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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ສະພາແຫ່ງຊາດ                               ເລກທ ີ       /ສພຊ   

                ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ

 

ກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍ ສດັປາ່ (ສະບບັປບັປງຸ) 
ພາກທ ີI 

ບດົບນັຍດັທົົົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົ  

ກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ກໍານົດ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກ
ປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ກວດກາວຽກງານ ສັດປ່າ, ສົົົ່ງເສີມການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ເພືື່ອ ຈໍາ
ກັດການຫ ຸດລົງ ແລະ ການສູນພັນ ຂອງສັດປ່າ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມທົົົ່ວປວງຊົນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ, 

ເຊີດຊູສະຕິຮັກ, ຫວງແຫນ, ຖະໜອມ ແລະ ເປັນເຈົຶ້າການເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 

ພັດທະນາ ສັດປ່າ ແບບຍືນຍົງ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະ
ຊາດ ປະກອບສ່ວນ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົົ່າໃຫ້ດີຂ ຶ້ນ ແລະ ເປັນທ່າແຮງ ໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ.  

 

ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ) ສດັປາ່  
ສັດປ່າ ແມ່ນ ສັດທຸກຊະນິດ ທີື່ເກີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ ຢູ່ໃນປ່າ ຫ ື ຖືກນໍາເອົາຈາກປາ່ ມາລຽ້ງ ແລະ 

ຂະຫຍາຍພັນ ຊ ື່ງປະກອບດ້ວຍ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ, ສັດເລືອຄານ, ສັດປີກ ແລະ ສັດປ່າຊະນິດອືື່ນ.  

 

ມາດຕາ 3  (ປບັປງຸ) ການອະທບິາຍຄາໍສບັ  

ຄໍາສັບຕ່າງໆ ທີື່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍ ສະບັບນີຶ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນໍາ້ນມົ ໝາຍເຖິງ ສັດປ່າ ທີື່ມີນົມ, ອອກລູກເປັນໂຕ ເຊັົົ່ນ ຊ້າງ, ເສືອ, ລີງ, ເຈຍ, 

ຂະຍຸ ແລະ ສັດອືື່ນ;  

2. ສດັປກີ ໝາຍເຖິງ ສັດທີື່ມີປີກ, ຂົນ ແລະ ອອກໄຂ່ ເຊັົົ່ນ ນົກຍຸງ, ແຮ້ງ, ກາ, ນົກກົດ, ໄກ່ປ່າ, ໄກ່

ຂວາ ແລະ ສັດປີກອືື່ນ; 
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3. ສດັເລືອຄານ ໝາຍເຖິງ ສັດທີື່ມີກະດູກສັນຫ ັງ, ມີເກັດ, ອອງ ແລະ ອອກໄຂ່ ຊ ື່ງເຄືື່ອນໄຫວໄປມາ 

ດ້ວຍການເລືອ ຫ ື ຄານ ເຊັົົ່ນ ແຂ້, ງູ, ເຕົົົ່າ, ແລນ, ເຫັຶ້ຍ ແລະ ສັດອືື່ນ;  

4. ສາຍພນັສດັປາ່ ລຸນ້ 1 ໝາຍເຖິງ ລູກ ທີື່ເກີດມາຈາກພໍໍ່ພັນ ແມ່ພັນ ສັດປ່າ ທໍາມະຊາດ ຊ ື່ງພໍໍ່ພັນ ແມ່ 

ພັນນັຶ້ນ ໄດ້ຖືກນໍາມາລ້ຽງ;   

5. ສາຍພນັສດັປາ່ ລຸນ້ 2 ໝາຍເຖິງ ລູກ ຂອງສັດປ່າ ຂອງສາຍພັນສັດປ່າ ລຸ້ນ 1;  

6. ຊິຶ້ນສວ່ນສດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ພາກສ່ວນໃດໜ ື່ງ ຂອງສັດປ່າ ເຊັົົ່ນ ຫົວ, ຂາ, ຕີນ, ໜັງ, ຊີຶ້ນ, ເລືອດ, 

ເຂົານໍ, ງາ, ແຂ້ວ, ກະດູກ, ບີ, ນໍ ໍ າມັນ, ໄຂ, ເກັດ, ອອງ, ຂົນ, ເລັບ, ຫາງ ແລະ ອະໄວຍະວະອືື່ນ;  

7. ຜະລດິຕະພນັສດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ການນໍາເອົາຊິຶ້ນສ່ວນ ຂອງສັດປ່າ ມາປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາ 
ເລັດຮູບ ຫ ື ເຄິື່ງສໍາເລັດຮູບ ເຊັົົ່ນ ຢາປົວພະຍາດ, ເຄືື່ອງປະດັບ ແລະ  ເຄືື່ອງໃຊ້ອືື່ນ;  

8. ການຂ ຶ້ນທະບຽນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກ າປະຫວັດ ແລະ ຂໍ ມູນອືື່ນຂອງ ສັດປ່າ ທີື່ນໍາມາລ້ຽງ ເຊັົົ່ນ: 
ຊືື່, ອາຍຸ, ເພດ, ສ,ີ ນໍ້າໜັກ, ພິມເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວສັດ, ຖິື່ນກໍາເນີດ, ປະເພດ, ສາຍພັນ, ຕໍານິຮູບ 

ປະພັນ, ຈຸດພິເສດອືື່ນ ແລະ ການຂ ຶ້ນທະບຽນ ກໍຍັງເປັນການຢັື້ງຢ ນກໍາມະສິດຂອງເຈົຶ້າຂອງ ສັດ ອີກ

ດ້ວຍ; 

9. ການແຈງ້ບນັຊ ີໝາຍເຖິງ ການແຈ້ງ ຈໍານວນ ການເພີື່ມຂ ຶ້ນ ຫ ື ຫ ຸດລົງ ຂອງສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ 

ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທີື່ມີຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ຂອງຕົນ; 

10. ຖິື່ນທີື່ຢູອ່າໄສຂອງສັດປາ່ ໝາຍເຖິງ ບ່ອນດໍາລົງຊີວິດ, ຂະຫຍາຍພັນ ຕາມທໍາມະຊາດ ເຊັົົ່ນ ປ່າໄມ້, 

ທົົົ່ງຫຍ້າ, ຖໍ ໍ າ, ປຸ່ງ, ແມ່ນໍ ໍ າ ລໍາເຊ, ຫ້ວຍ, ບ ງ, ໜອງ ຫ ື ດິນບລໍິເວນນໍ ໍ າ;  

11. ການຄຸມ້ຄອງສດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງປະຕິບັດບັນດາ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ  ແລະ ມາດຕະ 

ການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສັດປ່າ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;  

12. ການປກົປັກຮກັສາສດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ການອະນຸລັກ ຮັກສາຄວາມສົມດຸນ ຂອງ ລະບົບນິເວດ, ຖິິື່ນທີື່ 

ຢູ່ອາໄສ ຂອງສັດປ່າ ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນແຫ ່ງ ອາຫານ ພ້ອມທັງ ວາງມາດຕະ 

ການ ເພືື່ອສະກັດກັຶ້ນການບຸກລຸກ, ການທໍາລາຍຈາກການກະທໍາຂອງ ຄົນ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ 

ສະກັດກັຶ້ນ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດ;  

13. ການພດັທະນາສດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ການຂະຫຍາຍພັນ ສັດປ່າ ຕາມທໍາມະຊາດ, ສວນສັດ, ຟາມສັດປ່າ 
ແລະ ສູນຂະຫຍາຍພັນ ສັດປ່າ ໃຫ້ມີຈໍານວນເພີິື່ມຂ ຶ້ນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ທັງ 
ແມ່ນການຟ ື້ນຟູບູລະນະຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ແຫ ່ງ ອາຫານ ແລະ ແຫ ່ງແຜ່ພັນ;  

14. ການນາໍໃຊສ້ດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ຄອບຄົວ, ປະເພນ ີແລະ ທຸລະ 

ກິດ;  

15. ເຂດອະນລຸກັພນັສດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ພືຶ້ນທີື່ປ່າໄມ້, ທີື່ດິນປ່າໄມ ້ ແລະ ແຫ ່ງນໍ ໍ າ ຊ ື່ງໄດ້ກໍານົດ ໃຫ້ເປັນ 

ຖິິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ ຂອງສັດປ່າ ຊະນິດຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ; 

16. ຟາມສດັປາ່ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີື່ ທີື່ລັດອະນຸຍາດ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ສ້າງຂ ຶ້ນ 

ເພືື່ອນໍາເອົາ ສັດປ່າ ມາລ້ຽງ ເປນັຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ເພືື່ອເປັນສິນຄ້າ;   
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17. ການທລໍະມານສດັ ໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ແຮງງານສັດເກີນຂອບເຂດ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການ 

ລ້ຽງດ ູແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດ, ໃຫ້ອາຫານບໍໍ່ພຽງພໍ, ທໍາຮ້າຍສັດ ແລະ ອືື່ນໆ;  

18. ລະຫໂຸທດ ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາຜິດ ທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໂທດ ຕໍານິວິຈານ ຕໍໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ ຫ ື 
ໂທດປັບໃໝ; 

19. ໂທສານໂຸທດ ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາຜິດ ທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ ໂທດດັດສ້າງ ໂດຍບໍໍ່ຕັດອິດສະລະ 
ພາບ ຫ ື ໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ສາມ ເດືອນ ຫາ ສິບ ປີ ແລະ ໂທດປັບໃໝ;  

20. ຄະຣຸໂທດ ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາຜິດ ທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ຫ້າ ປີຂ ຶ້ນໄປ 
ຫາ ຕະຫ ອດຊີວິດ ພ້ອມທັງໂທດປັບໃໝ ແລະ ໂທດປະຫານຊີວິດ; 

 

ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ) ກາໍມະສິດ ກຽ່ວກບັສດັປາ່  

ສັດປ່າ ທໍາມະຊາດ ທີື່ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  ເປັນກໍາມະ
ສິດ ຂອງ ວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ ຊ ື່ງລັດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບ ເຂດ
ທົົົ່ວປະເທດ.  

ສັດປ່າ ທີື່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ລວມທັງຜູລ້ົງທ ນ ລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ດ້ວຍ
ເຫືື່ອແຮງ ຫ ື ທ ນຮອນຂອງຕົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງ ສັດປ່າ ແມ່ນເປັນກໍາມະສິດ 
ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ລວມທັງຜູລ້ົງທ ນ ນັຶ້ນ.  

 

ມາດຕາ 5 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັ ສດັປາ່  

ລັດ ຊຸກຍູ້ສົົົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ 

ສັດປ່າ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ລະບຽບການ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກນິກ

ວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະໜອງງົບປະມານ, ພະຫານະ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ. 

ລັດ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທ ນເຂົຶ້າໃນການ 

ຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ໃນເຂດທີື່ມີເງືິື່ອນໄຂ ໃນທໍາມະ

ຊາດ, ສວນສັດປ່າ, ຟາມລ້ຽງສັດປ່າ ເພືື່ອເປັນທ່າແຮງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ບ່ອນສ ກສາຄົຶ້ນຄວ້າ ທົດລອງ 

ແລະ ການຄ້າ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັົົ່ນ ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອ, ຍົກເວັຶ້ນ ຫ ື ຫ ຸດຜ່ອນ ພາສີ, 
ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ. 

  

ມາດຕາ 6  (ປບັປງຸ) ຫ ກັການ ກຽ່ວກບັ ວຽກງານ ສດັປາ່  

ວຽກງານ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫ ັກການ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງ;  
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2. ຖືເອົາການປົກປັກຮັກສາ ສັດປ່າ ເປັນວຽກງານຕົຶ້ນຕໍ, ເອົາການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ພັດທະນາ

ສັດປ່າ ແບບຍືນຍົງ ເປັນວຽກງານສໍາຄັນ;  

3. ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນ, ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົົົ່ວປະເທດ;  

4. ຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ໃນສັງຄົມ ແລະ ການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ
ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິື່ນ; 

5. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ຕາມກົດໝາຍ;  

6. ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປະຢັດ, ບໍໍ່ກະທົບຕໍໍ່ສິິື່ງແວດລ້ອມ.  
 

ມາດຕາ 7 (ປບັປງຸ) ພນັທະໃນການປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊສ້ດັປາ່  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ມີພັນທະໃນການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາ 
ໃຊ້ສັດປ່າ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອັນຈໍາເປັນ ເພືື່ອສະກັດກັຶ້ນ ຜົນກະທົບ ອັນບໍໍ່ດີ 
ຕໍໍ່ ສັດປ່າ.  

