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ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 2: 

ໄມຈ້າກເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ ້ ເພືີ່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ 
ຫ ກັການ 2.1 ການກ ານດົເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມເ້ພືີ່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ 
ມາດຖານ 2.1.1 ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງດ າເນ ນການສ າຫ ວດ ແລະ ສາ້ງແຜນສ າລບັມາດຕະການຫ ຼຸດຜີ່ ອນຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ ສ າລບັໂຄງການພດັທະນາ. 
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
2.1.1.1 ສ າລບັໂຄງການພດັທະນາ ທ ີ່ ຖກືກ ານດົໃຫດ້ າເນ ນການປະ
ເມ ນຜນົກະທບົເບືອ້ງຕົນ້ຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
(IEE) ໃນຂັນ້ຕອນທບົທວນໂຄງການ, ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງ
ສ າເລດັການປະເມ ນຜນົກະທບົເບືອ້ງຕົນ້ຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ (IEE) ແລະ ແຜນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ
ກວດກາດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ (ESMMP) 
ບນົພືນ້ຖານການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງ
ການພດັທະນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໂດຍຜີ່ ານການ
ອະນຼຸມດັຈາກ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດ
ລອ້ມແຂວງ (PONRE). 

2.1.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ປະເມ ນຜນົກະທບົ ເບືອ້ງ
ຕົນ້ຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ 
ແລະ ທ າມະຊາດ (IEE) 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 8029/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (1) 

 ຄ າແນະນ າ 8029/ກຊສ (2013)1, ຂ ້
ທ  2 (3) 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 8056/ກຊສ (2013), ບນັຊ 
ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການ
ຕີ່ າງໆ. 

2.1.1.1.2 ແຜນການຄຼຸມ້
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດ
ກາດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັ
ຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
(ESMMP) 

 ຄ າແນະນ າ 8029/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (5) 

2.1.1.1.3 ໃບຢັງ້ຢຶນຄວາມ
ຖກືຕອ້ງດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ
ທ າມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ 
(ECC) 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 8029/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (6) 

2.1.1.2 ສ າລບັໂຄງການພດັທະນາ ທ ີ່ ຖກືກ ານດົໃຫດ້ າເນ ນປະ
ເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ (ESIA) 
ໃນຂັນ້ຕອນທບົທວນໂຄງການ,  ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງສ າເລດັ
ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
(ESIA) ແລະ ແຜນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສິີ່ ງ
ແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ (ESMMP) ບນົພືນ້ຖານ
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະ
ນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໂດຍຜີ່ ານການອະນຼຸມດັຈາກ 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ 
(MONRE). 

2.1.1.2.1 ບດົລາຍງານ 
ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່
ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ (ESIA) 

 ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (5) 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 8056/ກຊສ (2013), ບນັຊ 
ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະການ
ຕີ່ າງໆ. 

2.1.1.2.2 ແຜນການຄຼຸມ້
ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດ
ກາດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັ
ຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
(ESMMP) 

 ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (9) 

 2.1.1.2.3 ໃບຢັງ້ຢຶນຄວາມ
ຖກືຕອ້ງດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ
ທ າມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ 
(ECC) 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 8029/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (6) 

                                                           
1 ຄ າແນະນ າ ສະບບັເລກທ  8029/ກຊສ (2013) ແລະ ສະບບັເລກທ  8030/ກຊສ (2013) ແມີ່ ນຢ ີ່ ໃນຂັນ້ຕອນຂອງການປັບປຼຸງ ແລະ 
TLD ຈະຕອ້ງມ ການປັບປຼຸງຕາມເນືອ້ໃນຂອງຄ າແນະນ າເຫ ົີ່ ານັນ້ ພາຍຫ ງັສ າເລດັການຮບັຮອງສະບບັໃໝີ່ . 

V.2.0: 22-08-2017 



 
2017 08 22 TLD2 on Conversion Area_V.2.0_LA 2 

 

2.1.1.3 ສ າລບັໂຄງການພດັທະນາທ ີ່ ມ ການຊດົເຊ ຍ ແລະ ການ
ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ໂຄງການພດັທະນາດັີ່ ງກີ່ າວຕອ້ງມ ແຜນການຊດົ
ເຊ ຍ ແລະ ແຜນຄຼຸມ້ຄອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ໂດຍຜີ່ ານການປຶກ
ສາຫາລກືບັຜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ.  

