອີງ ຕາມ 
ກົດໝາຍ ຂອງ ຊາດ  ແລະ ເນື້ອໃນຂອງ ຂໍ້ 16.  ທຸກ ພາກສ່ວນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ລວມທັງ 
ກຸ່ມ ຜູ້ ດ້ອຍ ໂອກາດ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານກ່ຽວ ກັບ ການ ປະຕິ ຮູບ ຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ  ແລະ 
ຈະ ແຈ້ງ ລວມທັງຜ່ານ ຂໍ້ຄວາມ ແນໃສ່ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ. ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຄວນ ຖືກ ຄັດ 
ເລືອກຜ່ານ ຂັ້ນ ຕອນ  ເປີດ ເຜີຍ  ແລະ ເຂົາເຈົ້າ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ທີ່  ໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງຖືກ 
ບັນທຶກ ໄວ້ ຢ່າງ ເປີດ ເຜີຍ. ການ ເຂົ້າ ເຖິງກົນໄກການ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຄວນ ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດ 
ໝາຍຂອງຊາດ. ລັດ ຄວນພະຍາຍາມ ປ້ອງ ກັນ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ  ໃນ ການ ດຳ ເນີນໂຄງການ 
ປະຕິ ຮູບ ການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ເນັ້ນ ໃສ່ ຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ   ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃຫ້ 
ຫຼາຍ ຂຶ້ນ. 

15.10  ໂດຍ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຂອງ  ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ,  ລັດ ຄວນ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຂອງ 
ໂຄງການ ປະຕິ ຮູບການ ແຈກ ຢາຍ ຄືນ ລວມທັງ ນະ ໂຍບາຍ ສະໜັບສະໜູນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງ ທີ່ ໄດ້ 
ກຳນົດ ໄວ້ຢູ່ ໃນ ວັກ ທີ 15.8  ແລະ ຜົນ ກະທົບຕໍ່ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ທີ່ ດິນ  ແລະ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານ 
ສະບຽງ ອາຫານ ຂອງ ທັງ ຜູ້ຍິງ  ແລະ ຜູ້ ຊາຍ , ແລະ ເມື່ອ ຈຳ ເປັນ, ລັດ ຄວນ ນຳ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ  
ແກ້ ໄຂໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ.

16. ການ ເວນຄືນ  ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍ 
16.1 ພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍ  ແລະ  ນິຕິ ກຳຂອງ ຊາດ  ແລະ  ໂດຍ ສອດຄ່ອງ ກັບ  ເງື່ອນ ໄຂ ຂອງ ປະ ເທດ, ລັດ  

ຄວນເວນຄືນ ໃນ ກໍລະນີ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສິດ  ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ  
ປ່າ ໄມ້ເຂົ້າໃນ ເປົ້າ ໝາຍ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເທົ່າ ນັ້ນ. ລັດ ຄວນ ກຳນົດ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ 
ເປົ້າໝາຍ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ ໃນ ກົດໝາຍ  ເພື່ອ ໃຫ້ສາມາດ ທົບ ທວນ ລະບຽບ 
ກົດໝາຍ. ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ມາດ ຕະການ ທັງ ໝົດ ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍຂອງ ຊາດ ກໍ ຄື ພັນ 
ທະ ທີ່ ມີ ຢູ່ ຂອງຕົນ ພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍ ຂອງ ຊາດ  ແລະ ສາກົນ  ພ້ອມທັງ ຄຳນຶງ ເຖິງ ພັນທະສັນຍາ 
ແບບສະໝັກໃຈ ພາຍ  ໃຕ້ສົນທິສັນຍາທີ່ມີຜົນປະຕິບັດໃນພາກພື້ນ  ແລະ ສາກົນ. ລັດ ຄວນ ເຄົາລົບ  
ຜູ້ ຖື ສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ ຊອບທຳ ທັງ ໝົດ  ໂດຍ ສະ ເພາະກຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ  ແລະ ດ້ອຍ 
ໂອກາດ  ໂດຍເວນ ຄືນຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ຈຳ ເປັນຂັ້ນ ຕໍ່າ ສຸດ  ແລະ ໃຫ້ ການ ຊົດ ເຊີຍທີ່ເປັນທຳ ໃຫ້  
ເຂົາ ເຈົ້າ ຢ່າງທັນ ການ ອີງ ຕາມ ກົດໝາຍ ຂອງ ຊາດ. 

16.2 ລັດ ຄວນຮັບປະກັນ ວ່າການ ວາງ ແຜນ  ແລະ ຂັ້ນ ຕອນ ສຳລັບ ການ ເວນຄືນ  ໂປ່ ງ ໃສ  ແລະ ແບບມີ 
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ສ່ວນ ຮ່ວມ. ບຸກຄົນ ທີ່ມີ ແນວ ໂນ້ມຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຄວນ ຖືກ ລະບຸ  ແລະ ຖືກ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຊາບ 
ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ  ແລະ ໄດ້ມີການ ປຶກສາ ຫາລືກັບເຂົາເຈົ້າໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.  ເພື່ອ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ  
ຫຼກັການ ຂອງ ບດົ ແນະ ນຳ ສະບບັ ນີ້, ການ ປກຶສາ ຫາລືຄວນສະໜອງຂໍ້ ມນູ ກຽ່ວ ກັບ ວິທີ ທາງ ເລອືກ 
 ອື່ນ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້  ເພື່ອ ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ  ແລະ ຄວນຄຳນຶງ ເຖິງ ຍຸດ ທະ ສາດ 
ຈຳກດັການລບົກວນ ການ ດຳລງົ ຊວີິດໃຫໜ້້ອຍສດຸ. ລດັ ຄວນມ ີຄວາມ ລະອຽດ ອອ່ນ ກລໍະນພີື້ນທີ່  
ສະເໜີການເວນຄືນຢູ່ໃນເຂດວັດທະນະ ທຳ, ສາດສະໜາ ຫຼື ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ກັບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
ຫຼື ບ່ອນ ທີ່ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ມີ ຄວາມ ສຳຄັນເປັນ ພິ ເສດ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ 
ຜູ້ ທຸກ ຍາກ  ແລະ ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງ. 

16.3 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ເປັນ ທຳ  ແລະ ການ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ທັນ ການ ອີງ ຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ ຊາດ.  ໃນ ບັນດາ ຮູບ ແບບ ຕ່າງໆ, ການ ຊົດ ເຊີຍ  ອາດຈະ ໃຫ້ ເປັນ ເງິນສົດ, ເປັນສິດ 
ຢູ່ບ່ອນ ອື່ນປ່ຽນແທນ  ຫຼື  ທັງສອງຢ່າງພ້ອມກັນ. 

16.4  ໃນຂອບ  ເຂດ ທີ່ ມີ ຊັບພະຍາກອນທີ່ເອື້ອອຳນວຍ , ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕ ິ
ບັດ ມີບຸກຄະລາ ກອນ, ມີ ສະຖານ ທີ່, ມີງົບປະມານ  ແລະ ມີ ຄວາມ ອາດສາມາດ ໃນຮູບແບບອື່ນໆ  
ເພື່ອ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ. 

16.5  ເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນນຳໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ຍ້ອນ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ແຜນການ, 
ລັດ ຄວນ ໃຫ້ ຜູ້ ຖື ສິດ ເດີມ ມີ ໂອກາດ ໄດ້ ຮັບຊັບພະຍາກອນ ດັ່ງກ່າວ ຄືນ   ເປັນ ຜູ້ ທຳ ອິດ.  ໃນ ກໍລະນີ  
ດັ່ງກ່າວ ນີ້, ການ ໄດ້ ຄືນມາຂອງ ຊັບພະຍາກອນ ຄວນຄຳ ນຶງ ເຖິງຈຳນວນ ການ ຊົດ ເຊີຍ ການເວນ 
ຄືນທີ່ ໄດ້ ຮັບ ແລ້ວ.  

