
 

ມາດຕະຖານດາ້ນນຕິກິ າ: ປ່າຜະລດິ 
ຫ ຼັກການ 1.7 ການຂາຍໄມ ້
ມາດຖານ 1.7.1  ຄະນະກ າມະການປະມູນຂາຍໄມ ້ແລະ ຜູຊ້ ໄ້ມ ້ຕອ້ງ ປະຕບິຼັດຕາມ ບຼັນດາລະບຽບການ ໃນການຂາຍໄມ ້
ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.7.1.1 ບຼັນດາໄດທ່້ອນໄດມ້ ການວຼັດແທກ ຢ່າງຊຼັດເຈນ, ຈຼັດປະເພດ, ຈຼັດ
ຂະໜາດ, ໝາຍ ແລະ ບຼັນທກຶ ໃນຟອມທ  4 ແລະ ອະນຸມຼັດ ໂດຍ ເຈ ົາ້ໜາ້ທ ່ ປ່າໄມ,້ 
ແລະ ຈດົທະບຽນເປຼັນ ຊຼັບສນິຂອງລຼັດ ນ າກະຊວງການເງນິ.    

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ບຼັນຊ ໄມ ້ທ ່ ຂ ມູ້ນຄບົຖວ້ນ (ຟອມ IV)    
 ໜຼັງສ  ອະນຸມຼັດ ການຈຼັດປະເພດໄມ ້ຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ ່

ປ່າໄມ.້  
ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ໄດກ້ະກຽມ ບຼັນຊ ໄມ ້
ເປຼັນຢ່າງດ  ສ າລຼັບການປະມູນຂາຍໄມ.້  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບຼັນດາລະບຽບການ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການກະກຽມ ແລະ ຈຼັດປະເພດໄມທ່້ອນ ສ າລຼັບ
ການປະມູນ ທ ່ ຕອ້ງໄດ ້ເຊຼັນຮຼັບຮອງ ຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ປ່າໄມ.້  
 

 
 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ຄ າແນະນ າ ເລກທ  0962/ກປມ 2010 
 ຂ ຕ້ກົລງົ ເລກທ  1987/ກຊກມ 2013   
 ຂ ຕ້ກົລງົ ເລກທ  0141/ກຊກມ 2010 

ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.7.1.2 ໄດນ້ າສົ່ ງບຼັນຊ ໄມ ້ໄປໃຫ ້ກຊອຄ ໃນການຄດິໄລ່ ຄ່າພຼັນທະໄມ ້
ແລະ ຈດົທະບຽນເປຼັນ ຊຼັບສນິຂອງລຼັດ ນ າກະຊວງການເງນິ.  

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ບຼັນຊ ໄມທ້ ່ ເປຼັນທາງການ (ຟອມ IV) 
 ບຼັນຊ ໄມ ້ແລະ ລາຄາພຼັນທະໄມ ້
 ໜຼັງສ ອະນຸມຼັດທາງການ ເປຼັນຊຼັບສນິຂອງລຼັດ ຈາກ

ກະຊວງການເງນິ 
ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າລາຄາໄມ ້ໄດມ້ ການ
ຄດິໄລ່ຢ່າງໂປ່ງໄສ ແລະ ນ າສົ່ ງໃຫ ້ກະຊວງການເງນິ ຂຶນ້ທະບຽບເປຼັນ ຊຼັບສນິຂອງ
ລຼັດ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບຼັນດາລະບຽບການ ຮຽກຮອ້ງວ່າ ລາຄາໄມ ້ຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລ່ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນເປຼັນ
ຊຼັບສນິຂອງລຼັດ ກ່ອນການດ າເນ ນການປະມູນຂາຍ.  
 

 
 
 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ແຈງ້ການ ເລກທ  1813/ກຊອຄ 2015 
 ຄ າແນະນ າ ເລກທ  3211/ກຊງ 2015  
 ຄ າສຼັ່ ງ ເລກທ  57/ນຍ 2014 

ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.7.1.3 ໄດສ້າ້ງຕຼັງ້ ຄະນະກ າມະການປະມູນ ເພ ່ ອດ າເນ ນການປະມູນຂາຍ
ໄມ ້ຢ່າງເປຼັນທາງການ 
 

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ໜຼັງສ ແຕ່ງຕຼັງ້ ຄະນະກ າມະການປະມູນ             
 ບຼັນຊ ລາຍຊ ່  ສະມາຊກິ ຂອງ ຄະນະກ າມະການ

