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ນຍິາມໄມ້ທ ີ່ຖກືກດົໝາຍ 2: ເຂດຫັນປຽ່ນທ ີ່ດນິປາ່ໄມ້ 
 

ຫ ກັການ  2.1 ການສະເໜ  ແລະ ການອະນມຸດັໂຄງການລງົທນຶ ໃນກດິຈະການສ າປະທານ 

ມາດຖານ 2.1.1 ການຍືີ່ນບດົສະເໜ  ໂຄງການລງົທນຶ ໃນກດິຈະການສ າປະທານ   

ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 
2.1.1.1 ຜ ້ລງົທຶນ ໄດຍ້ືີ່ນໃບຄ າຮ້ອງຂລໍົງທຶນ 
ຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລກິານ  ການລົງທຶນປະຕ ດຽວ 
ແລະ ໄດ້ຮັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຈົີ້າໃຈ 
(MOU).  

2.1.1.1.1 ໃບຄ າຮ້ອງ ສະເໜ 
ການລງົທຶນ.   

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ(2016), 
ມາດຕາ 45 

2.1.1.1.2 ບົດບັນທຶກຄວາມ
ເຈົີ້າໃຈ (MOU).   

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ(2016), 

ມາດຕາ 46 (4) 

ມາດຖານ 2.1.2 ປະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການ ໃນການປະເມ ນໂຄງການ   

ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 
2.1.2.1 ຜ ້ລງົທຶນ ໄດຮ້່າງ ບົດວພິາກເສດຖະ 
ກິດເຕັກນິກ ທ ີ່ໄດອ້ະນຸມັດ ຈາກຂະແໜງການ
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.   

2.1.2.1.1 ບົດວິພາກເສດຖະກດິ
ເຕັກນິກ.   

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ(2016), 

ມາດຕາ 44 (5) ແລະ 46 

2.1.2.2 ຜ ້ລງົທຶນ ໄດ້ສ າເລັດ ການສຶກສາ
ເບືີ້ອງຕົີ້ນ ກຽ່ວກັບ ຜົນກະທົບ  ຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
(IEE) ຫ ື ການປະເມ ນຜົນກະທບົ ຕໍໍ່ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ (EIA) ອ ງຕາມ
ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດ ຈາກຂະແໜງການ ຊັບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ.                        

2.1.2.2.1 ບົດ IEE/EIA    • ດ າລັດ 21/ລບ (2019), ມາດຕາ 

9 – 13 (IEE), 19 – 22 

(EIA).  

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ  8056/ກຊສ (2012) 

(ກ າລັງປ ບປຸງ) 

2.1.2.2.2 ບົດ EMMP • ດ າລັດ 21/ລບ (2019), ມາດຕາ 

12, 13 (6) ແລະ 22 (6) ແລະ 
23.  

2.1.2.2.3 ໃບຢ ັ້ງຢືນສິີ່ງແວດ 

ລ້ອມ (ECC) ທ ີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ 
ພຊສ ຫ ື ກຊສ. 

• ດ າລັດ 21/ລບ (2019), ມາດຕາ 

40 - 43 ແລະ ມາດຕາ 75(13) 

ແລະ 76 (10). 

2.1.2.3 ສ າລັບໂຄງການພັດທະນາ ທ ີ່ມ ການ
ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ/ຫ ື ການຈັດສັນ
ພ ມລ າເນົາ, ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້ສ້າງແຜນ
ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ/ຫ ື ແຜນຄຸ້ມ
ຄອງການຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ໂດຍມ ການປຶກສາ
ຫາລື ກັບຜ ທ້ ີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ. 

2.1.2.3.1 ແຜນການທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ 

• ດ າລັດ ເລກທ 21/ລບ (2019), 
ມາດ 56   

• ກົດໝາຍ 45/ສພຊ (2018), 
ມາດຕາ 22  

2.1.2.3.2 ແຜນຈັດສັນ
ພ ມລ າເນົາ  

• ດ າລັດ ເລກທ 21/ລບ (2019), 
ມາດ 56      

• ກົດໝາຍ 45/ສພຊ (2018), 
ມາດຕາ 23 ແລະ 24     
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2.1.2.3.3 ບັນຊ  ລາຍຊືີ່ຜ ທ້ ີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.  