2.1.1.3.1 ແຜນການຊດົ
ເຊ ຍຄວາມເສຍຫາຍທ ີ່ ເກ ດ
ຈາກໂຄງການພດັທະນາ 

 ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2(8) 

 ດ າລດັ 84/ນຍ (2016), ມາດຕາ 7 
2.1.1.3.2 ແຜນການຍກົ
ຍາ້ຍຈດັສນັທ ີ່ ເກ ດຈາກໂຄງ
ການພດັທະນາ 

 ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (8) 

 ດ າລດັ 84/PM (2016), ມາດຕາ 7 
 ດ າລດັ 84/PM (2016), ມາດຕາ 10 

2.1.1.3.2 ລາຍຊືີ່ ຜ ທ້ ີ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງ
ການພດັທະນາ 

 ດ າລດັ 84/ນຍ (2016), ມາດຕາ. 4.3 

2.1.1.4 ມ ນຄີ່ າຂອງການຊດົເຊ ຍ ຕອ້ງມ ການຕ ລາຄາ ແລະ ປະ
ເມ ນມ ນຄີ່ າດວ້ຍການປະສານສມົທບົຂອງຄະນະກ າມະການຮບັ
ຜດິຊອບການຊດົເຊ ຍ ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃນລະ
ດບັທອ້ງຖິີ່ ນ ເຊິີ່ ງການຕ ລາຄາ ແລະ ປະເມ ນມ ນຄີ່ າຕອ້ງຢ ີ່ ບນົພືນ້
ຖານຫວົໜີ່ ວຍລາຄາຈາກການສະເໜ ຂອງຄະນະກ າມະການຮບັ
ຜດິຊອບ. 

2.1.1.4.1 ບດົບນັທກຶ ການ
ຕກົລງົເຫນັດ  ກີ່ ຽວກບັ ລາ
ຄາສ າລບັການຊດົເຊ ຍ ໂດຍ
ເຊນັຮບັຮ ລ້ະຫວີ່ າງ ຜ ທ້ ີ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງ
ການ, ຄະນະກ າມະການຮບັ
ຜດິຊອບການຊດົເຊ ຍ ແລະ 
ການຄຼຸມ້ຄອງຍກົຍາ້ຍຈດັ
ສນັ ແລະ ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງ
ການ. 

 ດ າລດັ 84/ນຍ (2016), ມາດຕາ 7-9 

2.1.1.5 ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍ ຫ  ືສະແດງຂ ມ້ ນ
ກີ່ ຽວກບັ ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າ
ມະຊາດ ພອ້ມທງັຂ ມ້ ນຂອງການຕດິຕາມກວດກາຜນົກະທບົດັີ່ ງ
ກີ່ າວ ໃຫແ້ກີ່ ສາທາລະນະຊນົສາມາດຮບັຮ  ້ແລະ ເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ 

2.1.1.5.1 ຜນົຈາກການດ າ
ເນ ນການປຶກສາຫາລກືບັຜ ້
ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ໂຄງການ ແລະ ພາກສີ່ ວນທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຂອງບດົລາຍງານ 
IEE, ESIA ແລະ 
ESMMP 

 ຄ າແນະນ າ 8029/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (16) 

 ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ (2013), ຂ ທ້  
2 (20) 

ມາດຖານ 2.1.2 ການດ າເນ ນໂຄງການພດັທະນາ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັຈາກຂະແໜງການລດັທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ.2 
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

2.1.2.1.1 ຂ ຕ້ກົລງົຈາກຂະ
ແໜງການລດັຕາມລ າດບັ
ຂັນ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ  
 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 72 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 73 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 75 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 76 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  14/ສພຊ 
(2016), ມາດຕາ 50 

                                                           
2 ເນືີ່ ອໃນລະອຽດ ຂອງ ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ການລງົທນຶຂອງລດັ, ເລກທ  72/ສພຊ (2015) ກີ່ ຽວກບັ ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ 
ທ າມະຊາດ, ມາດຕະການຫ ຼຸດຜີ່ ອນຜນົກະທບົ ແລະ ຂະບວນການອະນຼຸມດັໂຄງການພດັທະນາ ແມີ່ ນຍງັບ ີ່ ໄດວ້ເິຄາະ ແລະ ໄຈແ້ຍກຢີ່ າງລະອຽດ. 
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2.1.2.1 ກດິຈະກ າ/ໂຄງການພດັທະນາດາ້ນກະສກິ າ3 ໃນເຂດປີ່ າ
ຊຼຸດໂຊມ ຫ  ືພືນ້ທ ີ່ ດນິປອກໂລນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັຈາກຂະ
ແໜງການລດັຂັນ້ສ ນກາງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຫ  ືສະພາທອ້ງຖິີ່ ນຂັນ້ແຂວງ 
ຕາມຂະໜາດຂອງພືນ້ທ ີ່ ໂຄງການ ໂດຍຜີ່ ານການສະເໜ ຈາກ ກະ
ຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຫ  ືຂະແໜງ
ການຕາມລ າດບັຂັນ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ດວ້ຍການຕກົລງົເຫນັດ ຈາກກະ
ຊວງກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ຫ  ືຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. ສ າລບັ
ໂຄງການສ າປະທານຂະໜາດໃຫຍີ່  ແມີ່ ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັ
ຈາກສະພາແຫີ່ ງຊາດ. 