 
ມາດຕາ 8 (ປບັປງຸ) ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ  

ກົດໝາຍ ສະບັບນີຶ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລບັ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ ສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 9 (ປບັປງຸ) ການຮວ່ມມ ືສາກນົ  

ລັດ ສົົົ່ງເສີມການພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ 

ສັດປ່າ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຂໍ ໍ ມູນຂ່າວສານ, ການຄົຶ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, 

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເຂົຶ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ 

ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ພາກທ ີII 
ປະເພດສດັປາ່ 

 

ມາດຕາ 10  (ປບັປງຸ) ການແບງ່ປະເພດສດັປາ່  
ການຈັດປະເພດສັດປ່າ ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສາມບັນ

ຊີ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ສັດປ່າ ບັນຊີ I ແມ່ນ ປະເພດຫວງຫາ້ມ;  

2. ສັດປ່າ ບັນຊີ II ແມ່ນ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ;  

3. ສັດປ່າ ບັນຊີ III ແມ່ນ ປະເພດທົົົ່ວໄປ;   
ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ ຮັບຮອງ ການຈັດບັນຊີສັດປ່າ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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ມາດຕາ 11 (ປບັປງຸ) ສດັປາ່ ບນັຊີ I  

ສັດປ່າ ບັນຊີ I ແມ່ນ ສັດປະເພດ ທີື່ຫາຍາກ, ຖືກໄພຂົົົ່ມຂູ່ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການສູນພນັ ຊ ື່ງບາງ
ຊະນິດໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການຄາ້ຂາຍຊະນິດ ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ທີື່ໃກ້ຈະສູນພັນ 
ລະຫວ່າງຊາດ, ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຄ້າຂາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແບບດບັສູນ, ມີຄວາມສໍາຄັນ ຕໍໍ່ລະບົບ

ນິເວດ, ການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສ ກສາຄົຶ້ນຄວ້າທາງດາ້ນວິທະຍາສາດ. 
ສັດປ່າ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີ ດັົົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດຄຸ້້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດ

ທະນາ. ສ່ວນການນໍາໃຊນ້ັຶ້ນ ຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.  

  

ມາດຕາ 12 (ປບັປງຸ) ສດັປາ່ ບນັຊ ີII  

ສັດປ່າ ບັນຊີ II ແມ່ນ ຊະນິດ ທີື່ຍັງບໍໍ່ຖືກ ໄພຂົົົ່ມຂູ່ ຕໍໍ່ການສູນພັນ ຊ ື່ງບາງຊະນິດໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນ 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຂາຍຊະນິດ ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ທີື່ໃກ້ຈະສູນພັນ ລະຫວ່າງຊາດ, ມີຄຸນ

ປະໂຫຍດ ທາງດ້ານລະບົບນິເວດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານວທິະຍາສາດ. 
ສັດປ່າ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີດັົົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດຄຸ້້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 

ຄວບຄມຸການນໍາໃຊ້.  
 

ມາດຕາ 13  (ປບັປງຸ) ສດັປາ່ ບນັຊີ III  

ສັດປ່າ ບັນຊີ III ແມ່ນ ຊະນິດ ທີື່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ ຕາມທໍາມະຊາດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊ ື່ງມີ

ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລະບົບນິເວດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການ

ສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າ ທາງດາ້ນວິທະຍາສາດ.  
ສັດປ່າ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບັນຊີ ດັົົ່ງກ່າວ ສາມາດຊົມໃຊ້ໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍ

ຮັບປະກັນ ບໍໍ່ໃຫ້ມີການສູນພັນ ພ້ອມທັງບໍໍ່ໃຫ້ມຜີົນກະທົບອັນບໍໍ່ດີ ຕໍໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.  

 

ພາກທ ີIII 
ກດິຈະການ ກຽ່ວກບັ ສດັປາ່ 

ໝວດທ ີ1 

ການຄຸມ້ຄອງ ສດັປາ່ 
 

ມາດຕາ 14  (ປບັປງຸ) ການຄຸມ້ຄອງ ສດັປາ່  

ການຄຸ້ມຄອງ ສັດປ່າ ປະກອບດ້ວຍ ກິດຈະການ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ການຂ ຶ້ນທະບຽນ ແລະ ແຈ້ງບັນຊີສັດປ່າ; 

2. ການຂືຶ້ນທະບຽນ ແລະ ແຈ້ງບັນຊີ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ; 

3. ການລ່າ ສັດປ່າ; 
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4. ການຄ້າຂາຍ ສັດປ່າ;  

5. ການຄ້າຂາຍ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ; 

6. ການເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ; 

7. ການສ້າງ ແລະ ອະນຸມັດ ແຜນການ ນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ 
ສັດປ່າ; 

8. ການນໍາເຂົຶ້າ, ການສົົົ່ງອອກ, ການສົົົ່ງອອກຄືນ ແລະ ການສົົົ່ງຜ່ານ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະ

ລິດຕະພັນ ສັດປ່າ;  

9. ການສ້າງສວນສັດປ່າ; 
10. ການສະແດງລະຄອນ ສັດປ່າ; 
11. ການສ້າງສາລະຄະດີ ສັດປ່າ; 
12. ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ສັດປ່າ; 
13. ການສ້າງ ຫໍພິພິທະພັນ ສັດປ່າ; 
14. ການເກັບຮັກສາ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ;  

15. ລະບົບຂໍ ໍ ມູນ ຂ່າວສານ ສັດປ່າ; 
16. ກິດຈະການອືື່ນ.  

 

ມາດຕາ 15 (ປບັປງຸ) ການຂ ຶ້ນທະບຽນ ແລະ ແຈງ້ບນັຊສີດັປາ່   
ການຂືຶ້ນທະບຽນ ສັດປ່າ ແມ່ນເພືື່ອ ຢັື້ງຢ ນກໍາມະສິດ ແລະ ແຫ ່ງທີື່ມາຂອງສັດປ່າ, ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການ ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສົົົ່ງເສີມການລ້ຽງ ຫ ື ຂະຫຍາຍພັນ ສັດ

ປ່າ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ສັດປ່າ ທີື່ນໍາມາລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ທີື່ຢູ່ໃນ ບັນຊ ີ I ແລະ ບັນຊີ II ຕ້ອງໄດ້ ຂ ຶ້ນທະບຽນ ແລະ 
ແຈ້ງບັນຊີ ນໍາຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນເມືອງ ແລ້ວລາຍງານ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ຂັຶ້ນແຂວງ. 

2. ສັດປ່າ ທີື່ນໍາມາລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ທີື່ຢູ່ໃນ ບັນຊີ III ບໍໍ່ຕ້ອງຂ ຶ້ນທະບຽນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງບັນຊ ີ

ນໍາຈຸງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ບ້ານ ແລ້ວລາຍງານຕໍໍ່ ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັຶ້ນເມືອງ. 
ໃນກໍລະນີ ຊະນິດສັດປ່າ ທີື່ໄດ້ນໍາມາລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ຫາກໄດກ້ໍານົດໄວ້ ໃນບັນຊີ ຂອງ

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຍັງຕ້ອງໄດ້ ແຈ້ງ ບັນຊີ ນໍາໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ ສົນທິສັນຍາສາ
ກົນ ນັຶ້ນ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 16 (ປບັປງຸ) ການຂ ຶ້ນທະບຽນ ແລະ ແຈງ້ບນັຊ ີຊາກ, ຊິຶ້ນສວ່ນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ ສດັປາ່  
ການຂືຶ້ນທະບຽນ ຊາກ, ຊີຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ແມ່ນເພືື່ອ ຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ ຂອງ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ທີື່ໄດ ້ຄອບຄອງ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົົ່ງນີຶ້: 
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1. ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຊະນິດສັດປ່າ ທີໄດ້ກໍານົດໄວ້ ບັນຊ ີI ແລະ ບັນຊີ II ຕ້ອງໄດ້
ຂ ຶ້ນທະບຽນ ແລະ ແຈ້ງບັນຊີ ນໍາຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນເມືອງ ແລ້ວລາຍງານ ພະແນກ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂັຶ້ນແຂວງ.  

2. ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຊະນິດສັດປ່າ ທີໄດ້ກໍານົດໄວ້ ບັນຊີ III ບໍໍ່ໃຫ້ຂືຶ້ນທະບຽນ 
ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງບັນຊີ ນໍາຈຸງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ບ້ານ ແລ້ວລາຍງານຕໍໍ່ ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ຂັຶ້ນເມືອງ. 

ໃນກໍລະນີ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຊະນິດສັດປ່າ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນບັນຊີ ຂອງ
ສົນ ທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຍັງຕ້ອງໄດ ້ແຈ້ງ ບັນຊ ີນໍາໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ ສົນທິສັນຍາ
ສາກົນ ນັຶ້ນ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 17 (ປບັປງຸ) ການລາ່ ສັດປາ່  
ການລ່າ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ສັດປ່າ ບັນຊີ I ແມ່ນບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລ່າ ຢ່າງເດັດຂາດ ເວັຶ້ນເສັຍແຕ່ກໍລະນີຈໍາເປັນ ເພືື່ອການສ ກສາ 
ຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ຖ້າວ່າ 
ສັດປ່າ ກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຕໍໍ່ຊັບສິນຂອງ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັຶ້ງ ຕ້ອງໄດ້ລາຍ
ງານຕໍໍ່ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ ເພືື່ອພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂ. ສໍາລັບ ສັດປ່າ ທີື່ກໍາລັງທໍາລາຍ, 

ກໍໍ່ກວນ, ອາລະວາດຄົນ ຫລື ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ ຕ້ອງແກ້ໄຂ ຢ່າງທັນການແລ້ວຈ ື່ງ 

ລາຍງານ ຕໍໍ່ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

2. ສັດປ່າ ບັນຊີ II ແມ່ນ ບໍໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ລ່າ ເວັຶ້ນເສັຍແຕ່ສັດບາງຊະນິດ, ບາງເຂດ ແລະ ບາງລະດູການ 
ເພືື່ອຊົມໃຊຕ້າມຮີດຄອງ ໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄືື່ອງມແືບບດບັສູນ.  

3. ສັດປ່າ ບັນຊີ III ອະນຸຍາດ ໃຫ້ລ່າໄດ້ ຕາມລະດູການ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຄືື່ອງມືທີື່ບໍໍ່ມີລັກ
ສະນະດັບສູນ. 

   

ມາດຕາ 18 (ປບັປງຸ) ການຄາ້ຂາຍ ສດັປາ່  
ລັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ ຄ້າຂາຍສັດປ່າ ໄດທ້ົົົ່ວໄປ ພາຍໃນປະເທດ ສະເພາະຊະນິດສັດປ່າ ທີື່ໄດ້ນໍາມາລ້ຽງ 

ຫ ື ຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ໄດຂ້ືຶ້ນທະບຽນ ຕາມທີື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງກົດໝາຍ ສະບັບນີຶ້ ແລະ 

ຕ້ອງໄດປ້ະຕິບັດ ດັົົ່ງນີຶ້:   

1. ສັດປ່າບັນຊີ I ອະນຸຍາດໃຫ້ຄາ້ຂາຍພາຍໃນປະເທດໄດ ້ ເລີື່ມແຕ່ ສາຍພັນ ລຸ້ນ 2 ແລະ ລຸ້ນຕໍໍ່ໄປ, 

ສ່ວນພໍໍ່ພັນ ແມ່ພັນ ແລະ ສາຍພັນລຸ້ນ 1 ແມ່ນ ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍ, ໃຫ້ຮັກສາໄວ້ ເພືື່ອເປັນພໍໍ່

ພັນ ແມ່ພັນ ຫ ື ປ່ອຍຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ; 

2. ສັດປ່າ ບັນຊີ II ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍ ເລີື່ມແຕ່ ສາຍພັນລຸ້ນ 1 ແລະ ລຸ້ນຕໍໍ່ໄປ, ສ່ວນພໍໍ່ພັນ ແມ່ພັນ 

ແມ່ນບໍໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄ້າ ຂາຍ, ໃຫ້ຮັກສາໄວ້ ເພືື່ອເປັນພໍໍ່ພັນ ແມ່ພັນ ຫ ື ປ່ອຍຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ; 

3. ສັດປ່າ ບັນຊີ III ອະນຸຍາດຄ້າຂາຍໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
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ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທຸກຊະນິດ ລະຫວ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ 

ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 19 (ປບັປງຸ) ການຄາ້ຂາຍ ຊາກ, ຊິຶ້ນສວ່ນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ ສດັປາ່  

ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທີື່ໄດຂ້ືຶ້ນທະບຽນ ຕາມໄດກ້ໍານົດໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງ

ກົດໝາຍ ສະບັບນີຶ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍໄດທ້ົົົ່ວໄປ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງສັດປ່າ ບັນຊີ I ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍພາຍໃນປະເທດໄດ້ 

ເລີື່ມແຕ່ ສາຍພັນ ລຸ້ນ 2 ແລະ ລຸ້ນຕໍໍ່ໄປ. ສໍາລັບ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ຂອງພໍໍ່

ພັນ, ແມ່ພັນ ແລະ ສາຍພັນລຸ້ນ 1 ແມ່ນ ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍ, ໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນຫພໍິພິຕະພັນ 

ສັດປ່າ; 

2. ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ສັດປ່າ ບັນຊີ II ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍ ເລີື່ມແຕ່ ສາຍ

ພັນລຸ້ນ 1 ແລະ ລຸ້ນຕໍໍ່ໄປ. ສ າລັບ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ຂອງພໍໍ່ພັນ ແມ່ພັນ ບໍໍ່

ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າຂາຍ, ໃຫ້ເກບັຮັກສາໄວ້ ໃນຫໍພິພິຕະພັນ ສັດປ່າ; 

3. ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງສັດປ່າ ບັນຊີ III ອະນຸຍາດຄ້າຂາຍໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ;    

ການຄ້າຂາຍ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທຸກຊະນິດ ລະຫວ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດ

ຕາມ ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາທີສາກົນ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
 

ມາດຕາ 20 (ປບັປງຸ) ການເຄືື່ອນຍາ້ຍສດັປາ່, ຊາກ, ຊິຶ້ນສວ່ນ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ ສດັປາ່ 
ການເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ ສາມາດເຄືື່ອນຍ້າຍ ຈາກສະຖານທີື່ ໜ ື່ງ ໄປຫາ ສະຖານທີື່ ໜ ື່ງ ພາຍໃນ       

ປະເທດ ແຕ່ຕ້ອງມີ ໃບອະນຸຍາດເຄືື່ອນຍ້າຍ, ໃບຢັື້ງຢ ນສຸຂະພາບສັດ, ໃບທະບຽນສັດ. ໃນກໍລະນີ ທີື່ມີການຊືຶ້

ຂາຍ ຫ ື ມອບກໍາມະສິດ ຍັງຕອ້ງໃຫ້ມີການໃບຢັື້ງຢ ນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ການເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ ບັນຊີ I ແລະ ບັນຊີ II ລະຫວ່າງ ແຂວງຕໍໍ່ແຂວງ ຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກ 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມຂ້ັຶ້ນແຂວງ; 

2. ການເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ ບັນຊ ີ I ແລະ ບັນຊີ II ລະຫວ່າງ ເມືອງຕໍໍ່ເມືອງ ຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກ 

ຫ້ອງການ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນເມືອງ; 

3. ການເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ ບັນຊ ີ III ບໍໍ່ໃຫ້ຂອໍະນຸຍາດເຄືື່ອນຍາ້ຍ ແຕ່ກ່ອນຈະເຄືື່ອນຍ້າຍ ຕ້ອງແຈ້ງບັນ
ຊສີັດປ່າ ຕໍໍ່ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມຂ້ັຶ້ນເມືອງ ຕົຶ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ເພືື່ອຕິດຕາມ ແລະ 
ເກັບກໍາຂໍ ມູນ. 
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ສໍາລັບການເຄືື່ອນຍ້າຍ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທຸກຊະນິດ ລະຫວ່າງປະເທດ 

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ ີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່ກ່ຽວ

ຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ການສາ້ງ ແລະ ອະນມຸດັແຜນການ ນາໍເຂົຶ້າ, ສົົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງອອກຄນື ແລະ ສົົົ່ງຜາ່ນ  
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງ ນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງອອກຄືນ ແລະ ສົົົ່ງຜ່ານ 

ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີ ແຜນ ຕໍໍ່ຂະແໜງການ   
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພືື່ອພິຈາລະນາ. 