16.6 ທຸກ ພາກສ່ວນ ຄວນ ພະຍາຍາມ ປ້ອງກັນ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ  ໂດຍ ສະ ເພາະດ້ວຍການ ນຳ ໃຊ້ມູນ 
ຄ່າ ທີ ປະ ເມີນ ຢ່າງເປັນກາງ, ຂັ້ນ ຕອນ   ແລະ  ການ ບໍ ລິ ການ ທີ່ໂປ່ ງ ໃສ  ແລະ ໄດ້ ຮັບ ການມອບ ອຳ 
ນາດ, ແລະ ມີສິດໃນການອຸທອນ.

16.7 ເມື່ອ ພິຈາລະນາວ່າ ໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ມີເຫດມີຜົນ ຍ້ອນ ເປົ້າໝາຍ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ພາ 
ໃຫ້ ມີ ການເວນຄືນ  ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້; ລັດ ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ ທີ່ ຖືກຜົນ ກະທົບ ທັງ 
ໝົດໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບ ພັນທະ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຕົນ  ເພື່ອ ເຄົາລົບ, ປົກ ປ້ອງ  ແລະ ປະຕິບັດສິດທິ 
ມະນຸດ. 

16.8 ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ອອກຈາກພື້ນ ທີ່ ຫຼື ປ່ຽນ ການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ ດິນ ຊຶ່ງອາດ ເປັນ ການ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ  ແລະ 
ຊຸມ ຊົນ  ບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າ ຫາ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນການຜະລິດຂອງຕົນ,  ລັດ ຄວນຊອກຫາ ທາງ 
ເລືອກ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ອື່ນໆ  ໂດຍ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ   ຊຶ່ງ ສອດຄ່ອງ 
ກັບ ຫຼັກການຂອງ ບົດ ແນະ ນຳ ສະບັບ ນີ້  ເພື່ອ ຫຼີກ ລຽງ ຫຼື ຈຳກັດໃຫ້ໜ້ອຍສຸດຕໍ່ຄວາມ ຈຳ ເປັນໃຫ້  
ອອກຈາກ ພື້ນ ທີ່. 

16.9 ການ ໃຫ້ອອກຈາກພື້ນ ທີ່  ແລະ ການ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ໃໝ່  ບໍ່ຄວນ   ເປັນສາ ເຫດ 
ໃຫ້ບຸກຄົນຂາດ ທີ່ຢູ່ ອາ  ໄສ  ແລະ ສ່ຽງ ທີ່ຈະມີ ການລະ ເມີດ ສິດທິ ມະນຸດ.  ເມື່ອຜູ້ທີ່ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ 
ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ບໍ່ ສາມາດຫາພື້ນທີ່ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ  ແລະ  ໃນ ກໍລະນີ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ເອື້ອ ອຳນວຍ, ລັດ 
ຄວນ ມີ ມາດ ຕະການ ທີ່ ເໝາະສົມ ເພື່ອ ສະໜອງ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ, ການຍົກຍ້າຍຈັດ ສັນ ຫຼື  ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ເຂົ້າ ເຖິງ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ທີ່ສາ ມາດ ໃຫ້ ຜົນ ຜະຫຼິດ  ຕາມ ແຕ່ລະ ກໍລະນີ.ີ
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ພາກ ນີ້ ແມ່ນ ເວົ້າເຖິງ ການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃນການບໍລິຫານ ການ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  
ແລະ ປ່າ ໄມ້ ຊຶ່ງ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ບັນທຶກ  ສິດຄອບ ຄອງນຳໃຊ້, ການປະເມີນມູນ ຄ່າ, ການເກັບພາສີ , 
 ການວາງ ແຜນຜັງຢ່າງມີການຄຸ້ມຄອງ, ການ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ແລະ ບັນຫາ 
ທີ່ຂ້າມເຂດຊາຍ ແດນ.

17. ການບັນທຶກສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້
17.1 ລັດ ຄວນ ມີ ລະບົບ ການ ບັນທຶກ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ຂອງ ບຸກຄົນ  (ເຊັ່ນ: ການ ຂຶ້ນທະບຽນ, ການ 

ເຮັດສຳມະໂນຕາດິນ  ແລະ ລະບົບການອະນຸຍາດ)  ເພື່ອບັນທຶກສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງບຸກຄົນ 
ແລະ ຂອງລວມໝູ່ ແນໃສ່ ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງ ສິດ  ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ລວມທັງສິດທີ່ເປັນ 
ຂອງ ລັດ,  ເອກະ ຊົນ  ແລະ ຊາວ ພື້ນ ເມືອງ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ອື່ນໆ  ທີ່ ມີ ລະບົບ ການຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ 
ຕາມ ປະ ເພນີ;  ແລະ ເພື່ອການ ເຄື່ອນ ໄຫວທາງສັງ ຄົມທ້ອງຖິ່ນ  ແລະ ຂອງຕະຫຼາດ. ລະບົບ 
ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ຄວນ ບັນທຶກ, ຮັກສາ  ແລະ  ເຜີຍ ແຜ່ ສິດ   ແລະ  ໜ້າ ທີ່ ໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ລວມທັງ 
ຜູ້ ທີ່ຖືສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ, ພ້ອມດ້ວຍຕອນດິນ ຫຼື ການຖືສິດ 
ໃນ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ທີ່ພົວພັນກັບ ສິດ  ແລະ ໜ້າ ທີ່ດັ່ງກ່າວ. 

17.2 ລັດ ຄວນມີບັນດາລະບົບ ບັນທຶກ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ເໝາະ ສົມກັບການນຳໃຊ້ສະເພາະດ້ານ, ເຊິ່ງລວມທັງ 
ຄວາມ ພ້ອມ ທາງ ດ້ານ ບຸກຄະລາ ກອນ  ແລະ ການ ເງິນ. ວິທີ ການດ້ານ ວັດທະນະ ທຳ -ສັງຄົມ 
ທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳລັບ ບັນທຶກ ສິດ ຂອງ ຊາວ ພື້ນເມືອງ  ແລະ ຊຸຸມ ຊົນ ອື່ນໆ ທີ່ມີລະ ບົບ ການ ຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ຕາມ ປະ ເພນີ ຄວນ ຖືກ ສ້າງ ຂຶ້ນ  ແລະ ນຳ ໃຊ້.  ເພື່ອ ປັບປຸງ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ  ແລະ  
ຄວາມສາມາດເຂົ້າກັນ ໄດ້ ກັບ ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ອື່ນໆ  ເພື່ອ ການວາງ ແຜນ ຜັງພື້ນທີ່  ແລະ  ເພື່ອຈຸດປະສົງ 
ອື່ນ,   ແຕ່ລະປະ ເທດ  ຄວນພະ ຍາ ຍາມ ພັດທະນາໂຄງສ້າງຄົບ ຊຸດ ຊຶ່ງ ລວມ ເອົາລະ ບົບບັນທຶກ 
ທີ່ ມີ ຢູ່  ແລະ ລະບົບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ດ້ານແຜນຜັງອື່ນໆ.  ໃນ  ແຕ່ລະ ເຂດ ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ, 
ການ ບັນທຶກ ສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ຂອງ ລັດ  ແລະ ຂະ ແໜງ ການ ລັດ, ຂະ ແໜງ ການ ເອກະ ຊົນ  
ແລະ ຊາວ ພື້ນ ເມືອງ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ອື່ນໆ ທີ່ ມີ ລະບົບ ການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຄວນ 
ໄດ້ ຖືກ ເກັບ ກຳ ໄວ້ ໃນ ລະບົບ ການ ບັນທຶກ ຂໍ້ ມູນຄົບ ຊຸດ.  ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ບັນທຶກ ສິດ  
ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ຂອງ ຊາວ ພື້ນ ເມືອງ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ອື່ນໆ ທີ່ ມີລະບົບການ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ຕາມ 
ປະເພນີ ຫຼື  ການ ຄອບ ຄອງ ດ້ວຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ,   ຄວນເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເປັນພິ 
ເສດ ໃນການ ປ້ອງ ກັນ ການ ຂຶ້ນທະບຽນສິດທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນໃນ ເຂດ ນັ້ນ. 

