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10/19/2016 ປີ່ າຜະລິດ

ໂຄງສາ້ງ ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ

ມາດຕະຖານ ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ ອ ງໄສີ່ ແຫ ີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງໄມ ້

ມາດຕະຖານນຍິາມ 
ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ
ກດົໝາຍ 1:         

ປີ່ າຜະລດິ 

ມາດຕະຖານນ ິ
ຍາມ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ 2:       

ເຂດພດັທະນາ
ພືນ້ຖານໂຄງລີ່ າງ

ມາດຕະຖານນ ິ 
ຍາມ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມ ກດົໝາຍ 3:     

ສວນປູກໄມ ້

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່
ຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 4:

ປີ່ າໄມຊ້ມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ  

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ
ກດົໝາຍ 5:         

ໄມທ້ ີ່ ຖກືຢຶດ 

ມາດຕະຖານ ນຍິາມໄມທ້ ີ່
ຖກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ 6:        

ໄມນ້ າເຂົາ້ ຈາກຕີ່ າງປະເທດ  

ມາດຕະຖານ ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ ທ ີ່ ປິີ່ ນອອມ້
ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 7:    ພນັທະ ດາ້ນແຮງງານ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 8:     ການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້
ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 9:     ການຄາ້ ແລະ ການສົີ່ ງອອກໄມ ້

1. ຄ າເຫນັຂອງຄະນະວຊິາການ ແລະ ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໃນການປັບປຸງ
ຄ າເຫນັຂອງຄະນະວຊິາການ
• ພນັທະດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຄວນເພ ີ່ ມກດົໝາຍສິີ່ ງແວດລອ້ມເຂົາ້ນ າ ເພືີ່ ອກວດກາການຢັງ້ຢືນປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ
• ພນັທະດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ອງົການຮບັຜດິຊອບ ເພ ີ່ ມອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ ນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ໄລຍະປະມນູຂາຍ ໄມ ້
• ລະບຸໜາ້ທ ີ່ ຂອງແຕີ່ ລະຂະແໜງການລະອຽດຕືີ່ ມ
• ກວດຄນືເລືີ່ ອງການປະມນູໄມ ້ຜູຈ້ະເຂົາ້ຮີ່ ວມປະມນູຄວນມ ໂຮງງານປຸງແຕີ່ ງໄມຄ້ກັແນີ່ , ເປັນສະມາຄມົ ຫ ເືປັນກຸີ່ ມ ຈະເປັນລະບບົ ແລະ ວີ່ ອງໄວ

ຂຶນ້ຄວນເພ ີ່ ມຫ ກັການ ກີ່ ຽວກບັ ການແກຂ້ ຄ້ດັແຍີ່ ງກບັປະຊາຊນົຕືີ່ ມ 
• ສະເໜ ໃຫມ້ ການເພ ີ່ ມຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງກມົກວດກາປີ່ າໄມ ້ແລະ ກອງກວດກາປີ່ າໄມີ່ ເຂົາ້ຕືີ່ ມ
ຄ າເຫນັຂອງກອງປະຊຸມທ ີ່ ແຂວງຄ າມີ່ ວນ
• ຊືີ່ ຫວົຂ  ້ຂອງຫ ກັການ ຕອ້ງຈະແຈງ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈງີ່າຍ
• ສະເໜ  ໃຫຈ້ດັລຽງລ າດບັ ຫວົຂ ຂ້ອງຫ ກັການ ໃຫຈ້ະແຈງ້ຂືນ້ຕືີ່ ມ 
• ສະເໜ ໃຫ ້ພຈິາລະນາຜນົກະທບົ ຕ ີ່ ດາ້ນສງັຄມົເຂົາ້ໃນບາງຫ ກັການຕືຶີ່ ມ
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2. ມາດຕະຖານນຍິາມ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 1: ປີ່ າຜະລດິ 