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດ ແຜນການປະຈໍາປີ ສໍາລັບການ ນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງ
ອອກຄືນ ແລະ ສົົົ່ງຜ່ານ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ຕາມການສະເໜ ີຂອງຂະແໜງ 
ການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍາລັບການນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງອອກຄນື 

ແລະ ສົົົ່ງຜ່ານ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີຶ້.     

 

ມາດຕາ 22 (ປບັປງຸ) ການນາໍເຂົຶ້າ, ການສົົົົ່ງອອກ, ການສົົົົ່ງອອກຄນື ແລະ ການສົົົົ່ງຜາ່ນ  

ລັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ ນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງອອກຄືນ ແລະ ສົົົ່ງຜ່ານ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ     
ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົົ່ງນີຶ້: 
1. ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທີື່ນອນໃນ ບັນຊີ I ແມ່ນ ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດ 

ຕາມການສະເໜີຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 
2. ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທີື່ນອນໃນ ບັນຊີ II ແມ່ນ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດ ຕາມການສະເໜີຂອງ ກົມປ່າໄມ້ ບົນພືຶ້ນຖານການເຫັນດີ ຂອງພະແນກ ກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນແຂວງ. 

3. ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທີື່ນອນໃນ ບັນຊີ III ແມ່ນ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນແຂວງ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນແຂວງ. 

ການນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງອອກຄືນ ແລະ ສົົົ່ງຜ່ານ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ 
ທຸກຊະນິດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ສົນທສິັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນອືື່ນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 23 (ປບັປງຸ) ການສາ້ງສວນສດັປາ່  

ລັດ ສົົົ່ງເສີື່ມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສ້າງສວນສັດປ່າ 
ເພືື່ອ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ
ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.   

ການສ້າງສວນສັດປ່າ ຕ້ອງເລັົົ່ງໃສ່ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສໍານ ກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານອະນຸລັກ     
ສັດປ່າ ໃຫ້ທົົົ່ວປວງຊົນ ໂດຍສະເພາະ ອະນຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນ, ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຸນປະໂຫຍດ, ຮັກ, ຫວງ 

ແຫນ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ສັດປ່າ ໃຫ້ຍືນຍົງ.  
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ມາດຕະຖານ ແລະ ເງືິື່ອນໄຂລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງສວນສັດປ່າ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນລະບຽບການ 
ຕ່າງຫາກ.  

 
ມາດຕາ 24  (ປບັປງຸ) ການສະແດງລະຄອນສດັ  

ລັດ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສະແດງລະຄອນສັດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບອັນບໍໍ່ດີ ຕໍໍ່ສັງຄົມ, 

ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ ີກເວັຶ້ນການທໍລະມານສັດ.  
ການນໍາເອົາ ສັດປ່າ ອອກໄປສະແດງ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫ ື ນໍາເອົາ ສັດປ່າ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ ມາສະແດງ 

ຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ ທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ.   

ການເຊົົົ່າ ສັດປ່າ ອອກໄປສະແດງຢູ່ຕ່າງປະເທດນັຶ້ນ ເມືື່ອຮອດກໍານົດເວລາຕາມສັນຍາ ແລ້ວ ຜູ້ເຊົົົ່າ 
ຕ້ອງນໍາສົົົ່ງສັດນັຶ້ນຄືນ. ໃນກໍລະນີສັດດັົົ່ງກ່າວ ຫາກມີການເກດີລູກ ກໍໍ່ຕ້ອງນໍາສົົົ່ງລູກມາພ້ອມ, ຖ້າ ສັດປ່າ ທີື່ 
ເຊົົົ່າໄປສະແດງ ຫາກຕາຍ ຕ້ອງໄດ້ສົົົ່ງ ຊາກ ຫ ື ຊິຶ້ນສ່ວນຂອງ ສັດນັຶ້ນຄືນ ໃຫ້ ສປປ ລາວ. 

ການນໍາເອົາ ຫ ື ເຊົົົ່າ ສັດປ່າ ໄປສະແດງຢູ່ຕ່າງປະເທດນັຶ້ນ ຕ້ອງມີໃບຢັື້ງຢ ນກໍາມະສິດ ຫ ື ສັນຍາເຊົົົ່າ, 

ສັນຍາຄໍ ໍ າປະກັນ ຂອງຜູ້ປະກອບການກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃບອະນຸຍາດສົົົ່ງອອກຊົົົ່ວຄາວ ແລະ 
ໃບຢັື້ງຢ ນສຸຂະພາບສັດ. 

  

ມາດຕາ 25  (ປບັປງຸ) ການສາ້ງສາລະຄະດສີດັ  

ລັດ ຊຸກຍູ້ສົົົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດໍາເນີນການ 

ສ້າງສາລະຄະດີສັດປ່າ ເພືື່ອເຜີຍແຜ່, ປູກຈິດສໍານ ກ ກ່ຽວກບັ ການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ 

ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ຕິດພັນກັບການສົົົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວິຖີດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນ
ດີງາມ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົົ່າ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອືື່ນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 26  (ໃໝ)່ ການທອ່ງທຽ່ວ ແບບອະນລຸກັສດັປາ່  

ລັດ ຊຸກຍູ້ສົົົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ດໍາເນີນການທ່ອງທ່ຽວ ທີື່ຕິດພັນກັບ      

ການອະນຸລັກສັດປ່າ ຕາມທີື່ລັດຈັດສັນໃຫ້ ແລະ ບໍໍ່ສົົົ່ງຜົນກະທົບອັນບໍໍ່ດີຕໍໍ່ຊີວະນານາພັນ ແລະ ສິິື່ງແວດລ້ອມ.  

 

ມາດຕາ 27  (ປບັປງຸ) ຫພໍພິທິະພນັ ສດັປາ່  

ລັດ ສົົົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ລົງທ ນ ສ້າງຫໍພິພິທະພັນ ສັດປ່າ ເພືື່ອເປັນ     

ສະຖານທີື່ສະສົມຕົວຢ່າງ ຊາກ ຫ ື ຊິຶ້ນສ່ວນສັດປ່າ ທຸກປະເພດ ໃຫ້ເປັນບ່ອນສ ກສາ, ຮໍໍ່າຮຽນ, ຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ແນໃສ່ປູກຈິດສໍານ ກ ເຊີດຊູສະຕິຮັກ ແລະ ຫວງແຫນ ສັດປ່າ ໃຫ້ທົົົ່ວປວງຊົນ. 

  



ສະບັບວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 
 

11 
 

ມາດຕາ 28  (ໃໝ)່ ການເກບັຮກັສາ ຊາກ, ຊິຶ້ນສວ່ນ ແລະ ຜະລດິຕະພັນ ສດັປາ່  

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັດປ່າ ສ້າງສາງເກັບຮັກສາ ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທີື່

ໄດ້ຈາກ ການມອບ, ການສົົົ່ງຄືນ, ການຢຶດ ຫ ື ການອາຍັດ.  

ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ທີື່ຖືກຢຶດ ທີື່ຢູ່ໃນຂະບວນການ ສືບສວນ-ສອບສວນ 
ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນສາງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຢ່າງເຂັຶ້ມງວດ ຈົນກວ່າຈະສິຶ້ນສຸດ
ການດໍາເນີນຄະດີ.  

ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ຂໍ ຶ້ມນູ ຂາ່ວສານ ສດັປາ່  

ຂໍ ມູນ ຂ່າວສານ ສັດປ່າ ແມ່ນ ເອກະສານ, ຕົວເລກ, ສະຖິຕິ, ແຜນທີື່, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ແລະ 
ແລະ ຂໍ ມູນອືື່ນ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ ມູນ ດ້ວຍຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຫໍສະ
ໝຸດ, ສູນຂໍ ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ອືື່ນໆ. 

ຂໍ ມູນ ຂ່າວສານ ສັດປ່າ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າ, ການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ການສ້າງແຜນຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ໂດຍມອບໃຫ້ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ ສົມທົບກັບ ຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັຶ້ງອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ພັດທະ

ນາລະບົບຂໍ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຢ່າງລວມສູນ. 

 

ໝວດທ ີ2 

ການປກົປກັຮກັສາ ສດັປາ່ 
 

ມາດຕາ 30 (ປບັປງຸ) ການປກົປກັຮກັສາ ສດັປາ່  

ການປົກປັກຮັກສາ ສັດປ່າ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະການ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ການສໍາຫ ວດສັດປ່າ.  

2. ການກໍານົດເຂດປົກປັກຮັກສາພັນ ສັດປ່າ; 
3. ການສ້າງ ສູນຟ ື້ນຟູສຸຂະພາບ ສັດປ່າ; 
4. ການເຝົື້າລະວັງພະຍາດ ສັດປ່າ; 
5. ການສ ກສາຄົຶ້ນຄວ້າທົດລອງ; 

6. ການປູກຈິດສໍານ ກ; 

7. ກິດຈະການອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 31 (ປບັປງຸ) ການສາໍຫ ວດສດັປາ່  

ການສໍາຫ ວດ ສັດປ່າ ແມ່ນເພືື່ອ ເກັບກໍາຂໍ ໍ ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫ າກຫ າຍ, ສະພາບການຄົງຕົວ, 

ການ ຂະຫຍາຍຕົວ, ຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ເຂດປົກປັກຮັກສາພັນ ສັດປ່າ ແລະ ອືື່ນໆ ເພືື່ອເປັນພືຶ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ວາງແຜນພັດທະນາ ວຽກງານ ສັດປ່າ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ. 
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ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ສັດປ່າ ເປັນເຈົຶ້າການໃນການສໍາຫ ວດ ສັດປ່າ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ 
ຂະ  ແໜງການອືື່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສ້າງເປັນລະບົບຖານຂໍ ມູນ ຂ່າວສານໄວ້ ເພືື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການວາງ
ແຜນພັດທະນາ ໃນແຕ່ລະເຂດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ.  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງໃນການສໍາຫ ວດ ສັດປ່າ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຈາກ
ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານສັດປ່າ. ການສໍາຫ ວດສັດປ່າ ແຕ່ລະປະເພດ ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 32 (ປບັປງຸ) ການກາໍນດົ ເຂດປກົປກັຮກັສາພນັສັດປາ່  

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັດປ່າ ເປັນຜູ້ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອືື່ນ, ອົງການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນ ການສໍາຫລວດ, ກໍານົດ ຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ເຂດອະນຸລັກພັນ ແລະ ແຫ ່ງອາຫານ

ຂອງ ສັດປ່າ ດ້ວຍການເຂົຶ້າຮວ່ມ ຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງອອກລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາພັນ ສັດປ່າ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. 

ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ສນູຟ ື້ນຟສູຂຸະພາບສດັປາ່  

ລັດ ສົົົ່ງເສີື່ມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສ້າງສູນຟ ື້ນຟູສຸຂະ 

ພາບ ສັດປ່າ ເພືື່ອເປັນບ່ອນພັກຟ ື້ນ, ປ ິ່ນປົວ ສັດປ່າ ທີື່ຕິດເຊືື່ອພະຍາດ, ບາດເຈັບ, ອ່ອນເພຍ ແຕ່ຕ້ອງໄດຮ້ັບ

ອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.  

ໃນກໍລະນີ ທີື່ ສັດປ່າ ທີື່ຖ ກຍ ດ, ອາຍັດ ຫ ື ບຸກຄົນ, ນິຕິບກຸຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ມອບໃຫ້ ທີື່ມີ
ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບໍໍ່ຕິດພະຍາດ ຕ້ອງປ່ອຍຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ, ແຕ່ໃນກໍລະນສີັດປ່າ ດັົົ່ງກ່າວ ບໍໍ່ແຂງແຮງ 
ແລະ/ຫ ື ຕິດພະຍາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟ ື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະ ປ ິ່ນປົວ ຈົນກວ່າຈະແຂງແຮງ ແລ້ວຈ ິື່ງປ່ອຍຄືນ
ສູ່ທໍາມະຊາດ. 