17.3 ລັດ ຄວນພະຍາຍາມ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ວ່າ ທຸກ ຄົນ ສາມາດ ບັນທຶກ ສິດ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ  
ໄດ້ ຮັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ຈຳ ແນ ກ ບົນ ພື້ນຖານ ໃດໆ.  ຢູ່ບ່ອນທີ່ ເໝາະ ສົມ, ອົງ ການ 

5ພາກ



5

ພາກ 5  ການບໍລິຫານສິດຄອບຄອງນຳໃຊ ້   28

 ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ເຊັ່ນ: ພາກສ່ວນທະບຽນ ທີ່ ດິນ ຄວນ ສ້າງ ສູນ ບໍລິການ ຫຼື ຫ້ອງການ ເຄື່ອນ 
ທີ່  ໂດຍຄຳນຶງ ເຖິງ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂອງ ແມ່ຍິງ, ຜູ້ ທຸກ ຍາກ  ແລະ ກຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ລັດ ຄວນ 
ພິຈາລະນາ ນຳ ໃຊ້ ນັກວິຊາ ການ ທີ່ຢູ່ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ເຊັ່ນ: ທະນາຍຄວາມ, ນາຍ ທະບຽນ ສານ, ນັກ 
ສຳ ຫຼວດວັດແທກ  ແລະ ນັກ ສັງຄົມວິທະຍາ  ເພື່ອສົ່ງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າ ວສານກ່ຽວ ກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງ 
ນຳໃຊ້ໃຫ້ ແກ່ສາທາລະນະ.

17.4 ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄວນ ວາງ ຂັ້ນ ຕອນ ງ່າຍດາຍ  ແລະ  ເທັກ ໂນ ໂລ ຢີທີ່ ເໝາະ ສົມ ກັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ 
 ເພື່ອຫຼດຸຜ່ອນ ຕົ້ນ ທຶນ  ແລະ ໄລຍະ ເວລາ ທີ່ ໃຊ້ໃນການ ໃຫ້ການ ບໍລກິານ. ຄວາມ ຊັດ ເຈນທາງດາ້ນ 
ທີ່ຕັ້ງພື້ນທີ່ສຳລັບ ຕອນ ດິນ  ແລະ ຫົວໜ່ວຍຮູບຮ່າງອື່ນໆ  ຄວນ ດີພໍ ສຳລັບການລະບຸຄືນ  ຕາມ 
ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ,   ໂດຍສາມາດໃຫ້ຄວາມ ຊັດ ເຈນ ເພີ້ ມຂຶ້ນ  ຖ້າ ຕ້ອງການ ໃນ ແຕລະ 
ໄລຍະ .  ເພື່ອ ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ ການ ນຳ ໃຊ້ ຂໍ້ມູນການ ບັນທຶກ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້, ອົງ ການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄວນ ເຊື່ອມ  ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ສິດ, ເຈົ້າຂອງສິດດັ່ງກ່າວ  ແລະ ຫົວໜ່ວຍຮູບຮ່າງທີ່ ຕິດ 
ພັນ ກັບ ສິດ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ. ຂໍ້ ມູນການບັນທຶກຄວນໃສ່ສາລະບານຕາມຕົວເລກຕອນດິນກໍ ຄື ຈັດລຽງ 
ຕາມຜູ້ ຖື ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ເພື່ອ ໃຫ້ສາມາດເຫັນໄດ້ສິດທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.  ໃນ ຖານະ ເປັນ ສ່ວນ 
ໜຶ່ງ ຂອງ ການ ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານທາງ ສາທາລະນະ ຢ່າ ງກ້ວາງ ຂວາງ, ການ ບັນທຶກ ສິດ 
ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ຄວນຈະ ມີຢູ່ ໃນ ໜ່ວຍ ງານ ຂອງ ລັດ  ແລະ ລັດຖະບານຂັ້ນ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ເພື່ອ ປັບປຸງ 
ການ ບໍລິການ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຄວນ ຖືກແລກປ່ຽນ  ຕາມມາດຕະຖານ ແຫ່ງ ຊາດ, 
ແລະ  ບັນຈຸ ຂໍ້ ມູນທີ່ແຍກຍ່ອຍ ກ່ຽວ ກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້.  

17.5 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວ ກັບ ສິດຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ສາມາດ ສະໜອງ ໃຫ້ ໝົດ  
ທຸກ ຄົນ ໄດ້ ພາຍ ໃຕ້ ຂໍ້ ຈຳກັດດ້ານສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ. ຂໍ້ ຈຳກັດ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຄວນເປັນການ ປ້ອງ 
 ກັນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕໍ່ ການກວດ ສອບ ຂອງ ປະຊາຊົນ   ເພື່ອຊອກເຫັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ການປ່ຽນໂອນ 
ທີ່ ຜິດ ກົດໝາຍ. ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ບໍ່ ຂຶ້ນກັບລັດ ຄວນພະຍາຍາມ ປ້ອງ ກັນ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ 
ຫຼວງ ໃນ ການ ບັນທຶກສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ໂດຍ ເຜີຍ ແຜ່ ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ ກ່ຽວກັບຂະບວນການ, 
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ, ຄ່າທຳ ນຽມ  ແລະ ການ ຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸກຢ່າງ,  ແລະ ກຳນົດ ເວລາ ສຳລັບ 
ຕອບສະໜອງຕໍ່ການ ສະເໜີ ຂໍຮັບ ບໍລິການ.

18.ການປະເມີນມູນຄ່າ
18.1 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ລະບົບ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ສໍາລັບ ການປະເມີນມູນຄ່າ ສິດ ຄອບ 

ຄອງ ນຳໃຊ້ ເພື່ອ ຈຸດປະສົງ ສະ ເພາະ ຢ່າງເປັນທຳ  ແລະ ທັນ ເວລາ  ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 
ຕະຫຼາດ, ໃຊ້ເປັນຫັຼກ ຊັບ ຄໍ້າປະກັນ, ການ ປ່ຽນໂອນ ສິດ  ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ເປັນ ຜົນຈາກ ການ 
ລົງທຶນ, ການເວນຄືນ  ແລະ ການ ເກັບພາສີ ອາກອນ. ລະບົບ ດັ່ງກ່າວ ຄວນ ສົ່ງ ເສີມຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ຕໍ່ຈຸດປະສົງດ້ານ  ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ   ແລະ ການພັດທະ ນາ  ແບບຍືນ ຍົງ. 

18.2 ບັນດານະ ໂຍບາຍ  ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະເມີນມູນຄ່າ  ຄວນມຸ້ງໝາຍເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າ 
ລະບົບປະເມີນມູນຄ່າ ໄດ້ ຄຳນຶງ ເຖິງ ມູນຄ່າ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ທາງ ຕະຫຼາດ  ເຊັ່ນ: ມູນຄ່າດ້ານ ສັງຄົມ, ວັດທະ 
ນະ ທຳ, ສາດສະໜາ, ຈິດ ວິນ ຍານ  ແລະ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ໃນບ່ອນທີ່ ສາມາດ ໃຊ້ ໄດ້. 