2.1.2.1.2 ການອະນຼຸມດັ
ຈາກສະພາແຫີ່ ງຊາດ ສ າລບັ
ການສ າປະທານໂຄງການ
ພດັທະນາຂະໜາດໃຫຍີ່  

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 72 (2) 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 73 (3) 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 75 (2) 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 76 (2) 

2.1.2.2 ກດິຈະກ າ/ໂຄງການພດັທະນາຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟາ້ 
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັຈາກຂະແໜງການລດັຂັນ້ສ ນກາງທ ີ່ ກີ່ ຽວ
ຂອ້ງ ຕາມຂະໜາດກ າລງັການຜະລດິຂອງໂຄງການພະລງັງານໄຟ
ຟາ້ ໂດຍຜີ່ ານການສະເໜ ຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ີ່ ແຮີ່  ຫ  ື
ຂະແໜງການຕາມລ າດບັຂັນ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວ. ສ າລບັໂຄງການສ າປະທານ
ຂະໜາດໃຫຍີ່  ແມີ່ ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັຈາກສະພາແຫີ່ ງ
ຊາດ. 

2.1.2.2.1 ຂ ຕ້ກົລງົຈາກຂະ
ແໜງການລດັຕາມລ າດບັ
ຂັນ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ 
 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  03/ສພຊ 
(2011), ມາດຕາ 34 

2.1.2.2.2 ມະຕຈິາກສະ
ພາແຫີ່ ງຊາດ ສ າລບັໂຄງ
ການສ າປະທານຂະໜາດ
ໃຫຍີ່  

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  03/ສພຊ 
(2011), ມາດຕາ 34 (4) 

2.12.3 ກ າ/ໂຄງການພດັທະນາຂະແໜງບ ີ່ ແຮີ່  ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະ
ນຼຸມດັຈາກຂະແໜງການລດັທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຕາມລ າດບັຂັນ້ ໂດຍການ
ສະເໜ ຈາກຂະແໜງການທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບ (ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ 
ບ ີ່ ແຮີ່ , ກະຊວງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ). ການຂຼຸດຄົນ້ແຮີ່
ທາດອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫ ນກ ີ່ ສາ້ງ ໃນເຂດເນືອ້ທ ີ່  ທ ີ່ ບ ີ່ ເກ ນ 5 
ເຮກັຕາຂອງເຂດຂຼຸດຄົນ້ໜຶີ່ ງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັຈາກຂະແໜ
ງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຂັນ້ແຂວງ. ໂຄງການບ ີ່ ແຮີ່ ຂະໜາດໃຫຍີ່  ຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຈາກສະພາແຫີ່ ງຊາດ ໂດຍຜີ່ ານການສະເໜ 
ຈາກລດັຖະບານ. 

2.1.2.3.1 ຂ ຕ້ກົລງົຈາກຂະ
ແໜງການລດັຕາມລ າດບັ
ຂັນ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ 
 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  14/ສພຊ 
(2016), ລງົວນັທ  17 ພະຈກິ 2016, 
ໝວດ 4, ມາດຕາ 41 
 

2.1.2.3.2. ມະຕຈິາກສະ
ພາແຫີ່ ງຊາດ ສ າລບັໂຄງ
ການສ າປະທານບ ີ່ ແຮີ່ ຂະ 
ໜາດໃຫຍີ່  
(ຊີ່ ອງຫວີ່ າງ: ບ ີ່ ມ ກ ານດົຂະ
ໜາດຂອງໂຄງການບ ີ່ ແຮີ່
ຢີ່ າງຊດັເຈນ) 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  02/ສພຊ 
(2011), ມາດຕາ 40 

2.1.2.4 ການສ າປະທານທ ີ່ ດນິຂອງລດັ ສ າລບັການສາ້ງສິີ່ ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການບ ລກິານຕີ່ າງໆ 
(ເຊັີ່ ນ: ໂຮງງານຜະລດິຊ ມງັ, ການສ າປະທານສ າລບັການກ ີ່ ສາ້ງເປັນ
ຕະຫ າດ) ຫ  ືການກ ີ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລີ່ າງ (ເຊັີ່ ນ: ການສາ້ງທາງ, 
ທາງລດົໄຟ, ການກ ີ່ ສາ້ງຂວົ, ການກ ີ່ ສາ້ງສະໜາມບນິ) ຕອ້ງໄດຮ້ບັ
ການອະນຼຸມດັຈາກຂະແໜງການລດັຕາມລ າດບັຂັນ້ ໂດຍຜີ່ ານການ
ສະເໜ ຈາກຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ (ກະຊວງອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການຄາ້, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົີ່ ງ, ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຼຸກ ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ)4 