• ກົດໝາຍ 45/ສພຊ (2018), 

ມາດຕາ 22 (12) 
2.1.2.4 ໄດ້ຄິດໄລ່ ມ ນຄ່າການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ ໂດຍມ ການຮ່ວມມື ກບັຄະນະກ າມະ
ການ ການທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດ
ສັນພ ມລ າເນົາ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ອງິໃສ່
ຫົວໜ່ວຍລາຄາ ຂອງຄະນະກ າມະການ.   

2.1.2.4.1 ບົດບັນທຶກ ການຕົກ
ລົງເຫັນດ  ກ່ຽວກັບ ຄາ່ທົດແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ. (ເປ ນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ 

ບົດ EMMP) 

• ກົດໝາຍ 45/ສພຊ (2018), 
ມາດຕາ 22  

• ກົດໝາຍ 19/ສພຊ (2017), 
ມາດຕາ 70.    

• ດ າລັດ 135/ລບ (2009), 
ມາດຕາ 43  

2.1.2.5 ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ໄດ້ໃຫ້ສັງຄົມມ 
ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກະກຽມ, ວາງແຜນ ແລະ 
ເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ການປະເມ ນຜົນກະ
ທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສັງຄົມ.    

2.1.2.5.1 ແຜນມ ສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງສັງຄົມ  

• ດ າລັດ ເລກທ 21/ລບ (2019), 
ມາດຕາ 36  

2.1.2.5.2 ພາກການເປີດເຜ ຍຂໍໍ້
ມ ນໃຫສັ້ງຄົມໃນບົດ IEE/EIA 

ແລະ ບົດ EMMP. 

• ດ າລັດ ເລກທ  21/ລບ (2019), 
ມາດຕາ 64 

ມາດຖານ 2.1.3 ການອະນມຸດັ ການຫນັປຽ່ນທ ີ່ດນິປາ່ໄມ້ ໃນໂຄງການສ າປະທານ    
ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 

2.1.3.1 ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອະນຸມັດ ການ
ຫັນປ່ຽນທ  ີ່ດິນ ປ່າໄມ ້ໃນກໍລະນ :  

- ປາ່ປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ, ປ່າຜະລິດ ແລະ ປາ່ປອ້ງ
ກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ລະດັບແຂວງ 
ໄປເປ ນ ທ  ີ່ດິນປະເພດອືີ່ນ.  
- ທ  ີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ທ  ີ່ບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນຟ 
ຄືນໄດດ້້ວຍຕົວມັນເອງ ໃນເນືີ້ອທ ີ່ີ່
ເກ ນ ໜຶີ່ງພັນ ເຮັກຕາ ຕໍໍ່ໜຶີ່ງ
ກິດຈະການ 
- ທ  ີ່ດິນປ່າປອກໂຫ ້ນ ທ  ີ່ບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນ
ຟ ຄືນໄດດ້້ວຍຕົວມັນເອງ ໃນເນືີ້ອທ ີ່ ີ່
ເກ ນ ສິບພັນ ເຮັກຕາ ຕໍໍ່ໜຶີ່ງ
ກິດຈະການ.   

2.1.3.1.1 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງ
ກອງປະຊຸມ ຄະນະປະຈ າສະພາ
ແຫ່ງຊາດ.  

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 84 ແລະ 85                         

 

2.1.3.2 ລັດຖະບານ ອະນຸມັດ ການຫັນປ່ຽນທ  ີ່
ດິນ ປ່າໄມ້ໃນກລໍະນ :  

- ປ ່າປ ້ອງກັນ ແລະ ປ ່າສະຫງວນ 
ລະດັບເມືອງ. 
- ທ  ີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ ທ  ີ່ບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນຟ 
ຄືນໄດດ້້ວຍຕົວມັນເອງ ເນືີ້ອທ ີ່ີ່ແຕ່  
ໜຶີ່ງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຫາ ໜຶີ່ງພັນ 
ເຮັກຕາ ຕໍໍ່ໜຶີ່ງກິດຈະການ. 
- ທ  ີ່ດິນປ່າປອກໂຫ ້ນ ທ  ີ່ບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນ
ຟ ຄືນໄດດ້້ວຍຕົວມັນເອງ ໃນເນືີ້ອທ ີ່ ີ່

2.1.3.2.1 ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕ .  