18.3 ລັດ ຄວນ ພັດທະນາ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ ສົ່ງ ເສີມ  ແລະ ຮຽກຮ້ອງຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ ໃນ ການ ປະ 
ເມີນມູນຄ່າສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້. ລາຄາ ຂາຍ  ແລະ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆ ຄວນ ຖືກ ບັນທຶກ, ວິ ເຄາະ  
ແລະ  ເຮັດໃຫ້ ສາມາດເຂົ້າ ເຖິງ ໄດ້  ເພື່ອເປັນ ພື້ນຖານ ສຳລັບ ການປະ ເມີນມູນຄ່າທີ່ ຖືກຕ້ອງ  ແລະ 
ໜ້າ ເຊື່ອ ຖື .
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18.4  ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ  ຄວນ ພັດທະນາ  ແລະ  ເຜີຍ ແຜ່ ມາດຕະຖານ ແຫ່ງ ຊາດ ສຳລັບການ 
ປະເມີນມູນຄ່າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ເປົ້າໝາຍທາງການຄ້າ ແລະ ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ. ມາດ
ຕະຖານແຫ່ງຊາດຄວນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ 
ຄວນລວມເອົາທັງວິທີການ ແລະ ບັນດາມາດຕະຖານສາກົນ. 

18.5 ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄວນ ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການປະເມີນມູນຄ່າ 
ແລະ ການວິເຄາະ ອີງ ຕາມ ມາດຕະຖານ  ແຫ່ງ ຊາດ. ລັດ ຄວນພະຍາຍາມ ປ້ອງ ກັນ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ 
ຫຼວງ ໃນ ການ ປະ ເມີນມູນຄ່າ  ດ້ວຍ ຂໍ້ ມູນ ແລະ ວິ ທີ ການ ທີ່ ໂປ່ງ ໃສ ໃນການ ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນ 
ຂອງ ລັດ ແລະ ການຊົດເຊີຍ,  ແລະ   ໃນ ບັນຊີ ຂອງ ບໍລິສັດ  ແລະ ການໃຫ້ ກູ້ ຢືມ. 

19. ການເກັບພາສີອາກອນ
19.1 ລັດ ມີ ອໍານາດສ້າງລາຍ ຮັບ ຈາກ ການ ເກັບ ພາສີ ອາກອນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  

ເພື່ອ ປະ ກອບສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ການ ບັນລຸ ຈຸດປະສົງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ໃນວົງ ກ້ວາງ. ຈຸດປະສົງ ເຫຼົ່ານີ້ ອາດ ລວມທັງ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ລົງທຶນ ຫຼື ການ ປ້ອງ ກັນ 
ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ບໍ່ ເພີ່ງ ປາດ ຖະໜາ ຊຶ່ງ ອາດ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ  ເຊັ່ນ:  ຈາກ ການ ເກັງ ກຳ ໄລ  ແລະ ການ 
ສະສົມກຳມະສິດ ແລະ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ອື່ນໆ.  ພາສີ ອາກອນ ຄວນຊຸກຍູ້ ພຶດຕິ ກຳ ທີ່ເປັນ ທີ່ 
ຕ້ອງ ການ ຂອງສັງຄົມ,   ເສດຖະກິດ   ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ເຊັ່ນ: ການ ຈົດທະບຽນການປ່ຽນໂອນ 
ຫຼື ການ ແຈ້ງ ມູນ ຄ່າ  ເຕັມຂອງການຂາຍ.

19.2 ລັດ ຄວນພະຍາຍາມ ພັດທະນາ ນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ  ແລະ ກອບດ້ານ ການຈັດ ຕັ້ງ  ເພື່ອວາງ 
ລະບຽບຄວບ ຄຸມ ທຸກໆດ້ານຂອງການ ເກັບ ພາສີ ອາກອນ ຈາກ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້. ນະ ໂຍ 
ບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ພາສີ ອາກອນ   ຄວນ ຖືກ ນຳໃຊ້ ໃນບ່ອນທີ່ ເໝາະ ສົມ  ເພື່ອ ສາມາດຕອບ 
ສະໜອງດ້ານ ການ ເງິນ ທີ່ ມີ ປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ  ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ ສະໜອງ 
ບໍລິການ  ແລະ ພື້ນຖານ ໂຄງ ລ່າງ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. 

19.3 ລັດ ຄວນ ບໍລິຫານ ພາສີອາກອນ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິພາບ  ແລະ  ໂປ່ ງ ໃສ. ພະນັກງານ ຂອງ ອົງ 
ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ທີ່ ລວມເອົາ ວິທີ ດຳເນີນການ. ພາສີ ອາກອນ 
ຄວນ ອິງ ໃສ່ ມູນຄ່າ ທີ່ ເໝາະ ສົມ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ຕໍ່ການປະເມີນມູນຄ່າ  ແລະ ຕໍ່ມູນ ຄ່າພາສີ 
ອາກອນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ  ຄວນເຮັດເປັນສາທະ ລະນະ. ລັດ ຄວນ  ໃຫ້ ສິດ ແກ່ ຜູ້ ເສັຍ ພາສີ ອາກອນ  
ໃນການອຸທອນຕໍ່ ການ ປະ ເມີ ນມູນ ຄ່າ. ລັດ ຄວນ ພະຍາຍາມປ້ອງ ກັນ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ ໃນ 
ການ ບໍລິຫານ ການ ເກັບ ພາສີ ອາກອນ  ໂດຍ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ມູນ ຄ່າ ທີ່ ໄດ້ ປະ 
ເມີນ ຢ່າງເປັນກາງຫຼາຍ ຂຶ້ນ .

20. ການວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ແບບຄວບຄຸມ
20.1 ການວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນທີ່ແບບຄວບຄຸມມີຜົນ  ກະທົບ ຕໍ່ສິດຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ໂດຍການ ຈຳກັດຕາມ 

ກົດໝາຍຕໍ່ ການ ນຳ ໃຊ້ ສິດເຫຼົ່ານັ້ນ. ລັດ ຄວນ ດຳ ເນີນ ການວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ແບບຄວບຄຸມ,   
ພ້ອມ ທັງຕິດຕາມ  ແລະ  ບັງຄັບ  ປະຕິບັດ  ແຜນ ດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງ ການ ພັດທະນາ ເຂດດິນແດນຢ່າງ 
 ສົມ ດູ ນ  ແລະ  ຍືນ ຍົງ ດ້ວຍວິທີທີ່ ສົ່ງ ເສີມ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ບົດ ແນະ ນຳ ສະບັບ ນີ້. ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ນີ້, 
ການວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່  ຄວນ ກົມກຽວ  ແລະ  ເຊື່ ອມປະສານບັນດາ ຈຸດປະສົງ  ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ 
ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້.
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20.2 ໂດຍ ການ ປຶກສາ ຫາລື  ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ, ລັດ ຄວນ ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ບັນດານະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ແບບຄວບຄຸມ ທີ່ ໃຫ້ ຄວາມ ສຳຄັນ 
ຕໍ່ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ.  ບ່ອນທີ່ ເໝາະ ສົມ, ລະບົບ ການວາງ ແຜນ ທີ່ເປັນ ທາງ ການ  ຄວນ  ພິຈາ 
ລະນາ ວິທີ ການ ໃນ ການວາງ ແຜນ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ເຂດດິນ ແດນ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ໂດຍ 
ຊາວ ພື້ນ ເມືອງ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ອື່ນໆ  ທີ່ ມີ ລະບົບ ການ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ຕາມປະເພນີ,  ແລະ 
ບັນດາຂະບວນການຕັດສິນ ໃຈພາຍ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ.

20.3 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າການ ວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ແບບຄວບຄຸມ ໄດ້ຖືກ  ດຳ ເນີນ   ໃນລັກສະນະ ທີ່ຮັບ 
 ຮູ້ ຄວາມ ສຳພັນ ທີ່ ເຊື່ ອມ ໂຍງ ກັນ ລະຫວ່າງ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ ້
 ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງດ້ານ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ ໃນການ ນຳ ໃຊ້ດັ່ງກ່າວ. ລັດ ຄວນພະຍາ 
ຍາມສ້າງຄວາມກົມກຽວ  ແລະ  ໃຫ້ ບຸລິມະສິດ ຕໍ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສາທາລະນະຊົນ, ຊຸມ ຊົນ  
ແລະ ພາກ ເອກະ ຊົນ  ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ  ເຊັ່ນ: 
ດ້ານຊົນນະບົດ, ກະສິກຳ, ການ ດຳ ລົງ ຊີ ວິດ ແບບພະ ເນ ຈອນ, ຕົວ ເມືອງ  ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ . 
ການວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ ຄວນ ຄຳນຶງ ເຖິງ ສິດຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ທັງ ໝົດ ລວມທັງ ສິດທີ່ຊໍ້າ ຊ້ອນ ກັນ 
ແລະ ສິດເປັນຄັ້ງຄາວ. ຄວນ ຈະຕ້ອງ ມີການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ເໝາະ ສົມ  ສຳລັບ ການວາງ 
ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່.  ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ ແຫ່ງ ຊາດ, ຂົງ ເຂດ  ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄວນຈະ ເຊື່ອມປະສານເຂົ້າ ກັນ. 

