
 

ມາດຕະຖານດາ້ນນຕິກິ າ: ປ່າຜະລດິ 
 

ຫ ຼັກການ 1.3 ການສະເໜ ີແລະ ການ ອະນຸມຼັດ ການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້

 

ມາດຖານ 1.3.1 ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ ໂດຍກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ ໄດປ້ະຕບິຼັດຕາມ ບຼັນດາລະບຽບການ ກ່ຽວກຼັບ ຂະບວນການ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນ ໃນ
ການສະເໜ ີແລະ ການອະນຸມຼັດ ການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້
 
ຕ ວຊີວ້ຼັດ 1.3.1.1 ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ ໂດຍກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ ຈະຕອ້ງນອນຢ ່ ໃນ 
ແຜນການຂຸດຄ ນ້ປະຈ າປີ ຂອງຫອ້ງການກະສກິ າປ່າໄມ ້ໂດຍຜ່ານການສ າຫ ວດຈຼັດ
ສຼັນ ແລະ ວາງແຜນ ແລະ ສ ່ ງໃຫພ້ະແນກກະສກິ າປ່າໄມ ້ແຂວງ ເພ ່ ອສຼັງລວມ.  

ຕ ວຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ຂອງ DAFO  
 ໜຼັງສ  ການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງເມ ອງ 
 ແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ຂອງ ແຂວງ 

ຈດຸປະສ ງ:ຈດຸປະສ ງຂອງຕ ວຊີວ້ຼັດນີ ້ແມ່ນເພ ່ ອ ຮຼັບກຼັນວ່າ ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ ແມ່ນ
ນອນຢ ່ ໃນ ໃນແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງ DAFO.  
 
ການຄວບຄຸມທາງດາ້ນລະບຽບການ:  
ບ ດແນະນ າ ໄດສ້ະເໜ ີໃຫ ້DAFO ຮ່າງແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ລະອຽດ 
ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ ແມ່ນມາຈາກແຜນການຂຸດຄ ນ້ທີ່ ໄດຮ້ຼັບອະນຸມຼັດ.  

 
 
 
ການອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ບ ດແນະນ າ 2157/ປມ.06, 2006  
 

ຕ ວຊີວ້ຼັດ 1.3.1.2 ພະແນກກະສກິ າ ປ່າໄມແ້ຂວງ (PAFO) ໄດສ້ຼັງລວມ ແຜນການ
ສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງບຼັນດາເມ ອງ (DAFOs) ເປຼັນ ແຜນການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງ
ແຂວງ, ໄດອ້ະນຸມຼັດ ແລະ ໄດສ້ ່ ງໃຫ ້ກ ມປ່າໄມ ້(DoF)ໃນການພຈິາລະນາ.  

ຕ ວຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ບ ດລາຍງານ ແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້
 ໜຼັງສ  ສະເໜກີານຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ຂອງແຂວງ 

 
ຈດຸປະສ ງ:ຈດຸປະສ ງຂອງຕ ວຊີວ້ຼັດນີ ້ແມ່ນເພ ່ ອ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ໄດມ້ີ
ການວາງແຜນ ຢ ່ ໃນ ແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ.  
 
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບ ດແນະນ າຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ພະແນກກະສກິ າ ປ່າໄມແ້ຂວງ (PAFO)  ສຼັງລວມ 
ແຜນການສະເໜກີານຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ຂອງທຸກໆເມ ອງ ມາເປຼັນແຜນການສະເໜ ີການຂຸດ
ຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ ເພ ່ ອນ າສ ່ ງ ໃຫກ້ ມປ່າໄມ ້ເພ ່ ອ ພຈິາລະນາ.  

 
 
 
 
 
ການອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ບ ດແນະນ າ ເລກທ ີ2157/ປມ.06, 2006  
 

ຕ ວຊີວ້ຼັດ 1.3.1.3 ກ ມປ່າໄມ ້ສະເໜ ີແຜນການສະເໜກີານຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງປະເທດ
ໃຫ ້ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເພ ່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ນ າສະເໜ ີຕ ່ ໃຫລ້ຼັດຖະບານ 
ເພ ່ ອອະນຸມຼັດ.  