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 85                          
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ແຕ່ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຫາ ສິບພນັ 
ເຮັກຕາ ຕໍໍ່ໜຶີ່ງກິດຈະການ.   

2.1.3.3 ສະພາປະຊາຊົນ ຂັີ້ນແຂວງ ໄດ້
ອະນຸມັດ ການຫັນປ່ຽນທ  ີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນກລໍະນ :                            

-  ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ຂັີ້ນ
ບ້ານ.  
-  ທ  ີ່ດິນປາ່ຊຸດໂຊມ ທ  ີ່ບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນ
ຟ ຄືນໄດດ້້ວຍຕົວມັນເອງ ໃນເນືີ້ອທ ີ່ ີ່ 
ຕ ໍ່າກວ່າ ໜຶີ່ງຮອ້ຍ ເຮັກຕາ ຕໍໍ່ໜຶີ່ງ 
ກິດຈະການ.   
-  ທ  ີ່ດິນປາ່ປອກໂຫ ້ນ ເນືີ້ອທ ີ່ ຕ ໍ່າ
ກວ່າ ສອງຮ້ອຍ ເຮັກຕາ ຕໍໍ່ໜຶີ່ງ
ກິດຈະການ.   

2.1.3.3.1 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງ
ກອງປະຊຸມ ຄະນະປະຈ າສະພາ
ປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 86                          

 ມາດຖານ 2.1.4 ການອະນມຸດັ ໂຄງການລງົທນຶ ຂອງພາກເອກະຊນົ ຫ  ືພາກລັດ  

ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 
2.1.4.1 ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ໃນທຸກປະເພດ
ໂຄງການລງົທຶນ ພາຍໄຕກ້ົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ 
ການສົົ່ງເສ ມການລົງທຶນ ໄດເ້ຊັນສັນຍາສ າປະ
ທານກັບ: 
- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ 
ກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ສ າລັບ ໂຄງການທ ີ່ຢ ່
ໃນຂັີ້ນສ ນກາງຮັບຜິດຊອບ. 

- ພະແນກແຜນງານ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ 
ຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າລັບ ໂຄງການ
ທ ີ່ຢ ໃ່ນຂັີ້ນແຂວງ ຮັບຜິດຊອບ. 

2.1.4.1.1 ສັນຍາສ າປະທານ 
(CA)  

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ (2016), 

ມາດຕາ 26 ແລະ 99 (ກ3) ແລະ 

(ຂ 3) 

2.1.4.2 ໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ ລະດັບຊາດ 
ແລະ ໂຄງການ ລົງທຶນປົກກະຕິຂອງລັດ ປະເພດ 
I ທ ີ່ລງົທຶນ 100% ໄດຮ້ັບອະນຸມດັ ຈາກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຕາມແຕ່ລະກລໍະນ .       

2.1.4.2.1 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງ 
ສພຊ ສ າລັບ ໂຄງການລງົທຶນ
ຂອງລັດລະດັບຊາດ ຫ ື ໂຄງການ 
ລົງທຶນປົກກະຕິຂອງລັດ ປະເພດ 
I.  

• ກົດໝາຍ  72/ສພຊ (2015), 
ມາດຕາ 38     

2.1.4.3 ໂຄງການ ລງົທຶນປົກກະຕິຂອງລັດ 
ປະເພດ 2- 4 ທ ີ່ລົງທຶນ 100% ໃນແຜນ
ລົງທຶນປະຈ າປີ ຂອງລັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ. 

2.1.4.3.1 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງ 
ພສຊ ກ່ຽວກັບ ແຜນງົບປະມານ 
ປະຈ າປຂີອງລັດ. 

• ກົດໝາຍ 72/ສພຊ (2015), 
ມາດຕາ 38 

2.1.4.4 ໂຄງການ ລງົທຶນປົກກະຕິຂອງລັດ 
ປະເພດ 5 ທ ີ່ລົງທຶນ 100% ໃນແຜນລົງທຶນປະ
ຈ າປີ ຂອງລັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍສະພາ
ປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ. 