20.4 ລັດ ຄວນ ຮບັປະກັນ ວາ່  ປະຊາຊົນມີ ສ່ວນ ຮວ່ມຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ  ໃນ ການ ສ້າງ ບົດ ສະ ເໜ ີການວາງ 
ແຜນ  ແລະ ການ ທົບ ທວນຄືນຮ່າງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່  ເພື່ອ ຮັບປະກັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ບຸລິມະ 
ສິດ  ແລະ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ຊຸຸມ ຊົນ ລວມທັງຊາວພື້ນ ເມືອງ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ຜູ້ ຜະລິດ ສະບຽງອາ 
ຫານ.  ຖ້າຫາກ ຈຳ ເປັນ, ຊຸມ ຊົນ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃນໄລຍະ ການວາງ ແຜນ. ອົງ ການ 
 ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄວນ ເປີດ ເຜີຍວ່າ ສິ່ງ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຊົນ ຖືກສະແດງອອກຄືແນວ 
ໃດ ຢູ່ ໃນ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ ສະບັບສົມບູນ. ລັດ ຄວນ ພະຍາຍາມ ປ້ອງ ກັນ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງຫຼວງ ດ້ວຍ 
ການສ້າງມາດ ຕະການ ປ້ອງ ກັນການ ນໍາ ໃຊ້ ອໍານາດ ການວາງ ແຜນຜັງ ພ້ືນ ທ່ີ ໂດຍ ບ່ໍ ຖືກຕ້ອງ  
ໂດຍ ສະ ເພາະ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ແບບ ຄວບ ຄຸມ. ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄວນ 
ລາຍ ງານ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຂອງ ການ ຕິດຕາມ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ລະບຽບ ການ. 

20.5 ການວາງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່  ຄວນຄຳນຶງ ເຖິງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແບບຍືນ 
ຍົງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຕໍ່ກັບທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ລວມທັງວິທີ ການ ກະສິກຳ ແບບ ຖະໜອມ  
ລະບົບ ນິ ເວດ  ແລະ ການກະເສດສຸມ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ແລະ  ເພື່ອຮັບມືກັບ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຂອງ ການ ປ່ຽນ 
ແປງສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ.

21.  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້
21.1 ໂດຍຜ່ານອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການບໍລິຫານ ທີ່ເປັນກາງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ, 

ລັດຄວນສະໜອງ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ກົນໄກການ ແກ້ ໄຂ ຂ້ໍ ຂັດ ແຍ່ງກ່ຽວ ກັບ ສິດ  ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ 
ຢ່າງທັນການ,   ມີ ປະສິດທິຜົນ  ແລະ ສາມາດ ຈ່າຍ ໄດ້ ລວມທັງວິທີ  ທາງ ເລືອກ ອື່ນ ໃນ ການ ແກ້ 
ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຄວນມີການຢຽວຢາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີສິດໃນການອຸທອນ.     
ການຢຽວຢາດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ ຄວນ ຖືກ ບັງຄັບ ໃຊ້ ຢ່າງ ທັນ ການ. ລັດຄວນມີກົນໄກສຳລັບທຸກຄົນ, 
ເພື່ອຫຼີກລຽງ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະເກີດຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ, ທັງຢູ່ພາຍ 
ໃນອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຢູ່ພາຍນອກ. ການບໍລິການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຄວນໃຫ້ທຸກຄົນ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ້: ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ບໍ່ວ່າດ້ານທີ່ຕັ້ງ, ພາສາ ແລະ ຂັ້ນຕອນດຳເນີນ.

21.2 ລັດອາດພິຈາລະນານຳໃຊ້ສານ ຫຼື ອົງການ ແບບພິເສດສະເພາະ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ 
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ແຍ່ງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ໂດຍສະເພາະ, ແລະ ສ້າງຕຳແໜ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຢູ່ພາຍໃນອົງ 
ການຕຸລາການ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກ. ລັດອາດພິຈາລະນາຕັ້ງສານພິເສດເພື່ອ 
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງພື້ນທີ່, ການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ການປະເມີນ 
ມູນຄ່າ. . 

21.3 ລັດຄວນຮັດແໜ້ນ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ໂດຍສະ 
ເພາະຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ບ່ອນທີ່ມີຮູບແບບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕາມປະເພນີ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆ 
ທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ, ຮູບແບບເຫຼົ່ານັ້ນ ຄວນສະໜອງວິທີທາງທີ່ເປັນທຳ, ໜ້າເຊື່ອຖື, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ 
ບໍ່ມີລັກສະນະຈຳແນກ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງທັນການ. 

21.4 ລັດອາດ ພິຈາລະນາ ນຳ ໃຊ້ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ພາຍ ໃນດ້ານວິຊາສະ 
ເພາະຂອງຕົນ  ເຊັ່ນ: ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ  ການ ສຳ ຫຼວດວັດແທກ ເປັນຜູ້ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ 
ກ່ຽວ ກັບ ເຂດ ແດນ ລະຫວ່າງ ທີ່ ດິນ ບຸກຄົນ ພາຍ ໃນສະພາບ ເງື່ອນ ໄຂ ຂອງ ປະ ເທດ. ການ ຕັດສິນ 
ໃຈ  ຄວນ ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ອີງໃສ່ ເຫດຜົນທີ່ເປັນກາງ  ແລະ ຄວນ ມີ ສິດ ໃນ 
ການອຸທອນຕໍ່ອົງການຕຸລາການ.

21.5 ລັດ ຄວນພະຍາຍາມປ້ອງ ກັນ ການ ສໍ້  ລາດບັງຫຼວງ ໃນຂະບວນການ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ.

21.6  ໃນ ການ ສະໜອງ ກົນ ໄກ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ, ລັດ ຄວນພະຍາຍາມ ໃຫ້ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ກົດ 
ໝາຍ ແກ່ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ ດ້ອຍ ໂອກາດ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງຄວາມ ຍຸຕິ ທຳຢ່າງປອດໄພ  ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ຈຳ ແນ ກ. ອົງ ການຕຸລາການ  ແລະ ອົງການ ອື່ນໆ  
ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ພະນັກງານ ຂອງຕົນ ມີ ທັກ ສະ  ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ທີ່ຈຳເປັນ ໃນການໃຫ້ 
ບໍລິການ ປະເພດດັ່ງກ່າວ. 

22. ປະເດັນ ທີ່ຂ້າມເຂດ ຊາຍ ແດນ
22.1 ລັດ ຄວນ ຮ່ວມ ມື ກັນ , ໃນ ກອບ ກົນ ໄກ ທີ່ ສອດຄ່ອງ  ແລະ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ພາກສ່ວນ ທີ່ 

ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ,   ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ທີ່ ພົວ ພັນ ກັບ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  
ແລະ ປ່າ ໄມ້ ທີ່ຂ້າມເຂດ ຊາຍແດນຂອງ ປະ ເທດ. ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ທຸກມາດ ຕະການ ແມ່ນ 
ສອດຄ່ອງ ກັບ ພັນທະ ທີ່ ມີ ຢູ່ ຂອງຕົນພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງ ຊາດ  ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ   ພ້ອມທັງ 
ຄຳນຶງ ເຖິງ ພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍ ໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ໃນພາກພື້ນ  ແລະ ສາກົນ. 
 ໃນລັດທີ່ເກີດ ມີປະເດັນທີ່ຂ້າມເຂດຊາຍແດນກ່ຽວກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້, ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ 
ຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ, ປົກປ້ອງການ ດຳ ລົງ ຊີວິດ  
ແລະ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ດ້ານ ສະບຽງອາຫານ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ ຍ້າຍ ຖິ່ນ ຖານ  ໃນອະນາ ເຂດ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ຕົນ.  