ຕ ວຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ບ ດລາຍງານ ແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງ

ປະເທດ 
 ໜຼັງສ  ໃບສະເໜກີານຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ຂອງ MAF ທີ່ ໄດ ້

ສ ່ ງໃຫລ້ຼັດຖະບານ 



ຈດຸປະສ ງ:ຈດຸປະສ ງຂອງຕ ວຊີວ້ຼັດນີ ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ ໄດ ້
ນອນຢ ່ ໃນແຜນການສະເໜ ີການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງປະເທດ ເທ ່ ານຼັນ້.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບ ດແນະນ າ ຮຽກນອ້ງໃຫ ້ກ ມປ່າໄມ ້ສະເໜ ີແຜນການຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງປະເທດໃຫ ້ 
MAF ເພ ່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ນ າສະເໜ ີໃຫລ້ຼັດຖະບານ ອະນຸມຼັດ.  

 
 
 
ການອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ບ ດແນະນ າ ເລກທ ີ2157/ປມ.06, 2006  
 

ຕ ວຊີວ້ຼັດ 1.3.1.4 ລຼັດຖະບານໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມຼັດ ບ ດສະເໜກີານຂຸດຄ ນ້
ໄມຂ້ອງປະເທດ.  

ຕ ວຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ໜຼັງສ  ອະນຸມຼັດ ບ ດສະເໜກີານຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ຂອງ

ລຼັດຖະບານ 
ຈດຸປະສ ງ:ຈດຸປະສ ງຂອງຕ ວຊີວ້ຼັດນີ ້ແມ່ນເພ ່ ອ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ ຕອ້ງ
ໄດ ້ຮຼັບອະນຸມຼັດ ຈາກລຼັດຖະບານ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບ ດແນະນ າ ຮຽກຮອ້ງ ວ່າ ໄມທ້ີ່ ໄດຂຸ້ດຄ ນ້ຈາກປ່າຜະລດິ ຈະຕອ້ງຮຼັບ ອະນຸມຼັດຈາກ
ລຼັດຖະບານ. 
 

 
 
 
ການອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ບ ດແນະນ າ ເລກທ ີ2157/ປມ.06, 2006  

ຫ ຼັກການ 1.4  ການດ າເນນີການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້
 
ມາດຖານ 1.4.1  ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ ໄດປ້ະຕບິຼັດຕາມບຼັນດາລະບຽບການ ໃນການດ າເນນີການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້
ຕ ວຊີວ້ຼັດ 1.4.1.1 ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ  ໄດສ້າ້ງຕຼັງ້ຂ ນ້ ຢ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມ ກ ດ
ໝາຍ ຕາມການສະເໜຂີອງກ ມປ່າໄມ ້ແລະ ການອະນຸມຼັດ ຈາກກະຊວງ ກະສກິ າ
ແລະ ປ່າໄມ.້  

ຕ ວຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ໃບອະນຸມຼັດ ການສາ້ງຕຼັງ້ ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ  

ທີ່  ອອກໃຫໂ້ດຍ ກະຊວງ ກະສກິ າແລະ ປ່າໄມ.້ 
ຈດຸປະສ ງ: ຈດຸປະສ ງຂອງຕ ວຊີວ້ຼັດນີ ້ແມ່ນເພ ່ ອ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ໄດ ້
ສາ້ງຢ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມກ ດໝາຍໂດຍ ກະຊວງ ກະສກິ າແລະ ປ່າໄມ.້  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ລະບຽບການ ຮຽກຮອ້ງວ່າ ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ ທີ່ ດ າເນນີການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ຈະ
ຕອ້ງໄດສ້າ້ງຂ ນ້ຢ່າງເປຼັນທາງການ ໂດຍ ກະຊວງ ກະສກິ າແລະ ປ່າໄມ.້  
 

 
 
 
ການອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ມາດຕາ 23, ຂ ຕ້ ກລ ງ ເລກທ ີ0182/ກປ, 2009  

ຕ ວຊີວ້ຼັດ 1.4.1.2 ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ  ໄດເ້ຊຼັນສຼັນຍາການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ກຼັບ
ຂະແໜງປ່າໄມແ້ຂວງ ໃນການຂຸດຄ ນ້ໄມ.້  