ປະມູນ 
 



ຈດຸປະສງົ:ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຄະນະກ າມະການ
ປະມູນ ໄດແ້ຕ່ງຕຼັງ້ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ມ  ຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນຂະບວນການ
ປະມູນ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບດົແນະນ າ ໄດໃ້ຫບ້ດົບາດ ໃຫແ້ກ່ບຼັນດາແຂວງ ເພ ່ ອສາ້ງຕຼັງ້ ຄະນະກ າມະການ
ປະມູນ ຂາຍໄມ ້ເຊິ່ ງປະກອບມ  ບຼັນດາຕວົແທນທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ ເປຼັນຕົນ້ 
ພະແນກການເງນິ, ພະແນກການຄາ້, ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ 
ທະນາຄານ. ຄະນະກ າມະການປະມູນ ຂາຍໄມ ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊ ນ້ າ ຂອງ
ເຈ ົາ້ແຂວງ. 

 
 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ມາດຕາ 7, ບດົແນະນ າ ເລກທ  2297/ກຊງ 2004  

 
ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.7.1.4 ການປະກາດ ການປະມູນຂາຍໄມ ້ໄດດ້ າເນ ນ ໄປຢ່າງໂປ່ງໃສ ຜ່ານ
ໜຼັງສ ພ ມ, ວທິະຍຸ, ໂທລະພາບ, ເວບໄຊ ຕາມເວລາທ ່ ເມາະສມົ.   
 

 
ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  

 ເອກະສານ ແລະ ວຼັນທ  ປະກາດ ຕາມສ ່ ຕ່າງໆ 

ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ການປະກາດປະມູນ
ຂາຍໄມ ້ໄດດ້ າເນ ນຢ່າງໂປ່ງໃສ ເພ ່ ອໃຫບ້ຼັນດາຜູສ້ນົໃຈ ໃນການປະມູນ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 
ໃນການປະມູນ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບຼັນດາລະບຽບການ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການໂຄສະນາ ການປະກາດການເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນ 
ຜ່ານສ ່ ຕ່າງໆ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນໃຫ ້ບຼັນດາຜູສ້ນົໃຈເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນ ໄດມ້ ໂອກາດເຂົາ້ 
ໃນການປະມູນ. 
 

 
 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ບດົແນະນ າ ເລກທ  2298/ກຊງ 2004  
 ລະບຽບ ເລກທ  1726/ກຊອຄ 2012 

ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.7.1.5 ຜູຊ້ະນະການປະມູນ ໄດເ້ຊຼັນສຼັນຍາ ກຼັບ ພະແນກອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄາ້ແຂວງ ໃນການຊ ໄ້ມ.້  

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ສຼັນຍາ ທ ່ ເຊຼັນ ໂດຍ ຜູຊ້  ້ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກ າ 

ແລະ ການຄາ້ແຂວງ 
ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຜູ ້ຊະນະການປະມູນ
ໄມ ້ໄດເ້ຊຼັນສຼັນຍາ ກຼັບ ຄະນະກ າມະການປະມູນຂາຍໄມ ້ໃນການຊ ໄ້ມ.້  
 
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບຼັນດາລະບຽບການ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ຜູຊ້ະນະການປະມູນ ເຊຼັນສຼັນຍາກຼັບ ຄະນະ
ກ າມະການປະມູນຂາຍໄມ.້  

 
 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ລະບຽບ ເລກທ  1726/ກຊອຄ 2012 
 ຂ ຕ້ກົລງົ ເລກທ  1987/ກຊກມ 2013  
 ຂ ຕ້ກົລງົ ເລກທ 0141/ກຊກມ 2010 

ຕວົຊ ວ້ຼັດ1.7.1.6 ຜູຊ້ະນະການປະມູນ ຈ່າຍຄ່າພຼັນທະໄມ ້100% ກ່ອນຈະ ຈນົສົ່ ງໄມ ້
ໄປສະໜາມໄມ ້3. 