ລວມມ  6 ຫ ກັການ:
ຫ ກັການ 1.1 ທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ ້ແລະ ປະເພດປີ່ າໄມ ້ສ າລບັການຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ຫ ກັການ 1.2  ແຜນການຄຸມ້ຄອງການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໃນປີ່ າຜະລດິ
ຫ ກັການ 1.3 ການຂຸດຄົນ້ໄມໃ້ນເຂດປີ່ າຜະລດິ
ຫ ກັການ 1.4 ການຂາຍໄມ ້ແລະ ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມຫ້າໂຮງງານປຸງແຕີ່ ງໄມ ້
ຫ ກັການ 1.5 ການແບີ່ ງປັນຜນົປະໂຫຍດ
ຫ ກັການ 1.6 ພນັທະຕ ີ່ ຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ  
ລາຍລະອຽດຂອງແຕີ່ ລະຫ ກັການ:

ຫ ກັການ 1.1   ທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ ້ແລະ ປະເພດປີ່ າໄມ ້ສ າລບັການຂຸດຄົນ້ໄມ ້

ມາດຖານ 1.1.1 ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງນອນຢູີ່ ໃນປະເພດທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ ້ແລະ ປະເພດປີ່ າໄມ ້ທ ີ່ ລດັຖະບານ ໄດກ້ ານດົ ຕາມກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.1.1.1   ການຂຸດຄົນ້ໄມຕ້ອ້ງນອນຢູີ່ ໃນປະເພດ
ທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມແ້ລະ ປະເພດປີ່ າໄມທ້ ີ່ ລດັຖະບານໄດກ້ ານດົໃຫ ້
ເປັນປີ່ າຜະລດິ.

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ແຜນທ ີ່  ທ ີ່ ຕັງ້ລະອຽດ ກີ່ ຽວກບັ ທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ ້ແລະ ປີ່ າຜະລດິ ສ າລບັການຂຸດຄົນ້

ໄມ ້

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍປີ່ າໄມ ້ເລກທ  06/ສພ ທນັວາ

2007 (ມາດຕາ 9,12 ແລະ 56)
 ດ າລດັເລກທ  27/ນຍ ກຸມພາ 2006,  
 ດ າລດັເລກທ  321/ນຍ ກນັຍາ 2006
 ດ າລດັເລກທ  270/ນຍ ທນັວາ 2008

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາ ເອກະສານ
 ສ າພາດເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ ປີ່ າໄມ ້
 ກວດກາໃນພາກສະໜາມ
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ຫ ກັການ 1.2  ແຜນການຄຸມ້ຄອງການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໃນປີ່ າຜະລດິ

ມາດຖານ 1.2.1 ການຂຸດຄົນ້ໄມໃ້ນເຂດປີ່ າຜະລດິໄດປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິແບບຍນືນານ.

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.1.2.1 ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ
ແຜນຈດັສນັແລະຄຸມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິທ ີ່ ຈດັເປັນເຂດຄຸມ້
ຄອງ,ເຂດຄຸມ້ຄອງຍີ່ ອຍແລະ ເຂດຂຸດຄົນ້ໄມທ້ ີ່ໄດຮ້ບັຮອງ
ຈາກກມົປີ່ າໄມ.້

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
 ແຜນຈດັສນັ, ຄຸມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ ແລະ ເຂດຂຸດຄົນ້ໄມ ້

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
• ດ າລດັ ເລກທ 59/ນຍ. 2002 (ມາດຕາ 6-9)
• ລະບຽບການເລກທ 0204/ກປ. 2003 (ມາດຕາ 

7,9,13)
• ລະບຽບການເລກທ  0221/ກປ.2000
(ມາດຕາ 3-14)
• ບດົແນະນ າ ເລກທ 2156/ປມ. 2006
• ບດົແນະນ າ ເລກທ  2157/ປມ. 2006

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ກມົປີ່ າໄມ ້
 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 