2.1.4.4.1 ມະຕິຕົກລົງ ຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ກຽ່ວ
ກັບ ແຜນຈັດສັນ ງບົປະມານ 
ປະຈ າປ.ີ 

• ກົດໝາຍ  72/ສພຊ (2015), 
ມາດຕາ 39 
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ຫ ກັການ 2.2 ການຂດຸຄົີ້ນໄມ,້ ການປະເມ ນຫ ງັການຂດຸຄົີ້ນໄມ ້ແລະ ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ມາດ
ຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜົນກະທບົ 
ມາດຖານ 2.2.1  ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ການຂດຸຄົີ້ນ ແລະ ການອານະໄມຫ ງັການຂດຸຄົີ້ນ   

ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 
2.2.1.1 ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້
ໄດ້ດ າເນ ນ ການປ ກຫ ັກໝາຍຂອບເຂດຂຸດຄົີ້ນ
ໄມ້; ສ າຫ ວດເກັບກ າຊະນິດພັນໄມ້, ຈ ານວນ
ໄມ້ຢືນຕົີ້ນ ແລະ ບລໍມິາດໄມ້ ແລະ ສັງລວມຂໍໍ້
ມ ນ ເພືີ່ອລາຍງານໃຫລ້ັດຖະບານ ພິຈາລະນາ.   

2.2.1.1.1 ບົດລາຍງານ ຜົນ
ຂອງການສ າຫ ວດ ກ່ອນການຂຸດ
ຄົີ້ນ.  

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 24                          

• ລະບຽບການ 0112/ກປ 

(2008), ມາດຕາ 4, 7(1) 

ແລະ 8 (ກ າລັງປ ບປຸງ) 

 2.2.1.2 ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້ສ້າງ
ແຜນຂຸດຄົີ້ນໄມ້ ປະຈ າປີ ຂອງແຂວງ ສ າລັບ 
ເຂດຫັນປ່ຽນທ ີ່ດິນປາ່ໄມ້.  

2.2.1.2.1 ແຜນຂຸດຄົີ້ນໄມ້ປະ
ຈ າປີຂອງແຂວງ.  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), 
ມາດຕາ 26                            

• ຄ າສັົ່ງ 15/ນຍ (2016), ມາດຕາ 

4 (1) 
2.2.1.3 ລັດຖະບານ ໄດອ້ະນຸມດັແຜນຂຸດຄົີ້ນ
ໄມ້ ປະຈ າປີ.  

2.2.1.3.1 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກບັ 
ແຜນການຂຸດຄົີ້ນໄມ້ ຂອງ
ສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສົົ່ງ
ໃຫ້ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ.້   

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), 
ມາດຕາ 26 ແລະ 27                           

 

2.2.1.3.2  ແຈ້ງການ ກຽ່ວກັບ 
ແຜນການຂຸດຄົີ້ນໄມ້ ຂອງ ກະ
ຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ສົົ່ງໃຫ້
ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 26 ແລະ 27                           

• ຄ າສັົ່ງ 15/ນຍ (2016), ມາດ

ຕາ 4 (2) 

2.2.1.4 ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້ໄດ້
ເຊັນສັນຍາການຂຸດຄົີ້ນ ກັບ ວິສາຫະກິດ ທ ີ່ໄດ້
ສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ດ າເນ ນການຂຸດຄົີ້ນໄມ້ ຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທ ີ່ມ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຂຸດຄົີ້ນ. 

2.2.1.4.1 ສັນຍາການຂຸດຄົີ້ນ
ໄມ້ ທ ີ່ລົງລາຍເຊັນ  

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ 0182/ກປ (2009), 

ມາດຕາ 15 (15.3) (ຂໍໍ້ຕົກລງົມ 

ແຜນຈະປ ບປຸງ) 

2.2.1.4.2 ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງ 
ວິສາຫະກິດ ທ ີ່ມ ຄວາມສາມາດ 
ຂຸດຄົີ້ນໄມ້ ອອກໂດຍ ກະຊວງກະ
ສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ.້ 

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ 0182/ກປ (2009), 

ມາດຕາ 24 (ຂໍໍ້ຕົກລົງມ ແຜນຈະ

ປ ບປງຸ) 

2.2.1.4.3 ໃບທະບຽນວິສາຫະ
ກິດ ທ ີ່ອອກໂດຍ ພະແນກອຸດສາ
ຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ 

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ 0182/ກປ (2009), 

ມາດຕາ 24 (ຂໍໍ້ຕົກລົງມ ແຜນຈະ

ປ ບປງຸ) 