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ໃບຮຼັບເງນິ ການຈ່າຍຄ່າພຼັນທະໄມ ້ 100% ໃຫ ້

ພະແນກການເງນິແຂວງ 



ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຜູຊ້ະນະການປະມູນ 
ໄດ ້ ຈ່າຍຄ່າພຼັນທະໄມ ້100% ໃຫພ້ະແນກການເງນິແຂວງ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ບຼັນດາລະບຽບການ ຮຽກຮອ້ງ ໃຫ ້ຜູຊ້ ໄ້ມ ້ຈ່າຍຄ່າພຼັນທະໄມ ້100% ໃຫ້
ພະແນກການເງນິແຂວງ ກ່ອນ ຈະຂນົສົ່ ງໄມ ້ໄປສະໜາມໄມ ້3.  

 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ລະບຽບເລກທ  1726/ກຊອຄ 2012 
 ຂ ຕ້ກົລງົເລກທ  1987/ກຊກມ 2013  
 ຂ ຕ້ກົລງົເລກທ 0141/ກຊກມ 2010 

ຫ ຼັກການ 1.8 ການແບ່ງປຼັນຜນົປະໂຫຍດ 
 
ມາດຖານ 1.8.1 ລາຍຮຼັບຂອງການຂາຍ ໄມ ້ຈາກປ່າຜະລດິ ໄດແ້ບ່ງປຼັນຕາມ ບຼັນດາລະບຽບການ 
 
ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.8.1.1 ລາຍຮຼັບທ ່ ໄດຈ້າກການຂາຍໄມ ້ຈາກເຂດປ່າຜະລດິ ແມ່ນໃຫແ້ບ່ງ 
ເຈ ຼັດສດິເປ ເຊຼັນ (70%) ຂອງລາຍຮຼັບທຼັງໝດົ ເຂົາ້ເປຼັນລາຍຮຼັບງບົປະມານແຫ່ງລຼັດ  

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ໃບສຼັ່ ງມອບ ຈາກຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊຼັບສນິຂອງລຼັດ 
 ໃບຢຼັງ້ຢ ນການມອບເງນິ 
 ບຼັນຊ ທະນາຄານ 

ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ລາຍຮຼັບຈາກການຂາຍ
ໄມ ້ຕອ້ງໄດຈ່້າຍເຂົາ້ງບົປະມານຂອງລຼັດ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ລຼັດຖະດ າລຼັດ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ຈ່າຍ 70% ຂອງລາຍຮຼັບ ທຼັງໝດົ ຈາກການຂາຍໄມ ້
ຈາກປ່າຜະລດິເຂົາ້ ໃນງບົປະມານແຫ່ງລຼັດ.  
 

 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ມາດຕາ 4, ລຼັດຖະບຼັນຍຼັດ ສະບຼັບເລກທ  001/ປປທ
2012 

ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.8.1.2 ລາຍຮຼັບ ຈາກການຂາຍໄມ ້ສາມສບິເປ ເຊຼັນ (30%) ຂອງລາຍຮຼັບ
ທຼັງໝດົ ໄດຈ່້າຍເຂົາ້ ກອງທນຶຄຸມ້ຄອງ, ປອ້ງກຼັນ ແລະ ພຼັດທະນາປ່າໄມ,້ ແລະ ກອງ
ທນຶ ພຼັດທະນາບາ້ນ ຫ   ກຸ່ມບາ້ນ.   

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ໃບສຼັ່ ງມອບ ຈາກຂະແໜງຄຸມ້ຄອງຊຼັບສນິຂອງລຼັດ 
 ໃບຢຼັງ້ຢ ນການມອບເງນິ 
 ບຼັນຊ ທະນາຄານ 

ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ  ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ລາຍຮຼັບຈາກການ
ຂາຍໄມ ້ຕອ້ງໄດຈ່້າຍເຂົາ້ໃນ ວຽກງານ ການຄຸມ້ຄອງ, ປອ້ງກຼັນ ແລະ ພຼັດທະນາ
ປ່າໄມ ້ແລະ ເຂົາ້ ໃນກອງທນຶພຼັດທະນາບາ້ນ ຫ   ກຸ່ມບາ້ນ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ລຼັດຖະດ າລຼັດ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ພະແນກການເງນິແຂວງ ຈ່າຍ 30% ຂອງລາຍຮຼັບທຼັງ
ໝດົ ຈາກການຂາຍໄມ ້ເຂົາ້ໃນວຽກງານ ການຄຸມ້ຄອງ, ປອ້ງກຼັນ ແລະ ພຼັດທະນາປ່າ
ຜະລດິ, ແລະ ເຂົາ້ ໃນກອງທນຶພຼັດທະນາບາ້ນ ຫ   ກຸ່ມບາ້ນ.  
 