22.2 ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ  ຄວນປະກອບສ່ວນ ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ສິດ  
ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຂ້າມ ເຂດ ຊາຍ ແດນ ຊຶ່ງ ກະທົບ ຕໍ່ຊຸມ ຊົນ  ເຊັ່ນ ທົ່ງ ຫຍ້າລ້ຽງສັດ ຫຼື  ເສັ້ນທາງ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຕາມ ລະດູ ການ ຂອງຜູ້ ລ້ຽງສັດ, ພື້ນ ທີ່ ການ ຫາ ປາ ຂອງ ຊາວ ປະມົງ ຂະໜາດ ນ້ອຍ ຊຶ່ງ 
ຕັ້ງ ຢູ່ ຂ້າມຊາຍ ແດນລະຫວ່າງປະ ເທດ. 

22.3  ບ່ອນທີ່ເໝາະ ສົມ, ລັດ ຄວນ ປະສົມປະສານບັນດາ ມາດຕະຖານ ດ້ານ ກົດໝາຍ  ກ່ຽວ ກັບ ການຄຸ້ມ 
ຄອງບລໍຫິານ ການ  ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ໂດຍ ສອດຄອ່ງ ກບັ ພັນທະ ທີ່ ມີ ຢູ ່ພາຍ ໃຕ ້ກດົໝາຍ ຂອງ ຊາດ 
 ແລະ ສາກົນ   ພ້ອມທັງ ຄຳນຶງ ເຖິງ ພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈຂອງຕົນ ພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ 



5

ພາກ 5  ການບໍລິຫານສິດຄອບຄອງນຳໃຊ ້   32

ທີ່ ໃຊ້ ໃນ ພາກພື້ນ  ແລະ ສາກົນ. ບ່ອນທີ່ ເໝາະ ສົມ, ຄວນ  ປະສານ ບັນຫາດັ່ງ ກັບອົງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງປະຈຳພາກພື້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ຖືກ 
ກະທົບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ລັດ ຄວນ ພັດທະນາ ຫຼື ເສີມສ້າງ ມາດ ຕະການ ສາກົນ ທີ່ ມີ ຢູ່  ເພື່ອ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ ຂ້າມເຂດຊາຍ ແດນ ລະຫວ່າງ ປະ ເທດ. ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ລັດ
ຄວນປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຈຳພາກພື້ນ, ເຊິ່ງຄວນດຳເນີນໂດຍສະເພາະ  ເພື່ອ 
ປົກ ປ້ອງ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບ ວັກ 4.8 ກ່ຽວ ກັບ ສິດທິ ຂອງທຸກຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ກະທົບ.
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ການໂຕ້ຕອບ ຕ່ໍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ 
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ພາກ ນີ້ເວົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ  ການ  ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ໃນ ເງື່ອນ ໄຂ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ ດິນຟ້າອາກາດ,  ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ. 

23.ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
23.1 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ທີ່ຊອບທຳຂອງ 

ໝົດທຸກຄົນ, ຊຸມ ຊົນ ຫຼື ຜູ້ ທີ່ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ,  ໂດຍ ເນັ້ນ ໃສ່ ຊາວ ກະສິກອນ, ຜູ້ທຳການ 
ຜະລິດ  ຂະໜາດ ນ້ອຍ,  ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ ດ້ອຍ ໂອກາດ  ໄດ້ ຮັບ ການ ເຄົາລົບ  
ແລະ ປົກ ປ້ອງ ໂດຍ ກົດໝາຍ, ນະ ໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ ມາດ ຕະການ   ແນ ໃສ່ ປ້ອງ ກັນ  
ແລະ ໂຕ້ຕອບຕໍ່ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 
ພັນທະທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ, ຕາມທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້, ໃນດ້ານ ຂໍ້ ຕົກລົງກ່ຽວ ກັບ ກອບ   ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ສະພາບ ດິນຟ້າອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

23.2  ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ລັດ ຄວນ ສູ້ ຊົນ ເພື່ອກະກຽມ  ແລະ  ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ ມາດ 
ຕະການ ໂດຍ ມີການ ປຶກສາ ຫາລື  ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ທຸກ ຄົນ, ທັງຍິງ  ແລະ  ຊາຍ ຊຶ່ງ 
ອາດ ຖືກ ຍົກ ຍ້າຍ ບ່ອນຢູ່ ເນື່ອງ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ. ທຸກໆການ ສະໜອງ 
ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ, ປ່າ ໄມ້, ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ  ທີ່ເປັນທາງ ເລືອກສຳລັບ ຜູ້ ທີ່ ຖືກຍົກ ຍ້າຍ 
ຄວນບໍ່ກະທົບກະເທືອນ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ອື່ນ. ລັດ ອາດ ຕ້ອງ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ພິ ເສດ ໃຫ້ ແກ່ ເກາະດອນນ້ອຍ  ແລະ ລັດ ທີ່ກຳລັງ ພັດທະນາ ອື່ນໆ.

23.3 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບົດແນະນຳສະບັບນີ້, ລັດ  
ຄວນ ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ ແກ່ ການມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງທຸກຄົນ, ຊຸມ ຊົນ ຫຼື ປະຊາຊົນ ທົ່ວ ໄປ, 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ທຳການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ຖືສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຢ່າງຊອບທຳ  ໃນ ການ ເຈລະຈາ  ແລະ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  
ໂຄງການການ ປັບຕົວ   ແລະ ຜ່ອນເບົາ ຜົນ ກະທົບ. 

6ພາກ
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24. ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ
24.1 ທຸກ ພາກສ່ວນ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າປະເດັນການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ  ປ່າ ໄມ້ 

ຖືກເອົາໃຈໃສ່ ໃນເວລາປ້ອງກັນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບ ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ໃນການ 
ໂຕ້ ຕອບໄພພິບັດ ດັ່ງກ່າວ. ໂຄງສ້າງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ສຳລັບການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ລວມ 
ທັງ ແຜນຜັງ ພື້ນ ທີ່ ຄວນ ຖືກ ອອກແບບ ໃຫ້ ຫຼີກລຽງ ຫຼື ຈຳກັດ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ອາດ  ເກີດ ຂຶ້ນຈາກ 
ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ ໃຫ້ໜ້ອຍສຸດ. 

24.2 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ  ທຸກມາດ ຕະການ  ສອດຄ່ອງ ກັບ ພັນທະ ທີ່ ມີ ຢູ່ ຂອງ ຕົນ ພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍ 
 ຂອງ ຊາດ  ແລະ ສາກົນ  ພ້ອມທັງ ຄຳນຶງ ເຖິງພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ 
ທີ່ ນຳ ໃຊ້  ໃນ ພາກ ພື້ນ  ແລະ ສາກົນ. ທຸກ ພາກສ່ວນ ຄວນດຳເນີນການ  ໂດຍ ຄຳນຶງ ເຖິງ ຫຼັກການ  
ສາກົນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ລວມທັງຫຼັກການແຫ່ງສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ວ່າດ້ວຍ 
ເຮືອນຢູ່ ອາ ໄສ  ແລະ ການທົດແທນຄືນຊັບ ສິນໃຫ້ ຊາວ ອົບ ພະ ຍົບ  ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຖືກ ຍົກຍ້າຍ 
 ຖິ່ນ ຖານ (“Pinheiro Principles”)  ແລະ ກົດ ບັດ ດ້ານ ມະນຸດສະ ທຳ  ແລະ ມາດຖານ ຂັ້ນ ຕໍ່າ ສຸດ 
ໃນ ການ ໂຕ້ຕອບ  ໄພພິບັດ.