2.2.1.4.4 ໃບຢ ັ້ງຢືນຂືີ້ນທະບຽນ
ເຄືີ່ອງຈັກຂຸດຄົີ້ນໄມ້. 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 38                           

2.2.1.5 ວິສາຫະກິດ ໄດກ້ະກຽມການດ າເນ ນ
ການຂຸດຄົີ້ນໄມ ້ອ ງຕາມແຜນຂຸດຄົີ້ນ ທ ີ່ອະນຸ

2.2.1.5.1 ແຜນ ຂຸດຄົີ້ນໄມ້  • ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 29 (2)                           
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ມັດ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງການຂຸດ
ຄົີ້ນໄມ້.  

• ຄ າສັົ່ງ 15/ນຍ (2016), ມາດ

ຕາ 4 (2) 

• ລະບຽບການ 0112/ກປ 

(2008), ມາດຕາ 6 ແລະ ຂໍໍ້ 2 

(ກ າລັງປ ບປຸງ) 

2.2.1.6 ວິສາຫະກິດ ໄດລ້າຍງານຜົນຂອງ
ການຂຸດຄົີ້ນ ໃຫແ້ກ່ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງ
ການຂຸດຄົີ້ນໄມ້ຢ່າງເປ ນປົກກະຕິ. 

2.2.1.6.1  ບົດລາຍງານການ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ການຂຸດຄົີ້ນໃນ
ພາກສະໜາມ 

• ຄ າສັົ່ງ 15/ນຍ (2016), ມາດ

ຕາ 4 (2) 

• ລະບຽບການ 0112/ກປ 

(2008), ມາດຕາ 28(4) 

(ກ າລັງປ ບປຸງ) 

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ 0182/ກປ (2009), 

ມາດຕາ 7 (12) ແລະ ມາດຕາ 

16 (6) (ຂໍໍ້ຕກົລງົມ ແຜນຈະ

ປ ບປງຸ) 
2.2.1.7 ຢ ່ສະໜາມ 2, ພະນັກງານວິຊາການ
ປ່າໄມ້ ໄດວ້ັດແທກ, ຈັດຊັີ້ນຄຸນນະພາບໄມ້
ທ່ອນ ແລະ ໝາຍໜ້າໄມທ້ອ່ນ. 

 2.2.1.7.1 ບັນຊ ໄມ ້
 

• ບົດແນະນ າ 0962/ກປມ 

(2010) (ກ າລງັປ ບປງຸ) 

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ 0116/ກປ (2007), 

ພາກທ  I (ກ າລງັປ ບປງຸ) 
• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 

(2019), ມາດຕາ 32                          

2.2.1.8 ໜ່ວຍງານ ການຄຸມ້ຄອງ ຂຸດຄົີ້ນໄມ້ 
ທ ີ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃນພາກສະໜາມ ທ ີ່ຂຶີ້ນກັບ 
ຄະນະກ າມະການຂັີ້ນແຂວງ ໄດ້ຕິດຕາມກວດ
ກາ ໄລຍະຂອງການດ າເນ ນການຂດຸຄົີ້ນ ແລະ 
ໃນໄລຍະ ຫ ງັການຂຸດຄົີ້ນໄມ ້ທ ີ່ສ າເລັດ ໃນແຕ່
ລະເຂດຂຸດຄົີ້ນຍ່ອຍ. 

2.2.1.8.1 ບົດລາຍງານການປະ
ເມ ນ ໃນໄລຍະການດ າເນ ນງານ 
ໃນການຂຸດຄົີ້ນໄມ.້  

• ລະບຽບການ 0112/ກປ 

(2008), ມາດຕາ 33 ແລະ 34 

2.2.1.8.2  ບົດລາຍງານ ການ
ປະເມ ນຜົນ ຫ ັງການຂຸດຄົີ້ນໄມ.້ 

• ລະບຽບການ 0112/ກປ 

(2008), ມາດຕາ 33 ແລະ 34 

ມາດຖານ 2.2.2  ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ໃນການດ າເນ ນ ຂດຸຄົີ້ນໄມ ້
ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 

 2.2.2.1 ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ໄດຈັ້ດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ (EMMP) ໃນວຽກງານຂຸດຄົີ້ນໄມ.້  

2.2.2.1.1 ບົດລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
EMMP ໃນວຽກງານຂຸດຄົີ້ນໄມ.້ 

• ດ າລັດ ເລກທ 21/ລບ (2019), 
ມາດຕາ 48-50 ແລະ 54.  