ຕ ວຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ສຼັນຍາຂຸດຄ ນ້ໄມ ້ທີ່ ໄດເ້ຊຼັນ 

ຈດຸປະສ ງ: ຈດຸປະສ ງຂອງຕ ວຊີວ້ຼັດນີ ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ສຼັນຍາການຂຸດຄ ນ້ໄມ ້
ຕອ້ງໄດເ້ຊຼັນຢ່າງເປຼັນທາງການ ລະຫ່ວາງ ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ  ແລະ ຂະແໜງ 
ປ່າໄມຂ້ອງແຂວງ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  

 
 
 
 
ການອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ: 



ບ ດແນະນ າຮຽກຮອ້ງວ່າ ຫ ຼັງຈາກ ໄດຄ້ຼັດເລ ອກ ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມແ້ລວ້, ສຼັນຍາການຂຸດ
ຄ ນ້ໄມ ້ຕອ້ງໄດເ້ຊຼັນຢ່າງເປຼັນທາງການ ລະຫ່ວາງ ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ   ແລະ 
ຂະ ແໜງປ່າໄມຂ້ອງແຂວງ.  

 ຄ າແນະນ າ ເລກທ ີ2157/ປມ, 2006 
 

ຕ ວຊີວ້ຼັດ 1.4.1.3 ກອງຂຸດຄ ນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ  ໄດປ້ະຕບິຼັຕາມບຼັນດາຂ ບ້ຼັງຄຼັບ:                                                                        
 

1. ວທິກີານຂຸດຄ ນ້ໄມ ້
2. ການຂ ນ້ທະບຽບຈຼັກຕຼັດໄມ ້
3. ເຕຼັກນກິການຕຼັດ 
4. ການບຼັນທ່ອນ 
5. ການຊຼັກລາກ 
6. ການຂ ນສ ່ ງໄມທ່້ອນ 
7. ການວຼັດແທກໄມທ່້ອນ 
8. ການອະນາໄມຫ ຼັງຈາກການຂຸດຄ ນ້ 

 
ຕ ວຢຼັງ້ຢ ນ:  

1. ຕຼັດຕ ນ້ໄມທ້ີ່ ໄດໝ້າຍເທ ່ ານຼັນ້ 
2. ໜຼັງສ ຂ ນ້ທະບຽບຈຼັກຕຼັດໄມ ້
3. ການຕຼັດຕ ລະດຼັບຕ ່ າ 
4. ໝາຍເບທ່ີອນທີ່ ຈະແຈງ້ 
5. ຈ າກຼັດ ເສຼັນ້ທາງລາກແກ່ 
6. ລ ດຂ ນສ ່ ງຢ ່ ໃນສະພາບທີ່ ດ ີແລະ ການຂ ນສ ່ ງ 

ອະນຸຍາດ ໃນທາງຫ າກແກ່ທີ່ ໄດກ້ ານ ດເທ ່ ານຼັນ້ 
7. ໄມທ່້ອນ ໄດວ້ຼັດແທກ ແລະ ຈຼັດປະເພດ ໃນສະ    

ໜາມໄມ ້2 
8. ການອະນາໄມ ສິ່ ງເສດເຫ  ອ ໃນພ ນ້ທີ່ ການຂຸດຄ ນ້ 

ຈດຸປະສ ງ: ຈດຸປະສ ງຂອງຕ ວຊີວ້ຼັດນີ ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ກອງຂຸດຄ ນ້ໄດ ້
ປະຕບິຼັດຕາມ ບຼັນດາຂ ບ້ຼັງຄຼັບ ທີ່ ໄດກ້ ານ ດໄວ ້ໃນຄ າແນະນ າ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ຄ າແນະນ າ ຮຽກຮອ້ງ ໃຫກ້ອງຂຸດຄ ນ້ ປະຕບິຼັດຕາມ ການດ າເນນີການຂຸດຄ ນ້ໄມ.້  

 
 
 
ການອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ພາກທ ີX, ຄ າແນະນ າ ເລກທ ີ2157/ປມ, 2006  
 