ປີ່ າໄມ ້(ຂະແໜງປີ່ າໄມ)້
 ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ 

ປີ່ າໄມເ້ມອື (ໜີ່ ວຍງານ
ປີ່ າໄມ)້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາເອກະສານ
 ສ າພາດເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ ປີ່ າໄມ ້
 ກວດກາໃນພາກສະໜາມ

ຫ ກັການ 1.3  ການຂຸດຄົນ້ໄມໃ້ນເຂດປີ່ າຜະລດິ

ມາດຖານ 1.3.1 ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຈາກລດັຖະບານ

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.3.1.1   ໄມທ້ ີ່ໄດຂຸ້ດຄົນ້ ຕອ້ງນອນຢູີ່ ໃນ
ແຜນການຂຸດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປ ຂອງແຂວງທ ີ່ ໄດຮ້ບັຮອງຈາກ
ລດັຖະບານແລະ ອະນຸມດັຈາກສະພາແຫີ່ ງຊາດ.

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ໃບສະເໜ ແຜນການຂຸດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປ ຂອງແຂວງ
• ໜງັສ ືຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ
• ໜງັສອືະນຸມດັຈາກ ສະພາແຫີ່ ງຊາດ
• ແຈງ້ການແຜນການຂຸດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປ ຂອງກະຊວງກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້
• ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົນ້ຂອງພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມແ້ຂວງ

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
• ຄ າສັີ່ ງເລກທ 17/ນຍ.2008 
• ລະບຽບເລກທ 0204/ກປ.2003 (ມາດຕາ13,20)
• ບດົແນະນ າເລກທ 0105/ກປ. 2008
• ບດົແນະນ າ ເລກທ 2157/ປມ. 2006 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ກະຊວງກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ແຂວງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາເອກະສານ



10/19/2016

5

ມາດຖານ 1.3.2 ການ ດ າເນ ນການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫ ກັການການຂຸດຄົນ້

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.3.2.1  ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງມ ສນັຍາ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຈາກ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມແ້ຂວງ. 

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
 ສນັຍາຂຸດຄົນ້ໄມ ້
 ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົນ້ໄມຂ້ອງແຂວງ

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
• ຄ າສັີ່ ງເລກທ 17/ນຍ.2008
• ບດົແນະນ າເລກທ 0105/ກປ. 2008
• ຂ ຕ້ກົລງົເລກທ 0182/ກປ.2009(ມາດຕາ 6,7)
• ບດົແນະນ າ ເລກທ 2157/ປມ. 2006
• ຂ ແ້ນະນ າເລກທ 1035/ກປມ,1036/ປມ.2010

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມແ້ຂວງ
 ຫອ້ງການກະສກິ າແລະປີ່ າໄມເ້ມອືງ
 ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ ນ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາເອກະສານ
 ສ າພາດເຈ ົາ້ໜາ້ທ ປີ່ າໄມ ້ແລະ ປະຊາຊນົ 

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.3.2.2 ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໄດປ້ະຕບິດັ ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ໃນຂອບເຂດພືນ້ທ ີ່  ທ ີ່  ໄດອ້ະນຸມດັ ແລະ ຕດັຕົນ້ໄມທ້ ີ່ ໄດໝ້າຍໃຫຕ້ດັເທົີ່ ານ ັນ້.

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
 ແຜນທ ີ່ ຂອບເຂດການຂຸດຄົນ້
 ແຜນທ ີ່ ສະແດງຈດຸຢືນຕົນ້ໄມທ້ ີ່ ຄດັເລອືກຕດັ

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
• ລະບຽບການເລກທ 0221/ກປ.2000 (ມາດຕາ3-14)
• ບດົແນະນ າ ເລກທ 2157/ປມ. 2006
• ຂ ແ້ນະນ າເລກທ 1035/ກປມ,1036/ປມ.2010