 

ມາດຕາ 34 (ປບັປງຸ) ການສ ກສາຄົຶ້ນຄວາ້ທດົລອງ   

ການສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າທົດລອງ ແມ່ນ ການຄົຶ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນ, ການ

ຂະຫຍາຍພັນ, ສບືພັນ, ຄົຶ້ນຄວ້າທາງພັນທຸກໍາ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ      

ລວມທັງ ການຊອກຫາຮບູແບບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີື່ເໝາະສົມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, 

ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ.  

ລັດ ສົົົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບກຸຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ດໍາເນີນການສ ກສາ, ຄົຶ້ນຄວາ້ທົດລອງ ກ່ຽວກັບ 
ສັດປ່າ ພ້ອມທັງ ການລົງທ ນ ສ້າງສະຖາບັນ ຫ ື ສູນຄົຶ້ນຄວ້າທົດລອງ ຕາມການອະນຸຍາດ ຂອງຂະແໜງ ການ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາ
ສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງ ສັດປ່າ, ຊາກ ຫ ື ຊິຶ້ນສ່ວນ ຂອງ ສັດປ່າ ເພືື່ອໄປສ ກສາ, ຄົຶ້ນຄວ້າທົດລອງທາງ

ດ້ານວິທະຍາສາດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພາຍຫ ັງ ທີື່ສໍາເລັດ
ການຄົຶ້ນຄວ້າ ວິໄຈແລ້ວ ຕ້ອງສົົົ່ງຜົນການຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົວຢ່າງນັຶ້ນ ຄືນໃຫ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ພາຍໃນເວລາ ຫົກສບີ ວັນ.  
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ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການປກູຈດິສາໍນ ກ 
ການປູກຈິດສໍານ ກ ແມ່ນ ການສ ກສາອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາ

ຄັນ ຂອງວຽກງານ ສັດປ່າ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢາ່ງທົົົ່ວເຖີງ ໂດຍຜ່ານ ສືື່ມວນຊົນ, ກໍານົດເຂົຶ້າໃນຫ ັກສູດ ການ
ຮຽນ-ການສອນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົົ່ງເສີມ ການສ້າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານສັດປ່າ ຂອງອະນຸຊົນ, ເຍົາ

ວະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັຶ້ງມະຫາຊົນ ເພືື່ອປຸກລະດົມທົົົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຫັນໄດຄ້ວາມສໍາຄນັ, ເຊີດຊູສະຕິຮັກ, 

ຫວງແຫນ, ຖະໜອມ ແລະ ເປັນເຈົຶ້າການເຂົຶ້າຮວ່ມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ສັດປ່າ ແບບຍືນຍົງ.  

 

ໝວດທ ີ3 

ການພດັທະນາສດັປາ່ 
 

ມາດຕາ 36 (ປບັປງຸ) ການພດັທະນາສດັປາ່  

ການພັດທະນາສັດປ່າ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະການ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ການຂະຫຍາຍພັນ ສັດປ່າ;  

2. ການລ້ຽງ ສັດປ່າ; 

3. ການສ້າງຟາມ ສັດປ່າ. 

 

ມາດຕາ 37 (ປບັປງຸ) ການຂະຫຍາຍພນັສດັປາ່  

ລັດ ສົົົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ຕາມທໍາມະຊາດ ຫ  ືດ້ວຍການ 
ນໍາໃຊ້ ເຕັກນິກ ວິິຊາການ ເພືື່ອເພີື່ມຈໍານວນ ສັດປ່າ ໃຫ້ຫ າຍຂ ຶ້ນ ແນໃສ່ປ້ອງກັນການສູນພັນຂອງສັດປ່າ  
ການສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການແກ້ໄຂ

ຊີວິດ ການເປັນຢູ ່ຂອງປະຊາຊົນ.    

 

ມາດຕາ 38 (ປບັປງຸ) ການລຽ້ງສດັປາ່  
ສັດປ່າ ທຸກຊະນິດ ທີື່ໄດຈ້າກທໍາມະຊາດ ຫ ື ຈາກບ່ອນອືື່ນ ທີື່ໄດມ້ີການຂະຫຍາຍພັນແລ້ວ ຫ ື ຈາກ

ຕ່າງປະເທດ ສາມາດນໍາມາລ້ຽງຢູ່ໃນຟາມ, ສວນສັດປ່າ ຫ ື ສະຖານທີື່ໃດໜ ື່ງທີື່ເໝາະສົມ ຊ ື່ງມີການຄຸ້ມຄອງ, 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ດູແລສຂຸະພາບສັດທີື່ດີ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ສັດມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຫ ີກລຽ້ງຜົນກະທົບອັນບໍໍ່ດີ
ຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ການລ້ຽງສັດປ່າ ທຸກຊະນິດ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົົ່ງນີຶ້: 
1. ສັດປ່າບັນຊີ I ທີື່ໄດ້ມາຈາກທໍາມະຊາດ ຫ ື ຈາກບ່ອນອືື່ນ ທີື່ຍັງບໍໍ່ໄດຂ້ະຫຍາຍພັນ ແມ່ນບໍໍ່ອະນຸຍາດ

ໃຫ້ລ້ຽງຢ່າງເດັດຂາດ ເວັຶ້ນເສຍັແຕ່ກໍລະນີຈໍາເປັນ ເພືື່ອການສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍ 
ພັນ. ໃນກໍລະນີ ສັດປ່າຊະນິດດັົົ່ງກ່າວ ຫາກໄດ້ມກີານຂະຫຍາຍພັນແລ້ວ ແມ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງ

ເພືື່ອຄ້າຂາຍພາຍໃນປະເທດ ໄດ ້ເລີື່ມແຕ່ ສາຍພັນ ລຸ້ນ 2 ແລະ ລຸ້ນຕໍໍ່ໄປ ຕາມທີື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນຂໍ 

ໜ ື່ງ ມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີຶ້; 
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2. ສັດປ່າ ບັນຊີ II ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງ ເພືື່ອການສ ກສາ ຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ. ໃນກໍລະນີ 

ສັດປ່າຊະນິດດັົົ່ງກ່າວ ຫາກໄດ້ມີການຂະຫຍາຍພັນແລວ້ ແມ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງເພືື່ອການຄ້າຂາຍ 
ພາຍໃນປະເທດ ໄດ ້ ເລີື່ມແຕ່ ສາຍພັນ ລຸ້ນ 1 ແລະ ລຸ້ນຕໍໍ່ໄປ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ ສອງ 

ມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີຶ້; 

3. ສັດປ່າ ບັນຊີ III ອະນຸຍາດລ້ຽງທົົົ່ວໄປ ແລະ ຄ້າຂາຍໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 39 (ປບັປງຸ) ຟາມສດັປາ່  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລ ືການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງ ສ້າງຟາມສັດ ດ້ວຍການນໍາເອົາ ສັດປ່າ ທໍາມະ

ຊາດ ຫ ື ໄດມ້ີການຂະຫຍາຍພນັແລ້ວ ມາລ້ຽງ ເພືື່ອຄົຶ້ນຄວາ້ທົດລອງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເປັນສິນຄ້າ ຮັບ
ໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົົົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດຂ້ອໍະນຸຍາດຈາກ ຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມທີື່
ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີຶ້. 

ມາດຕະຖານ ແລະ ເງືິື່ອນໄຂລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຟາມສັດປ່າ ແຕ່ລະຊະນິດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການ ຕ່າງຫາກ. 

 

ໝວດທ ີ4 
ການນາໍໃຊ ້ສດັປາ່ 

 

ມາດຕາ 40 (ປບັປງຸ) ປະເພດ ການນາໍໃຊສ້ດັປາ່  

ການນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ມີ ສີິື່ ປະເພດດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ການນໍາໃຊ້ ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ;  

2. ການນໍາໃຊ້ ເພືື່ອຄອບຄົວ;  

3. ການນໍາໃຊ້ ຕາມປະເພນີ;  

4. ການນໍາໃຊ້ ເພືື່ອທຸລະກິດ.   
ການນໍາໃຊ ້ສັດປ່າ ທຸກປະເພດ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະ

ຊາດ, ບໍໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບອັນບໍໍ່ດີ ຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ຫ ື ສັງຄົມ. 
 

ມາດຕາ 41  (ປບັປງຸ) ການນາໍໃຊ ້ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ  

ການນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ແມ່ນ ການນໍາເອົາ ສັດປ່າ, ຊາກ ຫ ື ຊີຶ້ນສວ່ນ ຂອງ  

ສັດປ່າ ມາຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນລວມ ເຊັົົ່ນ ການສ ກສາຄົຶ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ສວນສັດ, ການກິລາ, ລະຄອນສັດ, ຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ອືື່ນໆ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.  

ການນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ບັນຊີ I ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນແຂວງ.   
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ການນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ບັນຊີ II ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນແຂວງ ຕາມການສະເໜີ ຂອງຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນເມືອງ. 

ການນໍາໃຊ້ ບັນຊີ III ເພືື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍໍ່ ຕ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດ. 

 

ມາດຕາ 42 (ປບັປງຸ) ການນາໍໃຊ ້ເພືື່ອຄອບຄວົ  

ການນໍາໃຊ້ ເພືື່ອຄອບຄົວ ແມນ່ ການນໍາເອົາ ສັດປ່າ, ຊາກ ຫ ື ຊີຶ້ນສ່ວນ ຂອງສັດປ່າ ມານໍາໃຊ້ ເພືື່ອ

ບໍລິໂພກ, ເປັນຢາປົວພະຍາດ, ເອ້ຢ້ອງ ແລະ ອືື່ນໆ.  

ຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ສາມາດນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ບັນຊີ III ຕາມລະດູການ ແລະ ສະຖານທີື່ ທີື່ອະນຸຍາດ, 

ນໍາໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຄືື່ອງມືທີື່ບໍໍ່ມີລັກສະນະ ດັບສູນ.  
ການນໍາໃຊ້ ຊາກ ຫ ື ຊີຶ້ນສ່ວນ ຂອງສັດປ່າ ເພືື່ອ ເອ້ຢ້ອງ ຕ້ອງໄດຂ້ືຶ້ນບັນຊີ ແລະ ແຈ້ງບັນຊີ ຕາມທີື່

ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີຶ້.  

 

ມາດຕາ 43 (ປບັປງຸ) ການນາໍໃຊ ້ຕາມປະເພນ ີ 
ການນໍາໃຊ້ ຕາມປະເພນີ ແມ່ນ ການນໍາເອົາ ສັດປ່າ ມານໍາໃຊເ້ພືື່ອຄວາມຈໍາເປັນ ທາງດ້ານ ວັດທະນະ

ທໍາ ຫ ື ຄວາມເຊືື່ອຖື ທີື່ເຄຍີປະຕິບັດກັນມາ ເຊັົົ່ນ ການປ່ອຍນົກ, ປ່ອຍເຕົົົ່າ, ປ່ອຍງູ ແລະ ອືື່ນໆ. ການນໍາໃຊ ້

ຕາມປະເພນີ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ສະເພາະ ສັດປ່າ ໃນບັນຊີ II ແລະ ບັນຊີ III ຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຕາມ

ລະບຽບການ.  

 

ມາດຕາ 44 (ປບັປງຸ) ການນາໍໃຊ ້ເພືື່ອທຸລະກດິ  

ລັດ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ເພືື່ອທຸລະກິດ ເຊັົົ່ນ ສວນສັດ, ຟາມສັດ, ການນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງ

ອອກຄືນ, ສົົົ່ງຜ່ານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຖ່າຍທາໍສາລະຄະດີ, ຮູບເງົາ, ສະແດງລະຄອນສັດ ແລະ ອືື່ນໆ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາດຕາ 45 (ປບັປງຸ) ການໄດສ້ດິນາໍໃຊ ້ສດັປາ່ ແລະ ຊິຶ້ນສວ່ນ ສດັປາ່  
ສິດນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ໄດ້ມາຈາກ:  

1. ການມອບ ສິດນໍາໃຊ້;  

2. ການໂອນ ສິດນໍາໃຊ້;  

3. ການສືບທອດ ສິດນໍາໃຊ້.  

 

ມາດຕາ 46 (ປບັປງຸ) ການມອບສດິນໍາໃຊ ້ 
ການມອບສິດນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ຂອງລັດ ແມ່ນ ການຕົກລົງ ຂອງ ອົງການ ທີື່ມີສິດ

ໜ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເອົາ ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ນໍາໃຊ້
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ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ 

ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ການມອບສິດນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ແມ່ນ 

ການຕົກລົງ ມອບສິດນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື  ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ໂດຍມີ

ເອກະສານຢັື້ງຢ ນ ກໍາມະສິດ ຫ ື ສິດນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ.   