2.1.2.4.1 
 

 ກດົໝາຍ ວີ່ າດ້້ວຍ ເສັນ້ທາງ (ສະບບັ
ປັບປຼຸງ), ສະບບັເລກທ  03/ສພຊ, ລງົ
ວນັທ  8 ພະຈກິ 2016, ໝວດ 4 
ກີ່ ຽວກບັ ເຂດເສັນ້ທາງຫ ວງ, ມາດຕາ 
21, 22, 23, 240 

2.1.2.4.2  

                                                           
3 ເນືອ້ໃນທ ີ່ ບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ: ດ າລດັ 135/ນຍ (2009), ວີ່ າດວ້ຍ ການເຊົີ່ າ ແລະ ສ າປະທານທ ີ່ ດນິລດັ, ມາດຕາ 27 ໄດສ້ງັລວມເອາົ ການປ ກພດືກະສກິ າ
ແບບລົມ້ລຼຸກ ໃນເຂດສ າປະທານທ ີ່ ດນິ, ແຕີ່ ກງົກນັຂາ້ມ ໃນກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍປີ່ າໄມ ້ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 74-76 ບ ີ່ ໄດມ້  ການລະ
ບຼຸລະອຽດກີ່ ຽວກບັການປ ກພດືກະສກິ າແບບລົມ້ລຼຸກ ແຕີ່ ມ ພຽງກດິຈະການດາ້ນປີ່ າໄມ ້ລວມທງັເຄືີ່ ອງປີ່ າຂອງດງົ. 
4 ຕວົຢັງ້ຢືນ ແລະ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ສ າລບັ ຕວົຊ ບ້ອກ 2.1.2.4, ຕອ້ງໄດມ້ ການປຶກສາຫາລກືນັເພ ີ່ ມຕືີ່ ມ ລະຫວີ່ າງ ກະຊວງກະ
ສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ,້ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົີ່ ງ, 
ກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງໃນກອງປະຊຼຸມຂອງຂະນະຊີ່ ຽວຊານສະເພາະດາ້ນຄັງ້ຕ ີ່ ໄປ. 
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2.1.2.5 ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງມ ຂ ຕ້ກົລງົຈາກ ກະຊວງແຜນ
ການ ແລະ ການລງົທນຶ ຫ  ືລ າດບັສາຍຂັນ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເຊິີ່ ງຂຶນ້ກບັ
ລ າດບັຂັນ້ຂອງການອະນຼຸມດັ ຕາມປະເພດຂອງໂຄງການພດັທະນາ
ທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ. 

2.1.2.5.1 ສນັຍາສ າປະ
ທານ, ລວມທງັແຜນທ ີ່  ທ ີ່
ສະແດງເຖງິຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການພດັທະນາ 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  14/ສພຊ 
(2016), ມາດຕາ 46 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  14/ສພຊ 
(2016), ມາດຕາ 99 (3) 

ຫ ກັການ 2.2 ການສ າຫ ວດ ແລະ ການຂຼຸດຄົນ້ໄມ5້ 
ມາດຖານ 2.2.1 ການວາງແຜນກີ່ ອນການຂຼຸດຄົນ້ ຕອ້ງສ າເລດັກີ່ ອນການຂຼຸດຄົນ້ຕວົຈງິ ຕາມການຕກົລງົໃນສນັຍາສ າປະທານ. 
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
2.2.1.1 ກອງຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ທ ີ່ ຢ ີ່ ພາຍໃຕກ້ານຄຼຸມ້ຄອງຂອງ ພະແນກ
ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມແ້ຂວງ ສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ີ່ ພາກສະ
ໜາມ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃນການປັກຫ ກັໝາຍຂອບເຂດສ າລບັການ
ຂຼຸດຄົນ້ ແລະ ພອ້ມທງັສ າຫ ວດບ ລມິາດໄມທ້ ີ່ ຈະຂຼຸດຄົນ້. 

2.2.1.1.1 ບດົລາຍງານການ
ສ າຫ ວດ ແລະ ແຜນທ ີ່ ສະ
ແດງຂອບເຂດສ າລບັການ
ຂຼຸດຄົນ້ 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 15 

 ລະບຽບການ 0108/ກປ (2005), 
ມາດຕາ 11 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 28 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 4 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 7 (1) 

2.2.1.2 ຕອ້ງມ ແຜນການຂຼຸດຄົນ້ປະຈ າປ  ໂດຍອ ງຕາມຜນົຂອງ
ການສ າຫ ວດກີ່ ອນການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ໃນເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ ້
ເພືີ່ ອເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ 

2.2.1.2.1 ແຜນຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້
ປະຈ າປ ຂອງແຂວງ 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 18 (4). 

 ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  15/ນຍ (2016), ມາດ
ຕາ 4 (1) 

2.2.1.3 ໂກຕາ້ໄມສ້ າລບັການຂຼຸດຄົນ້ ໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັຈາກ
ລດັຖະບານ.   

2.2.1.3.1 ໃບແຈງ້ການໂກ
ຕາ້ໄມ ້ຂອງສ ານກັງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ສົີ່ ງໃຫ ້
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ ້

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ, 
2007. ມາດຕາ 18(4) 

2.2.1.3.2 ໃບແຈງ້ການໂກ
ຕາ້ໄມ ້ຂອງ ກະຊວງ
ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ສົີ່ ງ
ໃຫ ້ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ.້ 

 ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  15/ນຍ (2016), ມາດ
ຕາ 4 (2) 

                                                           
5 ຊີ່ ອງຫວີ່ າງທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ : 

- ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008) ແມີ່ ນຮອງຮບັສະເພາະໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ກ າລງັດ າເນ ນການ
ປັບປຼຸງລະບຽບການດັີ່ ງກີ່ າວໃຫເ້ປັນ ຂ ຕ້ກົລງົ ວີ່ າດວ້ຍ ການສ າຫ ວດ ແລະ ການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ຈາກເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມເ້ພືີ່ ອເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາ.  

- ຄວາມກີ່ ຽວພນັກນັລະຫວີ່ າງ 0112/ກປ (2008) ແລະ ຄ ີ່ ມແືນະນ າ ກີ່ ຽວກບັ ການເກບັມຽ້ນຊ ວະມວນຈາກເຂດອີ່ າງເກບັນ າ້ ຂອງໂຄງການ
ພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ ໃນ ສປປ ລາວ (ກຊສ, 2012) ແມີ່ ນຍງັບ ີ່ ທນັຈະແຈງ້. ແຜນການເກບັມຽ້ນຊ ວະມວນຈາກເຂດອີ່ າງເກບັນ າ້ ແມີ່ ນ
ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທ ີ່ ສ າຄນັລະບຼຸໄວໃ້ນ ແຜນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
(ESMMP). ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້, ການເຊືີ່ ອມໂຍງກນັລະຫວີ່ າງ ລະບຽບການ 0112/ກປ (ຫ  ືສະບບັປັບປຼຸງ ສ າລບັເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ ້
ເພືີ່ ອເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ) ແລະ ESMMP ຈຶີ່ ງມ ຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຫ າຍຂຶນ້ຕືີ່ ມ. 
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ມາດຖານ 2.2.2 ການກະກຽມສ າລບັການຂຼຸດຄົນ້, ການດ າເນ ນການຂຼຸດຄົນ້ ແລະ ການອານະໄມພືນ້ທ ີ່ ພາຍຫ ງັສ າເລດັການຂຼຸດຄົນ້ 
ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການທ ີ່ ກ ານດົ ສ າລບັການຂຼຸດຄົນ້ໄມຈ້າກເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິ ເພືີ່ ອເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ.  
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
2.2.2.1 ມ ການເຊນັສນັຍາການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ລະຫວີ່ າງ ຂະແໜງປີ່ າ
ໄມແ້ຂວງ ແລະ ກອງຂຼຸດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ທ ີ່ ໄດ ້
ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ທ ີ່ ມ ຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນອ
ຼຸ້ປະກອນ-ເຄືີ່ ອງມ.ື 

2.2.2.1.1 ສນັຍາການຂຼຸດ
ຄົນ້ໄມ ້

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 49 (2) 

 ຄ າສັີ່ ງ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 
15 (3) 

2.2.2.1.2 ໃບອະນຼຸຍາດ
ສາ້ງຕັງ້ກອງຂຼຸດຄົນ້ໄມ/້ວິ
ສາຫະກດິຂຼຸດຄົນ້ໄມ.້ 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 49 (2) 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດ
ຕາ 24 

2.2.2.1.3 ໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກດິ ການຂຼຸດຄົນ້ໄມ.້ 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 49 (2).  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດ
ຕາ 24. 

2.2.2.1.4 ໃບອະນຼຸຍາດ  
ນ າໃຊພ້າຫະນະ. 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 49 (2)  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ, (2009), ມາດ
ຕາ 15 (4)  

2.2.2.1.5 ໃບອະນຼຸຍາດ  
ນ າໃຊເ້ຄືີ່ ອງຈກັຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 49 (2)  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0080/ກປ (2012), 
ມາດຕາ 8 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), 
ມາດຕາ 11 (4) 

2.2.2.2 ການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງມ ການກະກຽມຕາມແຜນການຂຼຸດ
ຄົນ້, ໂດຍໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັຈາກຄະນະກ າມະການຄຼຸມ້ຄອງ
ການຂຼຸດຄົນ້ໄມ.້  

2.2.2.2.1 ແຜນການຂຼຸດ
ຄົນ້ໄມ ້

 ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  15/ນຍ (2016), 
ມາດຕາ 4 (2) 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 6 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ໝວດທ  2 
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2.2.2.3 ຜ ປ້ະກອບການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ໄດດ້ າເນ ນການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້
ແລະ ມ ການອານະໄມພືນ້ທ ີ່ ພາຍຫ ງັການຂຼຸດຄົນ້ ຕາມລະບຽບທ ີ່
ກ ານດົໄວໃ້ນບດົແນະນ າ. 