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມແ້ຂວງ
 ຫອ້ງການກະສກິ າແລະປີ່ າໄມເ້ມອືງ
 ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ ນ
 ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາເອກະສານ
 ສ າພາດເຈ ົາ້ໜາ້ທ ປີ່ າໄມ ້ແລະ ປະຊາຊນົ ໃນເຂດຂຸດຄົນ້ໄມ ້
 ລງົກວດກາໃນ ພາກສະໜາມ

ຫ ກັການ 1.4 ການຂາຍໄມ ້ແລະ ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມຫ້າໂຮງງານປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ມາດຖານ 1.4 .1 ການຂາຍໄມປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບການຊື-້ຂາຍຂອງລດັ

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.4.1.1  ການຂາຍໄມຕ້ອ້ງໄດຜ້ີ່ ານຂັນ້ຕອນການ
ປະມນູ.

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ບນັຊ ໄມສ້ະໜາມ 2
• ຈດົທະບຽນຂືນ້ບນັຊ ຊບັສນິຂອງລດັ
• ຂ ຕ້ກົລງົແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການປະມນູ
• ແຈງ້ການເຂົາ້ຮີ່ ວມການປະມນູ
• ບດົບນັທກຶການເປ ດຊອງປະມນູ
• ແຈງ້ຜນົຜູຊ້ະນະການປະມນູ
• ສນັຍາຊື-້ຂາຍໄມ ້
• ໃບຢັງ້ຢືນການຖອກພນັທະໄມ ້

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ລດັຖະບນັຍດັເລກທ 003/ປປທ. 2012 (ມາດຕາ 40 )
 ຄ າສັີ່ ງເລກທ 57/ນຍ.2014
 ຄ າແນະນ າເລກທ 3211/ກງ. 2015
 ແຈງ້ການ 1813/ອຄ.ກຂອ.2015
 ລະບຽບການ ເລກທ 1726/ອຄ. 2012
 ບດົແນະນ າເລກທ 2298/ກງ.2004

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ຄະນະກ າມະການປະມູນ

ຂາຍໄມ ້
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້
 ພະແນກການເງນິ
 ພະແນກອຸດສາ ຫະກ າແລະການ

ຄາ້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ:
 ກວດກາ ເອກະສານ
 ສ າພາດຄະນະກ າມະການປະມູນ ແລະ ປະຊາຊນົ
 ລງົກວດກາໃນພາກສະໜາມ
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ມາດຖານ 1.4.2 ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມໄ້ດປ້ະຕບິດັຕາມ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກສະໜາມໄມ ້2-3

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.4.2.1  ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມຕ້ອ້ງມ 
ເອກະສານເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມຈ້າກພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້
ແຂວງກີ່ ອນດ າເນ ນການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ.້

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ໃບຢັງ້ຢືນການຖອກພນັທະໄມ ້
• ການລບົລາ້ງ ການຈດົທະບຽນຂືນ້ບນັຊ ຊບັສນິຂອງລດັ
• ບນິນ າສົີ່ ງໄມຈ້າກສະໜາມ 2-3
• ໃບອະນຸຍາດເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມພ້າຍໃນ
• ບນັຊ ໄມສ້ະໜາມໄມ ້ 2 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍປີ່ າໄມ ້ເລກທ  06/ສພ ທນັວາ

2007 (ມາດຕາ 53)
 ຄ າແນະນ າ ເລກທ  0962/ກປມ. 2010

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້
 ຫອ້ງການກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ເມອືງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາເອກະສານ
 ສ າພາດເຈ ົາ້ໜາ້ທ ີ່ ປີ່ າໄມ ້ແລະ ປະຂາຊນົ
 ລງົກວດກາ ໃນພາກສະໜາມ

ຫ ກັການ 1.5 ການແບີ່ ງປັນຜນົປະໂຫຍດ

ມາດຖານ 1.5.1 ການແບີ່ ງປັນລາຍຮບັຈາກການຂາຍໄມໄ້ດປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບຫ ກັການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ 