 
 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ມາດຕາ 4, ລຼັດຖະບຼັນຍຼັດເລກທ  001/ປປທ
2012 



ຕວົຊ ວ້ຼັດ 1.8.1.3 ລາຍຮຼັບຂອງ ການຂາຍໄມ ້ທ ່ ຂຸດຄົນ້ໃນເຂດປ່າຜະລດິ ສ່ວນ
ທ ສອງ (30%) ຂອງ ລາຍຮຼັບທຼັງໝດົ ມາແບ່ງເປຼັນ 100% ຄ : ພູດທ ໜຶ່ ງ 
ຊາວສ່ວນຮອ້ຍ (20%) ເປຼັນລາຍຮຼັບເຂົາ້ ກອງທນຶພຼັດທະນາປ່າໄມ ້ແລະ 
ຊຼັບພະຍາກອນປ່າໄມ;້ ພູດທ ສອງ ຊາວສ່ວນຮອ້ຍ (20%) ເປຼັນລາຍຮຼັບເຂົາ້ 
ທນຶພຼັດທະນາ ປ່າຜະລດິ ໃນທົ່ ວປະເທດ; ພູດທ ສາມ ຊາວສ່ວນຮອ້ຍ 
(20%) ເປຼັນລາຍຮຼັບເຂົາ້ ທນຶພຼັດທະນາປ່າຜະລດິ ບ່ອນທ ່ ໄດດ້ າເນ ນການຂຸດ
ຄົນ້ໄມ ້ແລະ ພູດທ ສ ່  ສ ່ ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (40%) ເປຼັນລາຍຮຼັບເຂົາ້ ທນຶ
ພຼັດທະນາບາ້ນ ຫ   ກຸ່ມບາ້ນ ທ ່ ເປຼັນຄູ່ສຼັນຍາຮ່ວມ ການຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ  

ຕວົຢຼັງ້ຢ ນ:  
 ໃນການໂອນເງນິ ເຂົາ້ບຼັນຊ ຄຼັງເງນິ 
 ແຜນກດິຈະກ າ ການຈຼັດສຼັນຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ 

ໃນເຂດທ ່ ມ  ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ແຜນ
ພຼັດທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ໃນການນ າໃຊ ້
ທນຶ ຊຶ່ ງໄດຮ້ຼັບການຢຼັງ້ຢ ນ ຈາກ ຫອ້ງການ
ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມ ອງ ແລະ ມ ການຮຼັບຮອງ 
ຈາກອງົການປົກຄອງເມ ອງ 

 ໃບສະເໜ ຂ ຖອນເງນິ ຂອງ ພະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ປະຈ າແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ 

 ໃບມອບ-ຮຼັບເງນິ 
 ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນ າໃຊທ້ນຶ 

ສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະພູດ 
 ແຜນກດິຈະກ າ, ບູລະນະ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກ

ປຼັກຮຼັກສາ ປ່າຜະລດິ ທ ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນແຜນຈຼັດ
ສຼັນຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງຕວົຊ ວ້ຼັດນ  ້ແມ່ນເພ ່ ອ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ ລາຍຮຼັບຈາກການຂາຍ
ໄມ ້ຂອງ 30% ເຊິ່ ງໄດແ້ບ່ງເປຼັນ 100% ໄດແ້ບ່ງເຂົາ້ ໃນວຽກງານ ການຄຸມ້ຄອງ, 
ການປອ້ງກຼັນ ແລະ ການພຼັດທະນາປ່າຜະລດິ ແລະ ເຂົາ້ ໃນກອງທນຶພຼັດທະນາບາ້ນ 
ຫ   ກຸ່ມບາ້ນ.  
 
ການຄວບຄຸມດາ້ນລະບຽບການ:  
ລຼັດຖະດ າລຼັດ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ແບ່ງປຼັນລາຍຮຼັບ ຈາກການຂາຍໄມ ້ກຼັບ ບຼັນດາພາກສ່ວນ 
ທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂາ້ງເທ ງ.  
 

 
 
 
 
 
ການອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ: 

 ມາດຕາ 5, ລຼັດຖະບຼັນຍຼັດ ເລກທ  001/ປປທ, 
2012 

 