2.2.2.3.1 ບດົລາຍງານ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ
ພາກສະໜາມ 

 ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  15/ນຍ (2016), ມາດ
ຕາ 4 (2) 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), ໝ
ວດທ  3 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 28 (4) 

 ຄ າແນະນ າ 0054/ກປ (2016), ມາດ
ຕາ 56 

2.2.2.4 ທ ີ່ ສະໜາມໄມ ້II, ພະນກັງານວຊິາການປີ່ າໄມ ້ຕອ້ງວດັ
ແທກ ແລະ ຈດັປະເພດຄຼຸນນະພາບໄມ.້ 

2.2.2.4.1 ບນັຊ ໄມ7້  ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 21 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 116/ກປ (2007), ພາກທ  
I – II 

ມາດຖານ 2.2.38 ຕອ້ງມ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
(ESMMP) (ໄລຍະກ ີ່ ສາ້ງໂຄງການ) ທ ີ່ ຕດິພນັກບັພນັທະທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນປີ່ າໄມ ້ແລະ ສງັຄມົ ໂດຍອ ງຕາມແຜນການຕດິຕາມ
ກວດກາເມືີ່ ອສ າເລດັການຂຼຸດຄົນ້ໄມ.້ 
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
2.2.3.1 ຜ ພ້ດັທະນາໂຄງການຕອ້ງສ າເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແຜນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາດາ້ນສິີ່ ງແວດ
ລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ (ESMMP) ສ າລບັໄລຍະກ ີ່
ສາ້ງໂຄງການ. 

2.2.3.1.1 ໃບຢັງ້ຢືນ 
ESMMP 

 ບດົແນະນ າ ເລກທ  8029/ກຊສ 
(2013), ຂ ທ້  2 (5) 

 ບດົແນະນ າ ເລກທ  8030/ກຊສ 
(2013), ຂ ທ້  2 (9) 

2.2.3.2 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມແ້ຂວງ ແລະ ຫອ້ງການກະ
ສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມເ້ມອືງ ຕອ້ງຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ
ການດ າເນ ນການຂຼຸດຄົນ້ໄມ,້ ແລະ ຕອ້ງລາຍງານໃຫ ້ກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປີ່ າໄມຮ້ບັຮ  ້ພາຍໃນ 30 ວນັ ໂດຍອ ງໃສີ່  ແຜນການຄຼຸມ້
ຄອງປີ່ າໄມ້້, ແຜນການຂຼຸດຄົນ້, ສນັຍາການຂຼຸດຄົນ້ໄມເ, ບນັຊ ໄມ ້
ຂອງການຕດັໄມ້້ ແລະ ລະບຽບການສ າລບັການຂຼຸດຄົນ້ໄມ.້ 

2.2.3.2.1 ບດົລາຍງານ 
ການປະເມ ນຜນົພາຍຫ ງັ
ການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້

 ລະບຽບການ 0221/ກປ (2000), 
ມາດຕາ 16 ແລະ 17 

                                                           
6 ຄ າແນະນ າ 0054/ກປ (2016), ມາດຕາ 5 ໄດກ້ີ່ າວເຖງິ ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008) ສ າລບັ ໂຄງການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟນ າ້ຕກົ, ແຕີ່ ຍງັ
ປະກອບດວ້ຍເອກະສານນຕິກິ າສ າລບັ ໂຄງການປະເພດອືີ່ ນອ ກດວ້ຍ: ແຈງ້ການ 1434/ລບ (2014) ສ າລບັ ໂຄງການກ ີ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ, ລະບຽບການ 
2272/ຟຟລ (2011) ສ າລບັໂຄງການສາຍສົີ່ ງໄຟຟາ້ແຮງສ ງ. ໃນປັດຈຼຸບດັ ແມີ່ ນຍງັບ ີ່ ສາມາດຊອກລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານນຕິກິ າເຫ ົີ່ ານ  ້ ເພືີ່ ອມາປະ
ກອບໃສີ່  ນຍິາມໄມສ້ະບບັຮີ່ າງທ  V.2.0 ໄດຢ້ີ່ າງລະອຽດ. 