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.5.1.1  ລາຍຮບັຈາກການຂາຍໄມ ້ທ ີ່ ຂຸດຄົນ້ໃນ
ເຂດປີ່ າຜະລດິ ໄດແ້ບີ່ ງປັນ ເຈດັສບິສີ່ ວນຮອ້ຍ
(70%)ເປັນລາຍຮບັງບົປະມານແຫີ່ ງລດັແລະສາມສບິ
ສີ່ ວນຮອ້ຍ (30%) ເປັນງບົປະມານໃຫແ້ກີ່ ວຽກງານຄຸມ້
ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາແລະພດັທະນາປີ່ າໄມເ້ປັນຕົນ້ປີ່ າ
ຜະລດິ; ເປັນກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນຫ ກຸືີ່ ມບາ້ນທ ີ່ ມ  ເຂດ
ແດນຕດິກບັປີ່ າຜະລດິ.

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ໃບສັີ່ ງມອບ ຈາກຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັ
• ໃບຢັງ້ຢືນການມອບເງນິ
• ບນັຊ ທະນາຄານ

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ລດັຖະບນັຍດັ ສະບບັເລກທ  001/ປປທ.2012 (ມາດຕາ 

4)

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກການເງນິ
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາເອກະສານ
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ຕວົຊ ວ້ດັ 1.5.1.2  ລາຍຮບັຈາກການຂາຍໄມ ້ທ ີ່ ຂຸດຄົນ້ໃນ
ເຂດປີ່ າຜະລດິ ສີ່ ວນທ ສອງ (30%) ຂອງ ລາຍຮບັທງັໝ
ົົດ ໄດແ້ບີ່ ງເປັນ 100% ແລວ້ແບີ່ ງເປັນສກັສວີ່ ນ ໃຫ ້
ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຄ:ື 
ພູດທ ໜຶີ່ ງ ຊາວສີ່ ວນຮອ້ຍ (20%) ເປັນລາຍຮບັເຂົາ້ ກອງ
ທນຶພດັທະນາປີ່ າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປີ່ າໄມ.້
ພູດທ ສອງ ຊາວສີ່ ວນຮອ້ຍ (20%) ເປັນທນຶພດັທະນາປີ່ າ
ຜະລດິ ໃນທົີ່ ວປະເທດ.
ພູດທ ສາມ ຊາວສີ່ ວນຮອ້ຍ (20%) ເປັນທນຶພດັທະນາປີ່ າ
ຜະລດິ ບີ່ ອນທ ີ່ໄດດ້ າເນ ນການຂຸດຄົນ້ໄມ.້
ພູດທ ສ ີ່  ສ ີ່ ສບິສີ່ ວນຮອ້ຍ (40%) ເປັນທນຶພດັທະນາບາ້ນ 
ຫ  ືກຸີ່ ມບາ້ນ ທ ີ່ ເປັນຄູີ່ ສນັຍາຮີ່ ວມ ການຄຸມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ.

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ໃບໂອນເງນິ ເຂົາ້ບນັຊ ຄງັເງນິຂອງແຂວງ
• ໃບໂອນເງນິເຂົາ້ບນັຊ ຂອງບາ້ນ

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ລດັຖະບນັຍດັ ເລກທ  001/ປປທ, 2012 (ມາດຕາ 5)

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກການເງນິ
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້
 ກອງທນຶພດັທະນາປີ່ າໄມ ້ ແລະ

ຊບັພະຍາກອນປີ່ າໄມ ້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາ ເອກະສານ

ຫ ກັການ 1.6 ພນັທະຕ ີ່ ຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ມາດຖານ 1.6.1  ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການເພືີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມໃນໄລຍະດ າເນ ນການ
ຂຸດຄົນ້.  

