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(ຮ່າງ) 
ຂ ໍ້ຕກົລງົ

ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ 
ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ໃນວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ໂດຍ: MOIC 
Pro-FLEGT

Supported by

ກອງ ປະ ຊ ມປຶກ ສາຫາລື
ກ່ຽວກບັ ຮ່າງ ຂ ໍ້ຕກົ ລງົ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ

ໃນວຽກ ງານປ ງ ແຕ່ງ ໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້.
ໂຮງ ແຮມ ວຽງ ຈນັພຣາ ຊາ, ນະ ຄອນຫວຼງວຽງ ຈນັ,

17 ກ ມພາ 2017.

Supported by

ຫວົຂ ໍ້ໃນການນ າສະເໜີ
1. (ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ໃນ

ວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ແມ່ນໝາກຜນົທີ່ ສ າຄນັ ຂອງ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ປະ ຕິບດັ ຄ າ
ສັ່ ງ ເລກ ທີ 15/ນຍ ແລະ ຄວາມຄບືໜໍ້າຂອງ ການດ າ ເນນີ ແຜນງານ FLEGT/VPA ໃນ ສປປ ລາວ.

2. ນ າສະ ເໜີ ກ່ຽວກບັ ໂຄງ ສ ໍ້າງ ໂດຍລວມ ແລະ ເນື ໍ້ອໃນຈດິໃຈຫຼກັ ຂອງ (ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕກົລງົ ຂອງ ກະ ຊວງ 
ອ ດສາຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ສະ ບບັບດັ່ ງ ກ່າວ. 

3. ນ າສະ ເໜີ ກ່ຽວກບັ ການຄວບຄ ມ ແລະ ການຄ ໍ້ມຄອງ “ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ/ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ”
– ກ ານດົແນວຄວາມຄດິ ກ່ຽວກບັ ການຄ ໍ້ມຄອງ ທາງ ດໍ້ານລະບບົຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງ ໄມ ໍ້: ການຕດິຕາມກວດກາຄວາມດ ່ ນ

ດ່ຽງ ຂອງ ການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ (ການຕດິຕາມກວດກາໃນຂອດຂອງ ການບ ລິຫານທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງ ຂອງ ໄມ ໍ້
ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ)

– ຄວາມ ຮບັຜດິຊອບຂອງ ຜ ໍ້ປະກອບການ ໃນການ “ຄວບຄ ມການດ າເນນີງານ ແລະ ພນັທະທີ່ ຈ າເປັນ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ” 
– ສດິ ແລະ ພາລະບດົບາດ ຂອງ ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄໍ້າ ໃນການ “ ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄ ມໃຫ ໍ້ການ

ດ າເນນີງານທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງ ໃຫ ໍ້ຖກືຕໍ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ ານດົໄວ ໍ້” 
4. ນ າສະ ເໜີ ກ່ຽວກບັ ການປັບປ ງ ລະ ບບົເອກະ ສານຢັໍ້ງ ຢືນທີ່ ຈ າເປັນ ສ າລບັ “ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ/ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ” 

ເພື່ ອການລາຍງານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃນຕ ່ ໜໍ້າ
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ແຜນ ກດິຈະ ກ າ ການ ດ າ ເນນີງານຂອງ MOIC

ຄ າ ສັ່ ງ ສະ ບບັເລກທີ 15/ນຍ , TLD ທີ 8 (ແຜນງານ FLEGT): 
ການເຊື່ ອມໂຍງກນັກບັ ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ

ໃນວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ຄ າ ສັ່ ງ ເລກ ທີ 15/ນຍ ຊ່ວຍປັບປ ງ ການຄ ໍ້ມຄອງ ໃນຂະ
ແໜງ ການປ່າໄມ ໍ້ແລະ ສະ ກດັກັໍ້ນ ການ ທ າລາຍປ່າໄມ ໍ້

ແຜນ ງານ FLEGT ໃນ ສ ປ ປ ລາວ:
ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕໍ້ອງ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (TLDs)

(ການຄວບຄ ມຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງ ໄມ ໍ້,  ຊ່ວງ ການດ າເນນີ
ງານ ຕັ ໍ້ງແຕ່ LL1 ເຖງິ LL3) 

ການ ສ ໍ້າງ ແລະ ພດັ ທະນາ
TLD ສ າ ລບັ LL3 ທບົ ທວນ/ປັບປ ງ ລະ ບບົ ທາງ

ດ ໍ້ານນິຕະກ າ
ແຜນ ສ າລບັການສ ໍ້າງຄວາມ

ອາດ ສາມາດ
ການ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັ ລະ 

ບຽບ ກດົໝາຍ
ລະບບົການຢັໍ້ງຢືນກວດຖານ

ຂ ໍ້ມ ນ

(ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕກົລງົ ຂອງ MOIC ວ່າ ດ ໍ້ວຍ
ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາ
ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ໃນວຽກງານ 
ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກື ຕ ໍ້ອງຕາມ ລະບຽບກດົ
ໝາຍ (TLD) ທີ 8 
ສ າລບັ ຜ ໍ້ປະກອບ ການ ໃນຂະແໜງ
ການ ປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ຜ ໍ້ຄ ໍ້າໄມ ໍ້