  

ມາດຕາ 47 (ປບັປງຸ) ການໂອນສິດນາໍໃຊ ້  
ການໂອນສິດນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ແມ່ນການເອົາສິດນໍາໃຊ້ ທີື່ຕົນໄດ້ ພັດທະນາ 

ແລະ ຄອບຄອງ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ດ້ວຍການຂາຍ, ການມອບ ຫ ື ການແລກປ່ຽນ.   
ການໂອນ ຕ້ອງປະຕິບັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ແຈ້ງ ໃຫ້ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ຂືຶ້ນທະ 

ບຽນໃໝ່ ລວມທັງເສຍຄາ່ພັນທະຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 48 (ປບັປງຸ) ການສບືທອດສດິນາໍໃຊ ້ 

ການສືບທອດສິດນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ແມ່ນການຕົກທອດສິດດັົົ່ງກ່າວ  ໄປຍັງລູກ, 

ຜົວ ຫ ື ເມຍ, ພໍໍ່, ແມ່, ຫ ານ ຫ  ືຍາດຕິພີື່ນ້ອງ ພາຍຫລັງ ເຈົຶ້າກໍາມະສິດ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ. 
ການສືບທອດ ຕ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ປະມວນກົດໝາຍ ແພ່ງ ແລະ ແຈ້ງ ໃຫ້ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຂ ຶ້ນທະບຽນໃໝ່ ລວມທັງ ເສຍຄ່າພັນທະຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ.   

 

ມາດຕາ 49 (ປບັປງຸ) ສດິຂອງຜຸ້ນາໍໃຊ ້  

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ມີສິດ ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້, ໄດ້ຮັບ 

ໝາກຜົນ, ໂອນ ແລະ ສືບທອດ. ນອກຈາກນັຶ້ນ ຍັງມີສິດ ສ ກສາຄົຶ້ນຄວ້າທົດລອງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.   

ສໍາລັບ ການຈັດຕັຶ້ັຶ້ງ ຂອງລັດ ມີສິດຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເທົົົ່ານັຶ້ນ, ສ່ວນ

ສິດນໍາໃຊ້ຕາມປະເພນີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍ ສະບັບນີຶ້.  

 

ມາດຕາ 50  (ປບັປງຸ) ພນັທະຂອງຜຸນ້າໍໃຊ ້ 

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ມີພັນທະ ດັົົ່ງນີຶ້:   

1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສັດປ່າ;  

2. ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ບໍໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ສິິື່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ;  

3. ນໍາໃຊ້ທຸກວິທີການ ເພືື່ອສະກັດກັຶ້ນ ການລັກລອບ ລ່າ, ຊືຶ້-ຂາຍ ແລະ ທໍາລາຍ ຖິິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ 

ແຫ ່ງອາຫານ ຂອງສັດປ່າ;  

4. ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ສັດປ່າ ແລະ ສິິື່ງແວດລ້ອມ ທໍາມະຊາດ;  
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5. ປະກອບສ່ວນ ແລະ ຂົນຂວາຍທ ນຮອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົຶ້າໃນກອງທ ນປົກປັກ 
ຮັກສາປ່າໄມ້; 

6. ເສຍຄ່າທາໍນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ພັນທະອືື່ນ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ຕາມກົດ    

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  

7. ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຂໍ ໍ ມູນການພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື 

ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ສັດປ່າ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;  

8. ປະຕິບັດລະບຽບການ ແລະ ຄຸ່ມືແນະນໍາ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດປ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

9. ປະຕິບັດພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ໝວດທ ີ5  
ການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸ ພະຍາດສດັປາ່ 

  
ມາດຕາ 51 (ໃໝ)່ ການປອ້ງກນັພະຍາດສດັປາ່ 

ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປ່າ ແມ່ນ ການກໍານົດແຜນການ ແລະ ມາດຕະການດ້ານວິຊາການ ກ່ອນ 
ການເກີດພະຍາດ ເພືື່ອກັນ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນປັດໄຈສ່ຽງ ທີື່ຈະພາໃຫ້ເກີດພະຍາດສັດປ່າ ລວມທັງ ການເຝົື້າ 
ລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ແລະ ການແຈ້ງການ.  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ລ້ຽງສັດປ່າ ຕ້ອງດໍາເນີນການປ້ອງກັນພະຍາດຢ່າງເປັນປົກ 
ກະຕິ ຕາມການແນະນໍາຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັດປ່າ. 

 

ມາດຕາ 52 (ໃໝ)່ ພະຍາດສດັປາ່ທີື່ຈາໍເປນັຕອ້ງແຈງ້ 
ພະຍາດສັດປ່າທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ແມ່ນ ພະຍາດສັດປ່າທີື່ຮ້າຍແຮງ ທີື່ສາມາດຕິດຕໍໍ່ຈາກສັດປ່າ ສູ່ 

ສັດ, ສັດປ່າ ສູ່ ຄົນ ຊ ື່ງມີການແຜ່ລາມໄວ, ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ຊວີິດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີື່
ອົງການ ສຸຂະພາບສັດສາກົນ ກໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ອົງການ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັດປ່າ ຕ້ອງກໍານົດບັນຊີພະຍາດສັດປ່າ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ປະກາດ 
ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຮູ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 53 (ໃໝ)່ ການເຝົື້າລະວງັພະຍາດສດັປາ່ 
ການເຝົື້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ແມ່ນ ການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ ມູນ ຂ່າວສານ ກຽ່ວກັບສຸຂະພາບ 

ແລະ ພະຍາດສັດປ່າ ຢ່າງເປັນລະບົບ ລວມທັງການລາຍງານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ພາກສ່ວນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອດໍາເນີນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໃຫ້ທັນການ.  

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງສ້າງລະບຽບການເຝົື້າລະວັງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາ ສໍາລັບການເຝົື້າ 
ລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ລະດູການ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບ ອົງການ 
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືື່ອດໍາເນີນການເຝົື້າລະວັງພະຍາດສັດປ່າ ໃຫ້ມີປະສິດ ທິພາບ. 
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ມາດຕາ 54 (ໃໝ)່ ການລາຍງານພະຍາດສດັປາ່ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ພົບເຫັນ ຫ ື ສົງໄສ ສັດປ່າເຈັບປ່ວຍ, ຕາຍເປັນຈໍານວນຫ າຍໃນ 

ໄລຍະເວລາທີື່ໃກ້ຄຽງກັນ ຕ້ອງລາຍງານ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັດປ່າ ພາຍໃນ ຊາວສີື່ ຊົົົ່ວໂມງ. 
ໃນກໍລະນີ ທີື່ໄດ້ຮັບການຢັື້ງຢ ນ ການພົບເຊືຶ້ອພະຍາດສັດປ່າ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ຈາກຫ້ອງວິໄຈແລ້ວ 

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ແລະ 
ລາຍງານໃຫ້ອົງການຈັດຕັຶ້ງສາກົນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ. ໃນກໍລະນີ ທີື່ແມ່ນພະຍາດສັດປ່າຕິດຕໍໍ່ຈາກ ສັດປ່າ ສູ່ 
ຄົນ ກໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການ ສາທາລະນະສຸກ ພາຍໃນ ຊາວສີື່ ຊົົົ່ວໂມງ. 

 

ມາດຕາ 55 (ໃໝ)່ ການປະກາດ ແລະ ການຍກົເລກີ ເຂດລະບາດພະຍາດສດັປາ່ ທີື່ຈາໍເປນັຕອ້ງແຈງ້ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ ື ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ຍົກເລີກ ເຂດລະບາດພະຍາດສັດປ່າ 

ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ສັດປ່າ ຕາມກໍລະນີ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ຖ້າພະຍາດລະບາດເກີດຂ ຶ້ນໃນຂອບເຂດ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນໃດໜ ື່ງ ໃຫ້ເຈົຶ້າເມືອງ, ຫົວ

ໜ້າເທດສະບານ, ເຈົຶ້ານະຄອນນັຶ້ນ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ຍົກເລີກ; 

2. ຖ້າພະຍາດລະບາດ ເກີດຂ ຶ້ນຫ າຍກວ່າໜ ື່ງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດແຂວງ

ໃດໜ ື່ງ ຫ ື ນະຄອນຫ ວງ ໃຫ້ເຈົຶ້າແຂວງ, ເຈົຶ້ຶ້າຄອງນະຄອນຫ ວງນັຶ້ນ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ຍົກເລີກ; 

3. ຖ້າພະຍາດລະບາດ ເກີດຂ ຶ້ນຫ າຍກວ່າໜ ື່ງແຂວງ ໃຫ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ຍົກ
ເລີກ.  
ໃນການປະກາດເປັນເຂດລະບາດພະຍາດສັດປ່າ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ, ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັດປ່າ 

ຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດຄວບຄຸມ ແລະ ເຝົື້າລະວັງ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ພ້ອມທັງແຕ່ງຕັຶ້ງ ແລະ ກໍານົດໜ້າທີື່ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພືື່ອຄວບຄຸມການລະບາດ, ວາງມາດຕະການ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນບໍໍ່ໃຫ້ມີ
ການເຄືື່ອນຍ້າຍສັດປ່າ, ຊາກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ເຂົຶ້າ, ອອກ ຫ ື ຜ່ານເຂດດັົົ່ງກ່າວ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ. 
ເຂດລະບາດພະຍາດສັດປ່າທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ຈະຖືກຍົກເລີກໄດ ້ ກໍຕໍໍ່ເມືື່ອອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ 

ສັດປ່າ ຫາກໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ໝັຶ້ນໃຈວ່າ ການລະບາດດັົົ່ງກ່າວ 
ໄດສ້ະຫງົບລົງແລ້ວ ຈ ື່ງແຈ້ງໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ ື ລັດຖະບານປະກາດຍົກເລີກເຂດລະບາດພະຍາດ
ສັດປ່າ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງຢ່າງເປັນທາງການ. 

ມາດຕາ 56 (ໃໝ)່ ການຄວບຄມຸພະຍາດສດັປາ່ 
ການຄວບຄຸມພະຍາດສັດປ່າ ແມ່ນ ການຈໍາກັດພະຍາດທີື່ພວມເກີດຂ ຶ້ນ ບໍໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ວົງ 

ກວ້າງ ແລະ ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕໍໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດ, ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ 
ຂອງປະຊາຊົນ.  

ໃນກໍລະນີເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດປ່າ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ 
ສັດປ່າ ຕ້ອງສົມທົບກັບພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການໃດໜ ື່ງ ຫ ື ທັງໝົດ ເພືື່ອຕອບໂຕ້ການລະບາດ 
ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ສັງເກດອາການ ແລະ ແຍກປ່ຽວສັດປ່າທີື່ເຈັບປ່ວຍ;  

2. ປ ິ່ນປົວ ສັດປ່າ ທີື່ຕິດເຊືຶ້ອພະຍາດ; 
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3. ທໍາລາຍ ສັດປ່າ ທີື່ຢັື້ງຢ ນວ່າ ຕດິ ຫ ື ສົງໄສ ຕິດເຊືຶ້ອພະຍາດ ສັດປ່າ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງ;  

4. ກັກ ຫ ື ທໍາລາຍ ຊາກສັດປ່າ, ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ, ສິື່ງເສດເຫ ືອ ຫ ື ວັດຖູປະກອນ ຕ່າງໆ ທີື່ມີຄວາມ

ສ່ຽງ ທີື່ຈະນໍາເອົາເຊືຶ້ອພະຍາດແຜ່ກະຈາຍໄປສູ່ເຂດອືື່ນ;  

5. ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືຶ້ອພະຍາດ ແລະ ວັດຖູປະກອນ ທີື່ປົນເປ ື້ອນດ້ວຍເຊືຶ້ອພະຍາດ;  

6. ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການເຄືື່ອນຍ້າຍ ພາຫະນໍາເຊືຶ້ອພະຍາດ ເປັນຕົຶ້ນ ຄົນ, ສັດປ່າ ມີຊີວິດ 

ແລະ ພາຫະນະຂົນສົົົ່ງຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ເຂົຶ້າ-ອອກ ເຂດທີື່ເກີດການລະບາດ;  

7. ງົດການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ ຢູໃ່ນເຂດທີື່ກໍາລັງເກີດການລະບາດ;  

8. ໃຫ້ຢາ ຫ ື ສານເຄມີ ເພືື່ອປ້ອງກັນພະຍາດສັດປ່າ ໃນເຂດທີື່ບໍໍ່ທັນມີການລະບາດ;  

9. ເຝົື້າລະວັງພະຍາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການດ້ານສຸຂານາໄມ ໃດໜ ື່ງ ໂດຍອີງຕາມ ການວິເຄາະຄວາມ
ສ່ຽງ ໃນເຂດທີື່ເກີດການລະບາດ  ເພືື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ການລະບາດຂອງພະຍາດສະຫງົບລົງ; 

10. ຈັດຕັຶ້ງການໂຄສະນາ, ສ ກສາອົບຮົມ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການ 

ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ມີການນໍາໃຊ້ຢາ ເພືື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປ ິ່ນປົວ ຫ ື ຄວບຄຸມ ພະຍາດສັດປ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດ

ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍານົດ. 
 

ພາກທ ີIV 
ທລຸະກດິ ກຽ່ວກບັສດັປາ່ 

 

ມາດຕາ 57 (ປບັປງຸ) ການດ າເນນີທຸລະກດິກຽ່ວກບັສດັປາ່ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສັດປ່າ ໃຫ້ຍືື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ນໍາຂະແໜງການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າ 
ດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ. ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ນໍາຂະ    ແ
ໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 

 

ມາດຕາ 58  (ໃໝ)່ ປະເພດທລຸະກດິ ກຽ່ວກບັສດັປາ່  
ປະເພດທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ມດີັົົ່ງນີຶ້:  

1. ການສ້າງສວນສັດປ່າ; 
2. ການສ້າງຟາມສັດປ່າ;  
3. ການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ; 
4. ການຄ້າຂາຍ ສັດປ່າ, ຊາກ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ; 

5. ການເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ, ຊາກ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ ສັດປ່າ; 

6. ການສົົົ່ງອອກ, ການນໍາເຂົຶ້າ, ການສົົົ່ງອອກຄືນ ແລະ ການສົົົ່ງຜ່ານ ສັດປ່າ, ຊາກ ແລະ ຊິຶ້ນສ່ວນ
ສັດປ່າ; 

7. ການສະແດງລະຄອນສັດປ່າ; 



ສະບັບວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 
 

20 
 

8. ການສ້າງສາລະຄະດີສັດປ່າ; 
9. ການສ້າງຮູບເງົາສັດປ່າ; 
10. ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ ສັດປ່າ; 
11. ທຸລະກິດສັດປ່າອືື່ນ. 