24.3 ລັດ ຄວນ ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການ  ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນໂຄງ ການ ປ້ອງ ກັນ ແລະ ຕ້ານ ໄພພິບັດ. 
ຄວນມີການເກັບກຳຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວ ກັບ ສິດຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ ໃນ ເຂດ ທີ່ ອາດ ຖືກ  
ຜນົ ກະທບົ, ໂດຍ ຜາ່ນ ຂັ້ນ ຕອນ ທີ່ ສອດຄອ່ງ ກບັ ຫຼກັການ ການ ປກຶສາ ຫາລື  ແລະ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ 
 ຂອງບົດ ແນະ ນຳ ສະບັບ ນີ້. ບັນດາລະບົບ ບັນທຶກສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ  ຄວນສາມາດ 
ຟື້ນຟູຄືນຈາກໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ, ລວມທັງ ການ ເກັບ ມ້ຽນຂໍ້ ມູນບັນທຶກ ໄວ້ ນອກ ລະບົບຖານ 
ຂໍ້ ມູນ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ສາມາດພິສູດ ສິດ ຂອງຕົນ  ແລະ ຊອກເຫັນ 
ຕອນດິນ ຫຼື ພື້ນ ທີ່ ອື່ນໆ. ລັດ ຄວນ ສູ້ ຊົນ  ເພື່ອກຳນົດພື້ນທີ່ ສຳລັບ ການຈັດ ສັນ ທີ່ຢູ່ ຊົ່ວຄາວ  ໃຫ້ ແກ່ 
ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່ອາດຈະ ຖືກ ຍົກຍ້າຍບ່ອນຢູ່ ຍ້ອນ ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ຄວນສ້າງລະບຽບ 
ການ ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການ  ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ໃນ ພື້ນ ທີ່ນັ້ນ. 

24.4 ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ  ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງ ການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ໃນ ໄລຍະໂຕ້ ຕອບ ພາວະ 
 ສຸກ ເສີນ. ທຸກໆການ ສະໜອງທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ, ປ່າ ໄມ້  ແລະ ການ ດຳລົງ ຊີວິດທີ່ເປັນທາງເລືອກ 
ແກ່ ຜູ້ ຖືກ ຍົກຍ້າຍ  ຄວນ ບໍ່ກະທົບກະເທືອນ ສິດທິ  ແລະ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງຜູ້ ອື່ນ. ສິດ ຄອບ 
ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ ຊອບທຳ ຂອງ ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ຍົກຍ້າຍ ຄວນ ຖືກ ຮັບ ຮູ້,  ເຄົາລົບ  ແລະ ປົກ ປ້ອງ. ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ 
ກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ແບບ ບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຄວນ ຖືກ ເຜີຍ ແຜ່ ໃຫ້ ທຸກຄົນ 
ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນ ກະທົບຊາບ.  

24.5 ລັດ  ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ  ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງ ການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ໃນ ໄລຍະ ຟື້ນ ຟູ.  ຜູ້ 
ທີ່ ຖືກ ຍົກ ຍ້າຍ ບ່ອນຢູ່ຊົ່ວຄາວຄວນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ ເຫຼືອຢ່າງ ສະໝັກໃຈ, ປອດ ໄພ  ແລະ 
ດ້ວຍກຽດສັກສີໃນການກັບ ຄືນ ສູ່ ຖິ່ນຖານ ເດີມ ຂອງຕົນ.  ຄວນມີວິທີທາງ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ກ່ຽວ 
ກັບ ສິດ ຄອບຄ ອງນຳໃຊ້. ບ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງກຳນົດ ເຂດ ແດນຂອງຕອນດິນ  ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນ 
ທີ່ອື່ນໆ ຄືນໃໝ່, ກໍຄວນ ດຳເນີນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບຫຼັກການ  ການ ປຶກສາ ຫາລື  ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ 
ຮ່ວມ ຂອງ ບົດ ແນະ ນຳ ສະບັບ ນີ້. ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ ບໍ່ ສາມາດ ກັບ ຄືນ ຖິ່ນ ຖານ ເດີ ມ ໄດ້ ເຂົາເຈົ້າ  
ຄວນ  ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ຖາວອນ ຢູ່ ບ່ອນ ອື່ນ. ໃນການ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ ໃໝ່ ດັ່ງກ່າວ ຄວນມີການ ເຈລະຈາ 
ກັບຊຸມຊົນ ເຈົ້າພາບ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ  ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ, ປ່າ ໄມ້  ແລະ ການ ດຳລົງ 
ຊີວິດ  ທີ່ເປັນທາງເລືອກ ໃນວິທີທາງທີ່ບໍ່ກະທົບກະເທືອນ ຕໍ່ ສິດທິ  ແລະ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຜູ້ 
ອື່ນ. 
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25.  ການ ຂັດ ແຍ່ງ ທີ່ ພົວພັນກັບ ການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້  ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້
25.1 ທຸກ ພາກສ່ວນ ຄວນດຳ ເນີນ ບາດກ້າວໃນການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະ ກຳຈັດ ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບການ 

ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ທີ່ ເປັນສາ ເຫດ ຂອງ ການ ຂັດ ແຍ່ງ  ແລະ 
ຄວນຮັບປະກັນ ວ່າ ທຸກດ້ານຂອງການ ຄອບ ຄອງນຳໃຊ້ ຈະ ຖືກ ເອົາໃຈໃສ່  ກ່ອນ,  ໃນຊ່ວງ  ໄລຍະ  
ແລະ ຫຼັງ ການ ຂັດ ແຍ່ງ ລວມທັງ ໃນສະພາບທີ່ມີການຄອບຄອງ ຊຶ່ງ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ຄວນ ດຳ 
ເນີນ ການ ໄປ ຕາມ ກົດໝາຍ ມະນຸດສະ ທຳ ສາກົນ ທີ່ມີຜົນນຳ ໃຊ້. 

25.2 ລັດ ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ທຸກ ມາດ ຕະການ  ລ້ວນແຕ່ສອດຄ່ອງ ກັບ ພັນທະ ທີ່ ມີ ຢູ່ ຂອງ ຕົນ ພາຍ ໃຕ້ 
ກົດໝາຍ ຂອງ ຊາດ  ແລະ ສາກົນ  ພ້ອມທັງ ຄຳນຶງ ເຖິງ ພັນທະສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ພາຍ ໃຕ້ 
ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ຢູ່ ໃນພາກ ພື້ນ  ແລະ ສາກົນ , ແລະ ຫາກເໝາະສົມ ລວມທັງສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍສະຖານະພາບຂອງຊາວອົບພະຍົບ ແລະ ອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ,  ແລະ 
ຫຼັກ ການ ແຫ່ງສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ ອາ ໄສ  ແລະ ການທົດແທນຄືນຊັບ ສິນໃຫ້ ຊາວ 
ອົບ ພະ ຍົບ  ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຖືກ ຍົກຍ້າຍ ຖິ່ນ ຖານ (“Pinheiro Principles”) .   ໃນຊ່ວງ ໄລຍະ  
ແລະ ພາຍຫຼັງການ ຂັດ ແຍ່ງ ລັດ ຄວນ ເຄົາລົບ ກົດໝາຍ ມະນຸດ ສະ ທຳ ສາກົນທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້  
ກ່ຽວກັບ ສິດ ຄອບ ຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳ.