 2.2.2.2 ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ໄດບ້ັນທຶກ ແລະ 
ຊອກວິທ ແກໄ້ຂ ຕໍໍ່ທຸກໆຂໍໍ້ສະເໜ  ກ່ຽວກັບ 
ການຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສັງຄົມ ໃນວຽກງານຂຸດຄົີ້ນໄມ້.  

2.2.2.2.1 ການບັນທຶກ ການ
ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສັງຄົມ  

• ດ າລັດ ເລກທ 21/ລບ (2019), 
ມາດຕາ 68-73.               

• ດ າລັດ 84/ລບ (2016), ມາດ
ຕາ 25 
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2.2.2.2.2  ບົດບັນທຶກ ກຽ່ວ
ກັບ ການແກ້ໄຂ ການຂັດແຍ່ງ  
ໃນລ າດັບຕ່າງໆ. 

• ດ າລັດ ເລກທ 21/ລບ (2019), 
ມາດຕາ 68-73. 

• ດ າລັດ 84/ລບ (2016), ມາດ
ຕາ 24                                    

2.2.2.3 ເຈົີ້າຂອງໂຄງການ ເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມ ນ 
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນວຽກງານຂຸດຄົີ້ນໄມ.້   

2.2.2.3.1 ບົດລາຍງານ ການ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ EMMP ໃນ

ວຽກງານຂຸດຄົີ້ນໄມ.້  

• ດ າລັດ ເລກທ 21/ລບ (2019), 
ມາດຕາ 63-64.  

2.2.2.4 ແຜນທົດແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ 
ແຜນຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ໄດ້ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປ ນປົກກະຕິ 
ໂດຍຄະນະຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ແລະ  ອາຊ ບ.    

2.2.2.4.1 ບົດລາຍງານ ຂອງ 
ຄະນະກ າມະການ ຈັດສັນ
ພ ມລ າເນົາ ແລະ ອາຊ ບ.  

• ກົດໝາຍ 45/ສພຊ (2018), 

ມາດຕາ 63 (7 ແລະ 8), ແລະ 
ມາດຕາ 22 -  24.   

ຫ ກັການ 2.3 ການຂາຍໄມ ້
ມາດຖານ 2.3.1  ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບການ ໃນການປະມ ນໄມ ້

ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 
2.3.1.1 ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ປະມ ນໄມ້ ໄດ້
ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງໃນລະດັບແຂວງ ຈາກສາມຂະ 
ແໜງການ: ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ອຸດສາ
ຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ ແລະ ການເງິນ
ແຂວງ. 

2.3.1.1.1 ໃບແຕ່ງຕັີ້ງ ຄະນະ
ກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມ ້ຈາກ
ເຈົີ້າແຂວງ. 

• ຄ າສັົ່ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 

6 (2) 

• ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), 

ໝວດ I (4) (ໄດ້ວາງແຜນຈະ

ປ ບປງຸ) 
2.3.1.2 ຄະນະກ າມະການ ໄດ້ດ າເນ ນການ
ປະມ ນໄມ້ ຕາມບັນຊ ໄມ້ຢ່າງເປ ນທາງການ 
ຜ່ານການປະມ ນ ຢ່າງໂປງ່ໃສ.  

2.3.1.2.1 ບັນຊ ໄມ ້ທ ີ່ລງົທະ 
ບຽນເປ ນຊັບສິນລັດ. 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 32                       

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), 
ມາດຕາ 2 

2.3.1.2.2 ໃບແຈ້ງເຊ ນເຂົີ້າ
ຮ່ວມ ການປະມ ນຂາຍໄມ.້ 

• ລະບຽບການ 1726/ອຄ.

2012), ໝວດທ  II (1.1) (ໄດ້

ວາງແຜນຈະປ ບປຸງ) 

2.3.1.2.3  ບົດບັນທຶກ ຜົນໄດ້
ຮັບຂອງການປະມ ນໄມ້. 

• ລະບຽບການ 1726/ອຄ. 