7 ຊີ່ ອງຫວີ່ າງທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ : ການວດັແທກ ແລະ ການຈດັປະເພດຄຼຸນນະພາບໄມ ້ທ ີ່ ສະໜາມໄມ ້2 ແມີ່ ນຍງັບ ີ່ ທນັລະອຽດຕາມທ ີ່ ລະບຼຸໄວໃ້ນ ລະບຽບການ 0112/
ກປ (2008), ມາດຕາ 21 & 22. ໃນຄ ີ່ ມ ືCOC ສ າລບັປີ່ າຜະລດິ (0962/ກປມ (2010)), ເນືອ້ໃນຍງັບ ີ່ ທນັຈະແຈງ້ ໃນການແບີ່ ງຊຼຸດບນັຊ ໄມເ້ພືີ່ ອນ າ
ໄປລງົທະບຽນ. ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້, ລະບບົ COC ແລະ ແບບຟອມ ສ າລບັໄມທ້ ີ່ ມາຈາກເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິເພືີ່ ອເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ ຈ າເປັນຕອ້ງໄດ ້
ຮບັການປັບປຼຸງ ເພືີ່ ອໃຫສ້າມາດກວດກາຍອ້ນຫ ງັຄນືເຖງິແຫ ີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງໄມໄ້ດຢ້ີ່ າງຖກືຕອ້ງ, ເຊິີ່ ງບ ສາມາດຮບັປະກນັໄດ ້ເຖງິການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປັດຈຼຸ
ບນັ ເຊັີ່ ນ: ສະແດງໃຫເ້ຫນັການປະເມ ນຜນົຂອງເຂດຄົນ້ຂຼຸດໄມໂ້ຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ ນ າ້ຫ ນບ ນ (ທົີ່ ງລມົ) revealed. 

8 ມາດຖານດັີ່ ງກີ່ າວ ຈ າເປັນຕອ້ງໄດສ້ນົທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລກືນັໃນກອງປະຊຼຸມ TEG. 
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ຫ ກັການ 2.3 ການຂາຍໄມ ້
ມາດຖານ 2.3.1 ການປະມ ນຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ລະບຽບການ  
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
2.3.1.1 ຄະນະກ າມະການໃນການປະມ ນໄມ້້9 ໄດຮ້ບັການແຕີ່ ງ
ຕັງ້ຈາກ ສາມ ຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໄດແ້ກີ່ : ພະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປີ່ າໄມແ້ຂວງ, ພະແນກອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ 
ແລະ ພະແນກການເງນິແຂວງ.  

2.3.1.1.1 ໃບແຕີ່ ງຕັງ້ 
ຄະນະກ າ ມະການປະມ ນ
ຂາຍໄມ ້ຈາກເຈົາ້ແຂວງ.  

 ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  17/ນຍ (2008), ມາດ
ຕາ 6 (2) 

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), 
ມາດຕາ I (4) 

2.3.1.2 ໄດດ້ າເນ ນການຂາຍໄມຈ້າກບນັຊ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຮບັຮອງ ຜີ່ ານ
ການປະມ ນຢີ່ າງໂປີ່ ງໃສ ໂດຍຄະນະກ າມະການປະມ ນໄມ.້  
 

2.3.1.2.1 ບນັຊ ໄມ1້0 ທ ີ່
ຂຶນ້ທະບຽນເປັນຊບັສນິລດັ 

 ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 
2 

2.3.1.2.2 ໃບແຈງ້ເຊ ນ
ເຂົາ້ຮີ່ ວມ ການປະມ ນຂາຍ
ໄມ.້ 

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ. (2012), ໝ
ວດທ  II (1.1) 

2.3.1.2.3 ບດົບນັທກຶ ຜນົ
ໄດຮ້ບັຂອງການປະມ ນໄມ.້   

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ. (2012), ໝ
ວດທ  II (2) 

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), 
ມາດຕາ 17 

2.3.1.2.4 ສນັຍາ ການຊື-້
ຂາຍໄມ ້  

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 11 (1) 

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ. (2012), ໝ
ວດທ  III (1) 

2.3.1.2.5 ໃບບນິ ການ 
ຊ າລະຄີ່ າພນັທະໄມ ້ຈາກຜ ້
ຊືໄ້ມ ້

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 11 (1) 

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ໝ
ວດທ  III (2) 
 

2.3.1.2.6 ໃບລບົລາ້ງ 
ບນັຊ ໄມອ້ອກຈາກ ຊບັສນິ
ຂອງລດັ. 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 11 (1) 

 ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 
6 

ຫ ກັການ 2.4 ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້
ມາດຖານ 2.4.1 ຜ ປ້ະກອບການຂຼຸດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົ ແລະ ລະບຽບທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຈາກຈຼຸດຕດັປ າ້ ຈນົເຖງິ 
ສະໜາມ II  
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