25.3  ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບັນຫາການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຊັກນຳໄປສູ່ການຂັດແຍ່ງ, ທຸກພາກສ່ວນຄວນດໍ
າເນີນບາດກ້າວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັງກ່າວ ຢ່າງສັນຕິວິທີ. ລັດຄວນປັບປຸງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກຳຈັດການຈຳແນກ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ ຊຶ່ງອາດເປັນສາເຫດ 
ຂອງການຂັດແຍ່ງ. ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ລັດອາດພິຈາລະນານຳໃຊ້ກົນໄກຕາມປະເພນີ ແລະ 
ກົນໄກອ່ືນໆຂອງທ້ອງຖ່ິນທ່ີສະໜອງການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ 
ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງທັນການ, ເປັນທຳ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ, 
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີການຈຳແນກ.

25.4 ເມື່ອມີການຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ, ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນຄວນພະຍາຍາມເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງ 
ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ຊອບທຳທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າສິດເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກຍົກເລີກໂດຍ 
ພາກສ່ວນອື່ນ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ, 
ລັດບໍ່ຄວນຮັບຮູ້ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາຍໃນດິນແດນຂອງຕົນ 
ທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍການບັງຄັບ ແລະ/ຫຼື ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ. ຊາວອົບພະຍົບ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກ 
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ່ງ ຄວນຖືກຈັດສັນຖິ່ນຖານ 
ໃຫ້ ໃນສະພາບທີ່ປອດໄພ ຊຶ່ງປົກປ້ອງສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ຂອງຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ. ການລະ 
ເມີດສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຄວນຖືກບັນທຶກເປັນເອກກະສານ ແລະ ຖືກແກ້ໄຂຊົດເຊີຍຕາມ 
ພາຍຫຼັງ ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ. ຂໍ້ມູນການບົດບັນທຶກສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງການ 
ຄວນຖືກປົກປ້ອງຈາກການຖືກທຳລາຍ ແລະ ການລັກຂະໂມຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ 
ສຳລັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການລະເມີດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ ່
ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນການບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ຄວນບັນທຶກສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມສຳຄັນດ້ານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ, ລວມທັງຈາກການເລົ່າປະຫັວດ ແລະ ຈາກຄຳໃຫ້ການ. ສິດຄອບຄອງທີ່ຊອບທຳຂອ
ງຊາວອົບພະຍົບ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຄວນຖືກຮັບຮູ້, ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງ.  
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຄວນຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດຮັບຊາບ.

25.5 ໃນສະພາບທີ່ເກີດການຂັດແຍ່ງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ໃນກໍລະນີການຂັດແຍ່ງຢຸດຕິລົງແລ້ວ, ລັດ 
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ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຄວນຮັບປະກັນວ່າ ບັນຫາການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໄປໃນທາງ 
ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແນວທາງແກ້ໄຂທີ່ຍາວ 
ນານ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ບ່ອນທີ່ສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, 
ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍຊາວອົບພະ 
ຍົບ (UNHCR) ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ຊາວອົບພະຍົບ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຖິ່ນ 
ຖານ ຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າງສະໝັກໃຈ, ປອດໄພ ແລະ ມີກຽດສັກສີ ໃນການກັບຄືນ 
ສູ່ຖິ່ນຖານເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່. ຂັ້ນຕອນໃນການ 
ທົດແທນຄືນ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ການຊົດໃຊ້ ຄວນບໍ່ມີລັກສະນະຈຳແນກ, ແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ 
ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ແລະ ການຮຽກຮ້ອງສິດການທົດແທນຄືນຄວນຖືກດຳເນີນ
ຢ່າງທັນການ. ຂັ້ນຕອນໃນການທົດແທນຄືນສຳລັບສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນອື່ນໆ ທີ່ມີລະບົບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ  ຄວນມີນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານແບບພື້ນເມືອງ.

25.6 ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້, ຄວນສະໜອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ 
ການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນທາງເລືອກທົດແທນ ສຳລັບຊາວອົບພະຍົບ ແລະ ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 
ໂດຍເຈລະຈາກັບຊຸມຊົນເຈົ້າພາບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການ 
ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຈະບໍ່ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ອື່ນ. ບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຄວນມ ີ
ຂັ້ນຕອນພິເສດ ສຳລັບຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງແມ່ໝ້າຍ ແລະ ເດັກກຳພ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງທີ່ 
ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງໝັ້ນຄົງ

25.7 ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ນະໂຍບາຍແລະກົດໝາຍຄວນຖືກປັບປຸງຄືນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ
ຈໍາແນກທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ ກໍຄືການຈໍາແນກທີ່ເກີດມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຂັດແຍ່ງ. ບ່ອນທີ່
ເໝາະສົມ ຫຼື ຖ້າຈໍາເປັນ, ຄວນສ້າງຕັ້ງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈໍາ
ເປັນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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ການສົ່ງເສີມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດ 
ຕາມ ແລະ  ການປະເມີນຜົນ.

26.1 ອີງຕາມລັກສະນະແບບສະໝັກໃຈຂອງບົດແນະນໍາສະບັບນີ້,ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນບົດແນະນໍາສະບັບນີ້.

26.2 ລັດຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເວທີ ແລະ ກອບວຽກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,ລະດັບຊາດແລະລະດັບພາກພື້ນຫຼືນໍາໃຊ້ເວທີແລະກອບວຽກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ເພື່ອປະສານສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດແນະນຳສະບັບນີ້; ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດອໍານາດຂອງຕົນ; ແລະ ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ, ພື້ນທີ່ປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍ່ການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າຕໍ່ສິດໃນການມີອາຫານພຽງພໍ ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ
ຊາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.  ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນເປັນແບບຮອບດ້ານ,
ມີສ່ວນຮ່ວມ, ແນໃສ່ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້, ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຍືນຍົງ.
ໃນການດໍາເນີນໜ້າວຽກເຫຼົ່ານີ້, ລັດອາດຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ
ປະຈໍາພາກພື້ນແລະສາກົນ.

26.3 ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,ອົງການວິຊາສະເພາະຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການຈັດຕັ້ງປະຈໍາ
ພາກພື້ນຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມແບບສະໝັກໃຈຂອງລັດໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ ຊຶ່ງລວມທັງຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ
(ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໃຕ້-ໃຕ້-South-Southcooperation).ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ
ອາດກວມເອົາການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ,ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ,ການພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ,ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການ,ການຊ່ວຍເຫຼືອພັດ
ທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄອບຄອງນຳໃຊ້ແລະການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.

26.4 ຄະນະກໍາມະການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກຄວນເປັນເວທີໜຶ່ງຂອງໂລກທີ່ທຸກ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮຽນຮູ້ປະສົບການຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດແນະນຳສະບັບນີ້ແລະຄວາມສອດຄ່ອງ,ປະສິດທິຜົນແລະຜົນກະ
ທົບຂອງມັນ. ດັ່ງນ້ັນ, ກອງເລຂາຂອງຄະນະກໍາມະການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ໂລກ,ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບກຸ່ມທີ່ປຶກສາ,ຄວນລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄວາມ
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດແນະ
ນໍາສະບັບນີ້,ລວມທັງປະເມີນຜົນກະທົບແລະການປະກອບສ່ວນຂອງມັນເຂົ້າໃນການປັບ
ປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນຳໃຊ້.ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຄວນເປັນສາກົນແລະ
ລວມເອົາປະສົບການຂອງພາກພື້ນ,ພາກປະຕິບັດທີ່ດີເລີດແລະບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້.

7ພາກ



7 ພາກ 7  ການສົ່ງເສີມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.     38

26.5 ທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນຖືກຊຸກຍູ້
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດແນະນໍາສະບັບນີ້
ອີງຕາມບຸລິມະສິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ. ທຸກພາກສ່ວນ ແມ່ນຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຜີຍແຜ່
ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຄອບຄອງນໍາໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເພື່ອປັບປຸງພາກປະຕິບັດ.
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