(2012), ໝວດທ  II (2) (ໄດ້

ວາງແຜນຈະປ ບປຸງ) 

• ລະບຽບການ 0204/ກປ 

(2002), ມາດຕາ 17  

2.3.1.2.4  ສັນຍາ ການຊືີ້-ຂາຍ
ໄມ້.   

• ລະບຽບການ 1726/ອຄ. 

(2012), ໝວດທ  III (1) (ໄດ້

ວາງແຜນຈະປ ບປຸງ) 
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2.3.1.2.5 ໃບບິນ ການຊ າລະຄ່າ
ພັນທະໄມ ້ຈາກຜ ້ຊືີ້ໄມ້. 

• ລະບຽບການ 1726/ອຄ. 

(2012), ໝວດທ  III (2) (ໄດ້

ວາງແຜນຈະປ ບປຸງ) 

2.3.1.2.6 ໃບລົບລາ້ງ ບັນຊ ໄມ້
ອອກຈາກ ຊັບສິນຂອງລັດ. 

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), 
ມາດຕາ 6 

ຫ ກັການ 2.4 ການເຄືີ່ອນຍາ້ຍໄມ ້
ມາດຖານ 2.4.1 ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມ ຂໍໍ້ກ ານດົ ໃນການເຄືີ່ອນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກພືີ້ນທ ີ່ຂດຸຄົີ້ນ ເຖງິ ສະໜາມ 2 

ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 
2.4.1.1 ຢ ່ສະໜາມ 1, ພະນັກງານວິຊາການ
ຂອງ   ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົີ້ນໄມ້ ໄດ້
ໝາຍໜ້າໄມ ້ ແລະ ບັນທກຶ ເບ ຕົີ້ນໄມ້, ເບ ໄມ້

ທ່ອນ ແລະ ເຂດຂຸດຄົີ້ນ ໃນບັນຊ ໄມ້. 

2.4.1.1.1 ບັນຊ ໄມ ້ໃນສະ   
ໜາມ 1 

• ບົດແນະນ າ 0962/ກປມ (2010) 

(ກ າລັງປ ບປຸງ)                     

2.4.1.2  ຢ ່ສະໜາມ 2, ພະນັກງານວິຊາການ
ຂອງ   ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົີ້ນໄມ້ ໄດ້
ຕ ກາ “ປມ (ປາ່ໄມ)້” ໃສ່ໜ້າໄມທ້່ອນ ດ້ວຍ

ຄ້ອນຕ ເຄືີ່ອງໝາຍປ່າໄມ.້ 

2.4.1.2.1 ບັນຊ ໄມ ້ໃນສະ   
ໜາມ 2  

• ບົດແນະນ າ 0962/ກປມ (2010) 

(ກ າລັງປ ບປຸງ)                     

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ 0116/ກປ (2007), 

ພາກທ  I– II 

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), 
ມາດຕາ 32 ແລະ 35                     

ມາດຖານ 2.4.2 ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມ ຂໍໍ້ກ ານດົ ໃນການເຄືີ່ອນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກສະໜາມ 2 ຫາສະໜາມ 3  

ຕວົຊ ີ້ບອກ  ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິ 
2.4.2.1 ຜ ຊ້ືີ້ໄມ ້ໄດ້ມ ເອກະສານເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມ້
ທຸກຢ່າງ ກອ່ນຈະເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມອ້ອກ. 

2.4.2.1.1  ໃບບິນຮັບເງິນ ການ
ຂາຍໄມ ້

• ຄ າສັົ່ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 
15 

2.4.2.1.2  ໃບລົບລ້າງບັນຊ ໄມ້
ອອກຈາກຊັບສິນຂອງລັດ 

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), 
ມາດຕາ 6 

 2.4.2.1.3  ບັນຊ ໄມທ້່ອນ ໃນ
ສະໜາມ 2  

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 32                         

2.4.2.1.4 ໃບອະນຸຍາດ ເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍໄມ້ ຈາກພະແນກກະສິກ າ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ແຂວງ. 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ 
(2019), ມາດຕາ 35                          

• ດ າລັດ 32/ນຍ (2012), ມາດຕາ 

5 (7) 

• ບົດແນະນ າ 0962/ກປມ 

(2010), (ກ າລັງປ ບປຸງ)                     
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