 

ມາດຕາ 59   (ໃໝ)່ ເງືື່ອນໄຂຂອງການດາໍເນີນທລຸະກິດ ກຽ່ວກບັ ສດັປາ່ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;  
2. ມີທ ນພຽງພໍ  ໂດຍມີການຢັື້ງຢ ນຖານະທາງດ້ານການເງິນຈາກ ສະຖາບັນ ການເງິນ ຫ ື ທະນາຄານ;  
3. ມີບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ, ສໍານັກງານ ຫ ື ສິື່ງປຸກສ້າງ, ເຄືື່ອງມື, ວັດ

ຖູປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້; 
4. ມີພະນັກງານ ທີື່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ຕາມຈໍານວນທີື່ເໝາະສົມກັບ ຂະ    

ໜາດຂອງ ທຸລະກິດ; 
5. ມີຈັນຍາບັນ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບໍໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນ ລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ໃນ

ສະຖານການກະທໍາຜິດ ໂດຍເຈດຕະນາ. 
 

ມາດຕາ 60 (ໃໝ)່ ເອກະສານ ປະກອບການຂອໍະນຍຸາດ ດາໍເນນີທລຸະກດິ 
ເອກະສານ ປະກອບການຂໍອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ມີດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມແບບພິມທີື່ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍານົດ; 
2. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; 
3. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ; 
4. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ; 
5. ເອກະສານ, ຂໍ ມູນອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 61 (ໃໝ)່ ການພຈິາລະນາ ອອກໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກິດ 
ພາຍຫ ັງ ຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ 

ຜ່ານການກວດກາ ສະຖານທີື່ແລ້ວ ຕ້ອງພິຈາລະນາອອກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ ພາຍໃນ 
ກໍານົດເວລາ ຫ້າວັນ ທາງລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານ ເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

ໃນກໍລະນບີໍໍ່ສາມາດ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບສັດປ່າໄດ ້ຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນຢ່າງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູຂ້ໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຊາບ. 

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ກໍານົດຂັຶ້ນຕອນ, ເງືື່ອນໄຂລະອຽດ ໃນການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະ
ກິດ ແລະ ແບບພິມ ການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ. 

 

ມາດຕາ 62  (ໃໝ)່ ໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ  
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ ໜ ື່ງປີ ແລະ ສາມາດຕໍໍ່ໄດ້ໃບ

ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດບໍໍ່ສາມາດ ໂອນ ຫ ື ມອບ ໃຫ້ຜູ້ອືື່ນນໍາໃຊ້. 
ເອກສານ ການຂໍຕໍໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ມີ ດັົົ່ງນີຶ້: 
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1. ໃບຄໍາຮ້ອງ; 

2. ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ; 

3. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; 

4. ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ; 

5. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ (ຄົນພາຍໃນ) ຫ ື ສໍາເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (ຄົນຕ່າງປະເທດ); 

6. ບົດລາຍງານ ການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕໍໍ່ໜ້າ. 
 

ມາດຕາ 63 (ໃໝ)່ ການໂຈະການດາໍເນນີທລຸະກດິ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ຈະຖືກໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນກໍລະນີ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ການສະເໜີຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ; 

2. ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົື້າໝາຍ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
3. ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
4. ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕໍໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ; 
5. ຖ້າຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫາກບໍໍ່ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ຕາມການແຈ້ງເຕືອນ, ຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ້ ສາມາດ ສັົົ່ງໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດ. 
 

ມາດຕາ 64 (ໃໝ)່ ການຍກົເລກີການດາໍເນນີທຸລະກດິ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ຈະຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີ ດັົົ່ງນີຶ້:  

1. ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂໍຍົກເລີກດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ; 
2. ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ແລະ ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຫ ວງ 

ຫ າຍຕໍໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ; 
3. ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຖືກສັົົ່ງໂຈະ ໂດຍບໍໍ່ມີການແກ້ໄຂ ຫ ື ປັບປຸງ; 
4. ສານຕັດສິນໃຫ້ຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ຫ ື ໃຫ້ລົຶ້ມລະລາຍ. 

 

ມາດຕາ 65 (ໃໝ)່ ການສະເໜ ີຫ  ືຂອໍທຸອນການໂຈະ ຫ  ືຍກົເລກີ ໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິ 
ຜູ້ຖືກ ໂຈະ ຫ ື ຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ສາມາດສະເໜີ ຫ ື ຂໍອຸທອນຕໍໍ່ 

ອົງການ ຂັຶ້ນເທິງຂອງອົງການທີື່ແຈ້ງໂຈະ ຫ ື ຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພືື່ອພິຈາລະນາລົບລ້າງ 
ຖ້າຫາກສາມາດພິສູດ ໃຫເ້ຫັນວ່າຕົນໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຫ ື ມີຂໍ ມູນ
ຫ ັກຖານ ທີື່ຢັື້ງຢ ນໄດ້ວ່າເຫດຜົນຂອງການ ແຈ້ງໂຈະ ຫ ື ຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນັຶ້ນ ບໍໍ່ຖືກ 
ຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ. 

 
ມາດຕາ 66 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງຜູດ້າໍເນນີທຸລະກດິ 

ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ມ ີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົົ່ງນີຶ້:  
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການອະນຸຍາດ, ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັຶ້ມງວດ; 
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2. ຮັບຂໍ ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານສັດປ່າ; 

3. ຮ້ອງທຸກຕໍໍ່ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່; 

4. ປະກອບສ່ວນ ທາງດ້ານທ ນຮອນ ຫ ື ແຮງງານ ເຂົຶ້າໃນການພັດທະນາ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 

5. ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ສະໜອງຂໍ ມນູຂ່າວສານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈົຶ້າໜ້າທີື່; 

6. ເສຍຄ່າທາໍນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ພັນທະອືື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ພາກທ ີV 
ທ ນອະນລຸກັ ປກົປກັຮກັສາ ສດັປາ່ 

 

ມາດຕາ 67 (ປບັປງຸ) ທ ນອະນລຸັກ ປກົປກັຮກັສາສດັປາ່ 
ທ ນອະນຸລັກ ປົກປັກຮັກສາ ສັດປ່າ ແມ່ນ ທ ນຈາກກອງທ ນ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ຈາກບັນດາກິດຈະ

ການສັດປ່າ ແລະ ກິດຈະການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດປ່າ ລວມທັງການປະກອບສ່ວນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 

ມາດຕາ 68 (ປບັປງຸ) ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ອງທ ນ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທ ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ສອດ 

ຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ທ ນອະນຸລັກ ປົກປັກຮັກສາ ສັດປ່າ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຂົຶ້າໃນ ວຽກງານ ສັດປ່າ ເປັນຕົຶ້ນ ການສໍາຫລວດ, 
ຈັດແບ່ງປະເພດ, ການປັບປຸງບນັຊີ, ການຂ ຶ້ນທະບຽນ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການເຄືື່ອນຍ້າຍສັດປ່າ ແລະ ຟ ື້ນຟູ

ຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ເຂດອະນຸລັກ, ການຂະຫຍາຍພັນ, ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ ຈາກຂໍ ຂັດແຍງລະຫວ່າງ ຄົນ ກັບ 

ສັດປ່າ, ການກວດກາ, ການດໍາເນີນຄະດີ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ສດັປ່າ.  

ພາກທ ີVI 
ຂໍ ຫາ້ມ 

 

ມາດຕາ 69 (ປບັປງຸ) ຂໍ ຫາ້ມ ສາໍລບັເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ ແລະ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 
ຫ້າມ ເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີພ ດຕິກໍາໃດໜ ື່ງ ດັົົ່ງນີຶ້ : 

1. ສວຍໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີື່, ຕາໍແໜງ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ ເພືື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ, 

ຄອບຄົວ, ຍາດພີື່ນ້ອງ ແລະ ພັກພວກຂອງຕົນ; 

2. ທວງເອົາ, ຂໍເອົາ, ຮັບເອົາສິນບນົ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ; 

3. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ດ້ວຍຄວາມປະໝາດ, ເລີື່ນເລີຶ້, ເມີນເສີຍ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການປະຕິບັດ   

ໜ້າທີື່; 

4. ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງ, ປອມແປງ ເອກະສານ ຫ ື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ, ອອກເອກະສານບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫ ື 

ທໍາລາຍເອກະສານ; 
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5. ຮຽກເອົາ ຄ່າທາໍນຽມ, ຄາ່ບໍລກິານ ທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

6. ຄອບຄອງ ສັດປ່າ ບັນຊ ີI ແລະ II, ອຸປະກອນລ່າສັດປ່າ ທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ; 

7. ທໍລະມານສັດປ່າ ທຸກຮູບແບບ;  
8. ລ່າ ສັດປ່າ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

9. ເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;  

10. ດໍາເນີນ ຫ ື ເຂົຶ້າຮ່ວມ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ; 

11.  ມີພ ດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 70  (ໃໝ)່ ຂໍ ຫາ້ມສາໍລບັ ນກັທລຸະກດິ   
ຫ້າມນັກທຸລະກິດ ມີພ ດຕິກໍາໃດໜ ື່ງ ດັົົ່ງນີຶ້ : 

1. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການອະນຸຍາດດໍາເນີນທ ຸລະກິດ; 

2. ໂອນ ຫ ື ໃຫ້ເຊົົົ່າໃບທະບຽນວສິາຫະກິດ ຫ ື ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທ ຸລະກິດ; 

3. ປອມແປງເອກະສານ ຫ ື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ;  

4. ນາບຂູ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ວາຈາທີື່ບໍໍ່ເໝາະ ສົມຕໍໍ່ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ ຫ ື ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; 

5. ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫ ົບຫ ີກ, ບິດເບືອນ ຫ ື ເຊືື່ອງອໍາການກວດກາຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່; 

6. ໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົຶ້ຶ້ໜ້າທີື່ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫ ື ຮ່ວມກັນສໍ ໂກງ; 

7. ຊືຶ້, ຂາຍ, ລ່າ, ນໍາເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງອອກຄືນ, ສົົົ່ງຜ່ານ ຫ ື ເຄືື່ອນຍ້າຍສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນສັດປ່າ 

ຫ ື ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

8. ທໍລະມານສັດປ່າ ທຸກຮູບແບບ; 
9. ມີພ ດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 71  (ໃໝ)່ ຂໍ ຫາ້ມສາໍລບັ ປະຊາຊນົ 
ຫ້າມປະຊາຊົນ ມີພ ດຕິກໍາ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ເຂົຶ້າໄປຕັຶ້ງຖິື່ນຖານ, ທໍາລາຍ ແຫ ່ງທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຫ ່ງອາຫານຂອງ ສັດປ່າ ແລະ ຊີວະນານາພັນ 

ດ້ວຍການບຸກລຸກ, ບຸກເບີກ, ຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້, ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ທີື່ເປັນການກະທໍາທີື່ມີຜົນ 

ກະທົບ ຕໍໍ່ ສັດປ່າ ຫ ື ດ້ວຍການກະທໍາອືື່ນ ທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

2. ຊືຶ້, ຂາຍ, ລ່າ, ຫ ື ເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນສັດປ່າ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບ 

ອະນຸຍາດ; 

3. ທໍລະມານສັດປ່າທຸກຮູບແບບ; 

4. ປອມແປງເອກະສານ ຫ ື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ;  

5. ນາບຂູ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ວາຈາທີື່ບໍໍ່ເໝາະ ສົມຕໍໍ່ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ ຫ ື ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; 

6. ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫ ື ທໍາລາຍ ຫ ກັໝາຍ ເຂດອະນຸລັກພັນສັດປ່າ; 

7. ມີພ ດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດຕໍໍ່ກົດໝາຍ. 
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ມາດຕາ 72 (ໃໝ)່ ຂໍ ຫາ້ມສ າລບັ ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັຶ້ງອືື່ນ   

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕບິຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງອືື່ນ  ມີພ ດຕິກໍາດັົົ່ງນີຶ້ : 

1. ສວຍໃຊ້ສິດ, ໜ້າທີື່, ຕາໍແໜງ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ ເພືື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ, 

ຄອບຄົວ, ຍາດພີື່ນ້ອງ ແລະ ພັກພວກຂອງຕົນ; 

2. ທວງເອົາ, ຂໍເອົາ, ຮັບເອົາສິນບນົ ຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ; 

3. ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງ, ປອມແປງເອກະສານ ຫ ື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ, ອອກເອກະສານບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫ ື 

ທໍາລາຍເອກະສານ; 

4. ຊືຶ້, ຂາຍ, ລ່າ, ນາໍເຂົຶ້າ, ສົົົ່ງອອກ, ສົົົ່ງອອກຄືນ, ສົົົ່ງຜ່ານ ຫ ື ເຄືື່ອນຍ້າຍ ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ

ສັດປ່າ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

5. ທໍລະມານສັດປ່າທຸກຮູບແບບ; 