                                                           
9 ເນືອ້ໃນທ ີ່ ບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກນັ: ສ າລບັໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ, 0112/ກປ (2008) ການຊື-້ຂາຍໄມ ້ແມີ່ ນມອບໝາຍໃຫຄ້ະນະຊ ນ້ າລວມ (ມາດຕາ 
27) ແລະ 1726/ອຄ (2012) ໄດກ້ີ່ າວເຖງິ ຄະນະກ າມະການສ າລບັການຊ ນ້ າ ແລະ ຄຼຸມ້ຄອງການຂ້ຼຸດຄົນ້ໄມຈ້າກເຂດພດັທະນາໂຄງການ ໃນການຮບັ
ຜດິຊອບການຊື ້ແລະ ຂາຍໄມ ້(ມາດຕາ 2). ເນືອ້ໃນດັີ່ ງກີ່ າວ ມ ລກັສະນະຂດັແຍງ້ກນັ ລະຫວີ່ າງ ດ າລດັ ເລກທ  32/ນຍ, ມາດຕາ 6.1 ແລະ ບ ີ່ ອາດສອດ
ຄີ່ ອງກນັໃນ ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  15/ນຍ, ມາດຕາ 7. ນອກຈາກນ ,້ ພາຍຫ ງັການປະກາດໃຊ ້ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  15/ນຍ, ຄ າແນະນ າ 0336/ອຄ.ກຂອ (2017) ໄດ ້
ຮບັການປັບປຼຸງ ກີ່ ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນ ຂະບວນການສ າລບັການປະມ ນໄມຍ້ດຶ ໃຫມ້ ຄວາມໂປີ່ ງໃສຂຶນ້. ດວ້ຍເຫດຜນົດັີ່ ງກີ່ າວ, ການປັບປຼຸງ ລະບຽບການ 
1726/ອຄ (2012) ຈຶີ່ ງຈ າເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ. 
10 ຊີ່ ອງຫວີ່ າງທ ີ່ ພບົເຫນັ, ລາຍລະອຽດແມີ່ ນລະບຼຸໄວໃ້ນໄຂເງ ືີ່ອນທ  7 
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2.4.1.1 ທ ີ່ ສະໜາມໄມ ້1, ພະນກັງານວຊິາການຂອງກອງຂຼຸດຄົນ້
ໄມ ້ຕອ້ງໝາຍຕົນ້ໄມ ້ແລະ ບນັທກຶໝາຍເລກຕົນ້ໄມ,້ ໝາຍເລກ
ໄມທ້ີ່ ອນ ແລະ ເຂດທ ີ່ ຂຼຸດຄົນ້ ຕາມບນັຊ ໄມ ້ຈາກາໜາມໄມ ້I.   

2.4.1.1.1 ບນັຊ ໄມ ້ຈາກ
ສະໜາມ 1 

 ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 19 

2.4.1.2 ທ ີ່ ສະໜາມໄມ ້2, ພະນກັງານວຊິາການປີ່ າໄມ ້ຕອ້ງ 
ໝາຍໄມທ້ີ່ ອນ ແລະ ພອ້ມທງັຕ ກາເຄືີ່ ອງໝາຍ “ປມ (ປີ່ າໄມ)້” 
ດວ້ຍຄອ້ນຕ ເຄືີ່ ອງໝາຍປີ່ າໄມ.້ 
 

2.4.1.2.1 ບນັຊ ໄມ1້1  ລະບຽບການ 0112/ກປ (2008), 
ມາດຕາ 22 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 116/ກປ (2007), ພາກທ  I– 
II 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2009), ມາດຕາ 3 (28) 

ມາດຖານ 2.4.2 ຜ ຊ້ືໄ້ມຕ້ອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົໃນການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກສະໜາມໄມ ້II ຫາສະໜາມໄມ ້III 
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
2.4.2.1 ຜ ຊ້ ືໄ້ມ ້ໄດມ້ ເອກະສານເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມທ້ງັໝດົ ກີ່ ອນຈະ
ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມອ້ອກ. 

2.4.2.1.1 ໃບບນິຮບັເງນິ 
ການຂາຍໄມ ້ 

 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 53. 

 ຄ າສັີ່ ງ ເລກທ  17/ນຍ (2008), ມາດ
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2.4.2.1.2 ໃບລບົລາ້ງ
ບນັຊ ໄມອ້ອກຈາກຊບັສນິ
ຂອງລດັ 

 ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດ
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2.4.2.1.4 ໃບອະນຼຸຍາດ
ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກພະ
ແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້
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 ກດົໝາຍ ສະບບັເລກທ  06/ສພຊ 
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 ຄ ີ່ ມ ື0962/ກປມ (2010), ໝວດທ  
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