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.6.1.1  ຜູປ້ະກອບການ ຂຸດຄົນ້ໄມ ້ບ ີ່ ໃຫຂຸ້ດຄົນ້
ໄມໃ້ນເຂດ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ຕອ້ງອະນາໄມສິີ່ ງ
ເສດເຫ ອືຈາກການຂຸດຄົນ້ໄມ.້

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
ບດົລາຍງານ ການກວດກາຫ ງັການຂຸດຄົນ້

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ຂ ຕ້ກົລງົເລກທ 0141/ກປ.2010
 ບດົແນະນ າເລກທ 2157/ປມ2006
 ຂ ແ້ນະນ າເລກທ 1035,1036 /ກປມ. 2010

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ແຂວງ
 ຫອ້ງການກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ເມອືງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ:
 ກວດກາ ເອກະສານ
 ລງົກວດກາ ໃນພາກສະໜາມ
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ມາດຖານ 1.6.2  ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການເພືີ່ ອການຫ ຸດຜີ່ ອນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມຫ ງັການຂຸດຄົນ້. 

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.6.2.1  ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມໄ້ດກ້ າຈດັ
ແລະ ອະນາໄມ ສິີ່ ງເສດເຫ ອືຫ ງັການຂຸດຄົນ້ເຊັີ່ ນ: 
ສະຖານທ ີ່ ພກັເຊາົ, ຂວົຂາ້ມນ າ້, ເສັນ້ທາງລາກແກີ່ ແລະສະ
ໜາມໄມພ້ອ້ມທງັປະຕບິດັພນັທະຟືນ້ຟູປີ່ າໄມໃ້ນເຂດຂຸດ
ຄົນ້.

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ບດົລາຍງານ ການກວດກາຫ ງັການຂຸດຄົນ້

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ຂ ຕ້ກົລງົເລກທ 0141/ກປ.2010
 ບດົແນະນ າເລກທ 2157/ປມ2006
 ຂ ແ້ນະນ າເລກທ 1035,1036 /ກປມ. 2010

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ແຂວງ
 ຫອ້ງການກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ເມອືງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ:
 ກວດກາ ເອກະສານ
 ລງົກວດກາໃນ ພາກສະໜາມ

ມາດຖານ 1.6.3 ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງປະຊາຊນົ ກີ່ ອນດ າເນ ນການຂຸດຄົນ້ໄມ ້

ຕວົຊ ວ້ດັ 1.6.3.1  ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມໄ້ດປ້ະກອບ
ພທິ  ຕາມຄວາມເຊືີ່ ອຖ ືແລະ ຄີ່ ານຍິມົ ຂອງປະຊາຊນົ ໃນ
ທອ້ງຖິີ່ ນ. 

ຕວົຢັງ້ຢືນ: 
• ຮູບພາບ ປະກອບພທິ ທາງສາດສະໜາ 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ:
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ການປົກປັກຮກັສາສິີ່ ງແວດລອ້ມ 

ເລກທ  29/ສພຊ ທນັວາ 2012 (ມາດຕາ 10 ແລະ 
21)

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ:
 ພະແນກກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ແຂວງ
 ຫອ້ງການກະສກິ າແລະປີ່ າໄມ ້

ເມອືງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ:
 ກວດກາ ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານ ທ ີ່ ຕກົລງົ 

ພທິ ປະກອບທາງສາດສະໜາ
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3. ວຽກງານໃນຕ ີ່ ໜາ້ 

• ນ າສະເໜ  ນຍິາມໄມ ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງປີ່ າຜະລດິ ສະບບັທ  3 ໃຫພ້າກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອປັບປຸງເປັນສະບບັສຸດທາ້ຍ  
• ກະກຽມຂ ມ້ນູ ແລະ ຊ ແ້ຈງ ກີ່ ຽວກບັ ນຍິາມໄມ ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງປີ່ າຜະລດິ ໃຫແ້ກີ່ ຄະນະເຈລະຈາ ເພືີ່ ອເຈລະຈາຊີ່ ອງກບັໜາ້ 

EU ເປັນຄັງ້ທ າອດິ. 

ຂອບໃຈ!
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