6. ຜະລິດ, ນໍາເຂົຶ້າ, ຈໍາໜາ່ຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຄືື່ອງມື ຫ ື ອາວຸດລ່າ ທີື່ມີລັກສະນະດັບສູນ ເຊັົົ່ນ ປ ນທຸກ

ຊະນິດ, ລະເບີດ, ທາດເຄມີ, ທາດເບືື່ອ, ໄຟຟ້າ, ແສງ ຫ ື ສຽງ ແລະ ອືື່ນໆ; 

7. ບຸກລຸກທໍາລາຍ ເຂດອະນຸລັກພັນສັດປ່າ, ຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຫ ່ງອາຫານ ຂອງສັດປ່າ ໂດຍທາງກົງ 

ຫ ື ທາງອ້ອມ ເຊັົົ່ນ ດ້ວຍການບຸກເບີກ, ຕັຶ້ງຖິື່ນຖານໃໝ່, ຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້, ນໍາໃຊ້ຢາປາບ

ສັດຕູພືດ ຫ ື ຢາຂ້າຫຍາ້ ເກີນກໍານົດ ແລະ ການກະທໍາອືື່ນ ທີື່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

8. ປ່ອຍສັດປ່າ ຕ່າງຖິື່ນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງທໍາລາຍສັດປ່າ ພືຶ້ນເມືອງ ແລະ ລະບົບນິເວດ; 
9. ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫ ື ທໍາລາຍ ຫ ກັໝາຍ ເຂດອະນຸລັກພັນສັດປ່າ; 

10. ມີພ ດຕິກໍາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ພາກທ ີVII 
ການດາໍເນນີຄະດ ີກຽ່ວກບັ ສດັປາ່ 

 

ມາດຕາ 73 (ໃໝ)່ ການດາໍເນນີຄະດ ີກຽ່ວກບັ ສດັປາ່ 

ການດໍາເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ສດັປ່າ ແມ່ນ ການເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງ 

ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປາ່ໄມ້, ອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມອືື່ນ ເພືື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນການ 

ກະທໍາຜິດຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຄບົຖ້ວນ ແລະ ຮອບຄອບ, ນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດ ມາດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຮັບປະກັນ 

ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທາໍ. 
 

ມາດຕາ 74  (ໃໝ)່ ສາເຫດທີື່ພາໃຫເ້ປດີ ການສບືສວນ-ສອບສວນ 
 ສາເຫດ ທີື່ພາໃຫເ້ປີດການ ສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ມີດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ  ືການແຈ້ງຄວາມຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄນົ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ກ່ຽວກັບການກະທໍາ 

ຜິດ; 
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2. ມີການເຂົຶ້າມອບຕວົຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ; 

3. ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ ຂອງການກະທໍາຜິດ ໂດຍອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ປ່າໄມ ້ຫ  ື
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. 
 

ມາດຕາ 75 (ໃໝ)່ ການດາໍເນນີ ການສບືສວນ-ສອບສວນ 

ໃນການດໍາເນີນການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີກ່ຽວກັບ ສດັປ່າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ວິທີການ ສ ບສວນ-

ສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັຶ້ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວາ່ດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ. 

 

ມາດຕາ 76  (ໃໝ)່ ກາໍນດົເວລາ ການດາໍເນນີການ ສບືສວນ-ສອບສວນ 
ອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ ້ຕ້ອງດໍາເນີນການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ, ສະຫ ຸບ 

ການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດີ ພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງ ສົົົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາ 
ຊົນ ພາຍໃນເວລາ ສອງເດືອນ ສໍາລັບການກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານໂທສານຸໂທດ ແລະ ສາມເດືອນ ໃນສະຖານ
ຄະຣຸໂທດ ນັບແຕ່ ວັນອອກຄໍາສັົົ່ງເປີດ ການສ ບສວນ-ສອບສວນເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕອ້ງສ ບຕໍໍ່ດໍາເນີນການສ ບສວນ-ສອບສວນ, ຫົວໜ້າ ອົງການສ ບສວນ-

ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ສະເໜີຂໍຕໍໍ່ເວລາ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ນໍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ອາດຕໍໍ່ເວລາ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້ອີກເທືື່ອລະສອງເດືອນ ແຕ່ ລວມທັງ
ໝົດ ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກເດືອນ ສໍາລັບການ ກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານໂທສານຸໂທດ ແລະ ເທືື່ອລະ ສາມເດືອນ 
ແຕ່ລວມທັງໝົດ ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ ໜ ື່ງປີ ສໍາລັບການກະທໍາຜິດ ໃນສະຖານຄະຣຸໂທດ. ການສະເໜີຂໍຕໍໍ່ເວລາແຕ່ລະ 
ເທືື່ອໃຫ້ ດໍາເນີນ ສິບຫ້າວັນ ກອ່ນໝົດກໍານົດເວລາ ສ ບສວນ-ສອບສວນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການສົົົ່ງສໍານວນຄະດີຄືນ ໃຫ້ອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ ້ດໍາ 
ເນີນການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ເພີື່ມເຕີມນັຶ້ນ ກໍານົດເວລາ ການສ ບສວນ-ສອບສວນເພີື່ມເຕີມ ບໍໍ່ໃຫ້ເກີນ 
ສອງເດືອນ ນັບແຕ່ວັນ ອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນຂອງ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ ້ໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີ ເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

ໃນກໍລະນີ ທີື່ມີການສ ບສວນ-ສອບສວນຄືນ ຄະດີທີື່ຖືກ ໂຈະ ຫ ື ຊັດມ້ຽນໄວ້ນັຶ້ນ ການສ ບສວນ-
ສອບສວນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນວັກທີໜ ື່ງ ແລະ ວັກທີສອງ ຂອງມາດຕານີຶ້ ນັບ 
ແຕ່ວັນ ອອກຄໍາສັົົ່ງໃຫ້ ສ ບສວນ-ສອບສວນຄະດີຄືນ ເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

  

ມາດຕາ 77 (ໃໝ)່ ການຢດຶ ຫ  ືອາຍດັຊບັ ວດັຖຸສິື່ງຂອງ 
ສັດປ່າ, ຊາກ, ຊິຶ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ທີື່ອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ, ເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ ພາສີ, 

ຕໍາຫ ວດ, ທະ ຫານ, ຕາ້ນການລໍ ລາດບັງຫ ວງ ແລະ ພາກສ່ວນອືື່ນທີື່ ຍ ດ ຫ ື ອາຍັດ ນັຶ້ນ ຕ້ອງມອບໃຫ້ 

ອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ ້ເພືື່ອດໍາເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍ. 

ໃນກໍລະນີ ທີື່ໄດ້ຮູ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບ ປະເພດ, ຈໍານວນ ແລະ ສະຖານທີື່ ເກັບມ້ຽນຊັບ, ວັດຖຸສິື່ງຂອງ ທີື່

ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ ໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຫົວໜ້າອົງການ ສ ບສວນ-

ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ຫ ື ຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຕ້ອງອອກຄໍາສັົົ່ງຍ ດ ຫ ື ອາຍັດຊັບ, 

ວັດຖຸສິື່ງຂອງນັຶ້ນ. 
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ໃນກໍລະນີ ທີື່ຊັບ, ວັດຖຸສິື່ງຂອງທີື່ຢຶດ ຫ ື ອາຍັດ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ຫວົໜ້າອົງການສືບສວນ-
ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປາ່ໄມ້ ຫ ື ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຕ້ອງແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະກໍາມະການເພືື່ອ 
ແກ້ໄຂ.  

ໃນກໍລະນີ ທີື່ມີຫ ັກຖານຢັື້ງຢ ນວ່າ ຊັບ, ວັດຖຸສິື່ງຂອງທີື່ຢຶດ ຫ ື ອາຍັດຫາກເປັນກໍາມະສິດ ທີື່ຖືກຕ້ອງ 

ຕາມ ກົດໝາຍຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ກໍໃຫ້ສົົົ່ງຄືນແກ່ຜູ້ກ່ຽວ. 

   

ມາດຕາ 78 (ໃໝ່) ການປະກອບສາໍນວນຄະດ ີສົົົ່ງໃຫ້ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ຟອ້ງຂ ຶ້ນສານ 
ພາຍຫ ັງສີຶ້ນສຸດ ການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຖ້າມີຂໍ ມູນຫ ັກຖານໜັກແໜ້ນ ວ່າເປັນການກະທໍາຜິດຕໍໍ່ 

ສັດປ່າ ແລ້ວ ອົງການ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ ້ຕ້ອງສະຫ ຸບຄະດີ ພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງ ແລະ 
ຜູ້ຖືກຫາ ສົົົ່ງໃຫ້ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ພິຈາລະນາສັົົ່ງຟ້ອງຂ ຶ້ນສານ. 

 

 ມາດຕາ 79 (ໃໝ)່ ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ປາ່ໄມ້ 
 ອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊ ື່ງແມ່ນ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ເປັນເສນາທິການ; 

2. ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນແຂວງ ຊ ື່ງແມ່ນ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ 

ເປັນເສນາທິການ; 

3. ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນເມືອງ ຊ ື່ງແມ່ນ ໜວ່ຍງານກວດກາປ່າໄມ້ຂັຶ້ນເມືອງ ເປນັເສນາທິ
ການ. 

 

ມາດຕາ 80 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ປາ່ໄມ ້
ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ກວດກາ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ  ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສັດປ່າ; 

2. ກວດກາ ກິດຈະການ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ; 

3. ອອກຄໍາສັົົ່ງ ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ, ຄໍາສັົົ່ງ ພາຕົວ, ຄາໍສັົົ່ງ ກັກຕົວ, 

ຄໍາສັົົ່ງຄຸມຕົວຢູ່ກບັທີື່, ຄໍາສັົົ່ງ ຍ ດ ຫ ື ອາຍັດຊັບ, ຄໍາສັົົ່ງ ປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກສົງໄສ ທີື່ຖືກກັກຕົວ, ຄາໍສັົົ່ງ 

ໂຈະ ຫ ື ຊັດມ້ຽນຄະດີ; 

4. ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດ ກດົໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດປ່າ, ປະມວນກົດ   
ໝາຍອາຍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັຶ້ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການດໍາ
ເນີນຄະດີອາຍາ; 

5. ສະເໜີ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ ອອກຄໍາສັົົ່ງໃຫ້ຢຸດເຊາົການເຄືື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບກດິຈະການ 
ສັດປ່າ ຫ ື ໂຈະໜ້າທີື່, ຕໍາແໜງ່ ຂອງພະນັກງານ, ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າເຫັນວ່າມີການກະທໍາທີື່ 

ລະເມີດກົດໝາຍ; 

6. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການນໍາໃຊ້ສິດ 

ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຂອງຕົນ; 
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7. ສະຫ ຸບຜົນ ຂອງການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຂັຶ້ນເທິງຖັດຕົນ ຢ່າງເປັນປົກ ກະຕ;ິ 

8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 81 (ປບັປງຸ)  ເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ສດັປາ່ 
ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ສັດປ່າ ແມ່ນ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ສັງກັດ ຢູ່ອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່

ປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັຶ້ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ  ແລະ ປ່າໄມ້ ຊ ື່ງມີໜ້າທີື່ກວດກາ ແລະ 
ສືບ ສວນ-ສອບສວນ ຄະດີ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນ
ຄະດີອາຍາ. 

ສໍາລັບ ການຈັດຕັຶ້ງ, ການເຄືື່ອນໄຫວ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ສັດປ່າ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະ 
ບຽບການຕ່າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 82 (ໃໝ)່  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງເຈົຶ້າໜາ້ທີື່ ປາ່ໄມ ້
ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ສັດປ່າ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ເຄືື່ອນໄຫວລາດຕະເວນ ແລະ ກວດກາຕາມເປົື້າໝາຍຕ່າງໆ; 

2. ຮັບ, ບັນທ ກ ການແຈ້ງຄວາມ, ການລາຍງານ ຫ ື ການຮ້ອງຟອ້ງ ກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ; 

3. ສະເໜີອອກຄໍາສັົົ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ, ຄາໍສັົົ່ງພາຕວົ, ຄາໍສັົົ່ງກັກ 

ຕົວ, ຄາໍສັົົ່ງຄຸມຕົວຢູ່ກບັທີື່, ຄາໍສັົົ່ງຍ ດ ຫ ື ອາຍັດຊັບ, ຄາໍສັົົ່ງປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກສົງໄສ ທີື່ຖືກກັກຕົວ, ຄໍາ 

ສັົົ່ງໂຈະ ຫ ື ຊັດມ້ຽນຄະດີ; 

4. ດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕໍໍ່ຜູ້ຖືກຫາ ເປັນຕົຶ້ນ ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ 
ສະກັດກັຶ້ນ; 

5. ສະຫ ຸບການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດີ ສົົົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 
ພິຈາລະນາສັົົ່ງຟ້ອງຂ ຶ້ນສານ; 

6. ນໍາໃຊ້ເຄືື່ອງມືສືື່ສານ, ພາຫະນະ, ອາວຸດ ແລະ ບັດເຄືື່ອນໄຫວພິເສດ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່ສັດປ່າ ເພືື່ອຮັບ 

ໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການເຄືື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 

7. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັຶ້ງອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ກ່ຽວກັບ 

ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ວຽກງານ ຂອງຕົນ; 

8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 83  (ໃໝ)່ ການຂອໍທຸອນ ຂອງອງົການສບືສວນ-ສອບ ທີື່ໜາ້ສວນ ຂອງເຈົຶ້າ ປາ່ໄມ ້
ໃນກໍລະນີ ທີື່ຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫາກອອກຄໍາສັົົ່ງບໍໍ່ໃຫ້ຟ້ອງຄະດີຂ ຶ້ນສານ ພາຍໃນ 

ເວລາ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນນີຄະດີອາຍາ, ອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງ 
ເຈົຶ້ຶ້າໜ້າທີື່ປາ່ໄມ້ ມີສິິດອຸທອນຄໍາສັົົ່ງບໍໍ່ສັົົ່ງຟ້ອງຄະດີ ຂອງຫວົໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນັຶ້ນ ໄປຍັງອົງ 
ການໄອຍະການປະ ຊາຊົນຂັຶ້ນເທິງຖັດໄປ ເພືື່ອພິຈາລະນາ. 

 



ສະບັບວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 
 

28 
 

ພາກທ ີXIII 
ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສດັປາ່ 

ໝວດທ ີ1 
ອງົການຄຸມ້ຄອງ ວຽກງານສດັປາ່ 

 

ມາດຕາ 84 (ປບັປງຸ) ອງົການ ຄຸມ້ຄອງ ວຽກງານສດັປາ່ 
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານສັດປ່າ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ ທົົົ່ວ

ປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮບັຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົຶ້າການ ປະສານ 
ສົມທົບກັບບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອົງການ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັດປ່າ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; 

2. ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນແຂວງ; 

3. ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນເມືອງ; 

4. ຈຸງານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນບ້ານ. 
 

ມາດຕາ 85  (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ຄົຶ້ນຄວ້າ, ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານສັດປ່າ ເພືື່ອສະເໜີ 
ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ; 

2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານສັດປ່າ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ; 

3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ່ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ, 
ໂຄງການສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

4. ອອກ, ໂຈະ ຫ ື ລົບລ້າງ ຂໍ ຕົກລົງ, ຄໍາສັົົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານສັດປ່າ; 

5. ຊີຶ້ນໍາ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ກຽ່ວກັບວຽກງານສດັປ່າ;  

6. ຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ໃນຂອບເຂດທົົົ່ວປະເທດ; 
7. ຄຸ້ມຄອງ, ກໍານົດບັນຊີ ສັດປ່າ ທຸກປະເພດ ທີື່ມີ ໃນ ສປປ ລາວ; 
8. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ລະບົບຂໍ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ; 
9. ຄົຶ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ; 
10. ສັງລວມ, ເຜີຍແຜ່ ຜົນການຄົຶ້ນຄວ້າທົດລອງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະ     

ໜອງຂໍ ມູນຂ່າວສານ ດ້ານສັດປ່າ; 
11. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ສັດປ່າ; 
12. ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນ ສໍາລັບ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 

13. ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 



ສະບັບວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 
 

29 
 

14. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 
15. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສັດປ່າ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

16. ນໍາໃຊສ້ິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ  ຕາມທີື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 86 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງ ພະແນກ ກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້ຂັຶ້ນແຂວງ 
ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນແຂວງ ຕາມຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສັດປ່າ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ; 

2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ່ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງ 
ການສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ອອກ, ໂຈະ ຫ ື ລົບລ້າງ ຂໍ ຕົກລົງ, ຄໍາສັົົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 

4. ຊີຶ້ນໍາ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ກຽ່ວກັບ ວຽກງານ ສັດປ່າ;  

5. ຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ; 
6. ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ລະບົບຂໍ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ; 
7. ຄົຶ້ນຄວ້າ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າ; 
8. ສັງລວມ, ເຜີຍແຜ່ ຜົນການຄົຶ້ນຄວ້າທົດລອງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະ     

ໜອງຂໍ ມູນຂ່າວສານ ດ້ານສັດປ່າ; 
9. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ

ສັດປ່າ; 
10. ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນ ສໍາລັບ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 

11. ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ສັດປ່າ; 

12. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສັດປ່າ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັຶ້ນເທິງ; 

13. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ສັດປ່າ ໃຫ້ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງຂັຶ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

14. ນໍາໃຊສ້ິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 87 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຫອ້ງການ ກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມຂ້ັຶ້ນເມອືງ.  
ຫ້ອງການ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັຶ້ນເມືອງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ຂອງຕົນ ດັົົ່ງນີຶ້: 
1. ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ກ່ຽວ

ກັບວຽກງານສັດປ່າ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ; 
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ່ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ, 

ໂຄງການສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
3. ຊີຶ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຈຸງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ 

ເປັນຕົຶ້ນ ການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ສັດປ່າ ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັຶ້ນບ້ານ; 
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4. ຈັດຕັຶ້ງປະຊາຊົນຢູ່ຂັຶ້ນບ້ານ ຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສັດປ່າ ໂດຍສົມທົບ

ກັບອົງການປົກຄອງບ້ານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສັດປ່າ; 
6. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ 

ສັດປ່າ; 

7. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສັດປ່າ ໃຫ້ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນ
ແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັຶ້ນເມືອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

8. ນໍາໃຊສ້ິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 88 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຈຸງານ ກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້ຂອງໜວ່ຍງານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິ
ບາ້ນ 
ຈຸງານ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົົ່ງ 

ນີຶ້: 

1. ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານສັດປ່າ; 

2. ຄົຶ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ອອກລະບຽບ ການນໍາໃຊ້ ສັດປ່າ ຂັຶ້ນບ້ານ ໂດຍ
ສອດ ຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັສັດປ່າ ເປັນຕົຶ້ນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງສັດປ່າ ແລະ 
ຊີວະນານາພັນ ຕໍໍ່ລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ; 

4. ຈັດຕັຶ້ງ ປະຊາຊົນ ຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສັດປ່າ ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໃຫ້

ຢ ນຍົງ; 

5. ເປັນເຈົຶ້າການຕິດຕາມ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັຶ້ນ ການບຸກລຸກ ແລະ ທໍາລາຍ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ແຫ ່ງ

ອາຫານຂອງສັດປ່າ ເຊັົົ່ນ ການບຸກລຸກເນືຶ້ອທີື່ປ່າໄມ້, ຈູດປ່າ ແລະ ການກະທໍາ ທີື່ເປັນການທໍາລາຍ 

ສັດປ່າ; 

6. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສັດປ່າ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ 
ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັຶ້ນເມືອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

7. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 89  (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວ່ນອືື່ນ 
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອືື່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການ ກະສິກໍາ 

ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນການເຂົຶ້າຮ່ວມ ວຽກງານສັດປ່າ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການກວດກາ ວຽກງານສດັປາ່ 
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ມາດຕາ 90 (ປບັປງຸ)  ອງົການ ກວດກາ ວຽກງານ ສດັປາ່ 
ອົງການກວດກາ ວຽກງານສັດປ່າ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊ ື່ງແມ່ນ ອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານສັດປ່າ ຕາມທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 84 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີຶ້; 

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊ ື່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັຶ້ນແຂວງ, ອົງການກວດສອບ

ແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັຶ້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ສືື່ມວນຊົນ. 

 

ມາດຕາ 91 (ໃຫມ)່ ເນືຶ້ອໃນການກວດກາ 
ການກວດກາ ວຽກງານສັດປ່າ ມີເນືຶ້ອໃນຕົຶ້ນຕໍ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ການປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານສັດປ່າ; 

2. ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ປ່າໄມ້ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; 

3. ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສັດປ່າ; 

4. ການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສັດປ່າ; 

 

ມາດຕາ 92 (ປບັປງຸ) ຮບູການກວດກາ 
ການກວດກາ ສັດປ່າ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັົົ່ງນີຶ້: 

1. ການກວດກາ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ ຊ ື່ງແມ່ນການກວດກາຕາມແຜນການປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດເວລາ
ອັນແນ່ນອນ; 

2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ຊ ື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນ ເມືື່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ເປົື້າໝາຍທີື່ຖືກກວດກາ ຊາບລວ່ງໜ້າ; 

3. ການກວດກາ ແບບກະທັນຫັນ ຊ ື່ງແມ່ນ ການກວດກາແບບຮບີດ່ວນ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເປົື້າໝາຍທີື່ຖືກ
ກວດກາ ຊາບລ່ວງໜ້າ. ການກວດກາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັຶ້ມງວດ. 

   

ພາກທ ີIX 

ວັນອະນລຸກັສດັປາ່ ແຫງ່ຊາດ, ເຄືື່ອງແບບ, ເຄືື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັ 
 

ມາດຕາ 93  (ປບັປງຸ) ວນັອະນລຸກັສັດປາ່ ແຫງ່ຊາດ 
ລັດຖະບານ ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກປີ ເປັນວັນອະນຸລັກສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ.  ເພືື່ອຄຸ້ມ

ຄອງ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສັດປ່າ ໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

 

ມາດຕາ 94  ເຄືື່ອງແບບ, ເຄືື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັ 
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ສັດປ່າ ມເີຄືື່ອງແບບ ແລະ ເຄືື່ອງໝາຍ ເພືື່ອນໍາໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການເຄືື່ອນໄຫວ

ວຽກງານ ທາງລັດຖະການ ຊ ື່ງ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູກ້ໍານົດ. 
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ອົງການຄຸ້ມຄອງ, ອົງການກວດກາ ວຽກງານສັດປ່າ ແລະ ອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີື່
ສັດປ່າ ມີເຄືື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ ເປັນຂອງຕົນເອງ ເພືື່ອນໍາໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການ ເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ ທາງລັດຖະ
ການ. 

 

ພາກທ ີX 
ນະໂຍບາຍ ຕໍໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍໍ່ຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 95  (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍ ຕໍໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົົ່ນ ໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນີຶ້ 

ເປັນຕົຶ້ນ ເປັນແບບຢ່າງ ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສັດປ່າ, ຕ້ານ, ສະກັດກັຶ້ນ, ປ້ອງກັນ ການບຸກລຸກ 

ທໍາລາຍຖິື່ນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ແຫ ່ງອາຫານ ແລະ ເຂດອະນຸລັກພັນສັດປ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ  ນະໂຍບາຍອືື່ນ 
ຕາມລະບຽບການ. 

ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ຂໍ ມູນ ກ່ຽວກບັ ການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ຈະໄດ້ຮັບບໍາເນັດ ຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 96 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການ ຕໍໍ່ຜູລ້ະເມດີ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ໄດ້ລະເມີດ ກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ຈະຖືກສ ກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, 

ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫ ື ລົງໂທດທາງອາຍາ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫ ື ໜັກ. 
 

ມາດຕາ 97  (ປບັປງຸ) ມາດຕະການສ ກສາອບົຮມົ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ເປັນຕົຶ້ນ ຂໍ ຫ້າມທີື່ໄດ້ກໍານດົໄວ້ ໃນ
ກົດ  ໝາຍສະບັບນີຶ້ ໃນສະຖານເບົາ ຈະຖືກຕັກເຕືອນ ແລະ ສ ກສາອົບຮົມ. 

 

ມາດຕາ 98 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການທາງວໄິນ 

ເຈົຶ້າໜ້າທີື່ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ເປັນຕົຶ້ນ ຂໍ ຫ້າມທີື່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ຊ ື່ງບໍໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກລົງວິໄນຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພະນັກ 
ງານ-ລັດ ຖະກອນ. 

 

ມາດຕາ 99 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການປບັໃໝ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ໄດ້ລະເມີດ ກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ເປັນຕົຶ້ນ ຂໍ ຫ້າມ ຊ ື່ງບໍໍ່ເປັນການ
ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍບໍໍ່ຫ ວງຫ າຍ ຈະຖືກປັບໃໝສອງເທົົົ່າຕົວ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍ
ຫາຍ ຂອງສັດປ່າ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ມີການລະເມີດ ເປັນຄັຶ້ງທີສອງ ຫ ື ເປັນອາຈີນ ຈະຖືກປັບໃໝ ສີື່ເທົົົ່າຕົວ ຂອງມູນຄ່າ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງສັດປ່າ ບັນຊີ II ແລະ ສາມເທົົົ່າຕົວ ຂອງສັດປ່າ ບັນຊີ III ພ້ອມທັງຮິບຊັບສິນທີື່ໄດ້ມາ 
ໂດຍບໍໍ່ຖືກຕ້ອງນັຶ້ນເປັນຂອງ ລັດ. 
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ມາດຕາ 100 (ໃໝ)່ ມາດຕະການທາງແພງ່ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັຶ້ງ ທີື່ລະເມີດ ກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ຊ ື່ງກໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຜູ້ອືື່ນ 
ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ຕນົໄດ້ກໍໍ່ຂ ຶ້ນ. 

ມາດຕາ 101  (ປບັປງຸ) ມາດຕະການທາງອາຍາ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ລະເມດີ ກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ຊ ື່ງເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກລົງໂທດ
ຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫ ື ໜັກ. 

ພ ດຕິກໍາທີື່ເປັນການລະເມີດ ຕໍໍ່ສັດປ່າ ບັນຊີ I ຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາທີື່ມີມນູຄ່າຫ າຍ 
ກວ່າ ໜ ື່ງລ້ານກີບ. 

 

ພາກທ ີXI 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 102  ການຈດັຕັຶ້ງປະຕບິດັ 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ

ສະບັບນີຶ້. 
 

ມາດຕາ 103  (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ 
ກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫ ັງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດ

ປະກາດໃຊ້, ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ນັບແຕວ່ັນທີ 01 ມັງກອນ 2023
ເປັນຕົຶ້ນໄປ. 

ກົດໝາຍສະບັບນີຶ້ ປ່ຽນແທນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 24 ທັນວາ 2007. 

 

                  ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ  
 

 