Supported by

ຄວາມໝາຍຂອງ: TLD ແລະ ຂ ໍ້ຕກົລງົ ຂອງ MOIC

TLD ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື
ນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມ
ລະ ບຽບກດົໝາຍ ໃນ ສປ
ປ ລາວ ແມ່ນກວມ ເອາົ 3 
ເສາົຄ ໍ້າ ຂອງການພດັທະ 
ນາ ແບບຍນືຍງົ ໄດ ໍ້ແກ່:
ດ ໍ້ານເສດຖະ ກດິ, ສງັຄມົ
ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ

ລະ ບບົ ນິຕິກ າ ທີ່ ສາມາດ ສງັ ລວມມາເປັນ ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກື ຕ ໍ້ອງ 
ຕາມລະ ບຽບ ກດົ ໝາຍ ແມ່ນ ປະ ກອບ ດ ໍ້ວຍ:
• ລດັ ຖະທ າມະນ ນ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ
• ກດົ ໝາຍ ທີ່ ກ໋ຽວ ພນັ ກບັ ຂະແໜງ ການປ່າໄມ ໍ້, ອາກອນ, ການ ຄ ໍ້າ, ການ ຈ ໍ້າງ ງານ, 
ສິ່ ງ ແວດ ລ ໍ້ອມ, ຄວາມ ສະຫງບົ, ການ ອະນ ລກັຊີວະນາໆ ພນັ ແລະ ສດິ ໃນ ການ ແລກ
ປ່ຽນ ແລະ ຮບັ ຮ ໍ້ດ ໍ້ານ ຂ ໍ້ມ ນ ຂ່າວ ສານ. 

• ກດົ ໝາຍ ວ່າດ ໍ້ວຍ ພາສີ
• ສນົ ທິສນັ ຍາສາກນົ ເຊັ່ ນ: ຂ ໍ້ຕກົລງົຫຼາຍ ຝ່າຍ ດ ໍ້ານ ສິ່ ງ ແວດ ລ ໍ້ອມ.

ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕດິ ຕາມ
ກວດ ກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ
ໃນວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ 
ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້
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ຄວາມໝາຍຂອງ:  TLD ນ າໃຊ ໍ້ເພື່ ອຫຍງັ

ການຄວບຄ ມການດ າເນນີງານ

ແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ຜ ໍ້ປະ 
ກອບການ ທີ່ ຕ ໍ້ອງ ນ າໃຊ ໍ້ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງ 
ປະ ຕິບດັຕາມ ຂ ໍ້ກ າ ນດົທາງດ ໍ້ານລະ 
ບຽບກດົໝາຍ (ລະ ບຽບການ ແລະ
ກດົໝາຍ ທີ່ ນ າໃຊ ໍ້ໃນ ສປປ ລາວ ທງັ 
ໝດົ);  ໄມ ໍ້& ຜະ ລດິຕະ ພນັໄມ ໍ້ ທີ່ 
ຖກື ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ.

ໜ່ວຍງານ/ເຈົ ໍ້າ ໜໍ້າທີ່ ທີ່ ຢັ ໍ້ງຢືນກວດກາ

ເພື່ ອເປັນການອ ໍ້າງ ອງີ ແລະ ຮບັຮອງ 
ຄວາມຖກື ຕ ໍ້ອງ ຂອງ ການດ າເນນີງານ
ຂອງ ຜ ໍ້ປະ ກອບການ ແລະ ທງັ ຮບັປະ 
ກນັວ່າ ຜະ ລດິຕະ ພນັ ໄມ ໍ້ ແມ່ນຖກື 
ຕ ໍ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກບັລະ ບຽບ
ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. 

ນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົ
ໝາຍ (TLD) ສະ ບບັເລກທີ 8 
ສ າລບັ ຜ ໍ້ປະກອບ ການ ໃນ ຂະແໜງ 
ການ ປ ງ ແຕ່ງ ໄມ ໍ້ ແລະ ຜ ໍ້ຄ ໍ້າໄມ ໍ້

MOIC

BUSINES
S

Supported by

ໂຄງສ ໍ້າງ ມາດຕະຖານ ນຍິາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ
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ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ 8: ລະບຽບການ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ (ສະບບັຮ່າງ ວນັ ທີ 30 ທນັ ວາ 2016)

ຫຼກັ ການການຄວບຄ ມ ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ຂ ໍ້ມ ນໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ/ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ໃນ ປັດຈ ບນັ: 
ການວິເຄາະ ສ າ ລບັ ການຕດິຕາມແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້

8

ສະ ໜາມໄມ ໍ້

ຊະ ນດິ ພນັໄມ ໍ້/ແຫ່ຼງ ທີ່ 
ມາ ຂອງ ໄມ ໍ້

ຊະ ນດິ ພນັໄມ ໍ້/ແຫ່ຼງ ທີ່ 
ມາ ຂອງ ໄມ ໍ້

ຊະ ນດິພນັໄມ ໍ້/ແຫ່ຼງ ທີ່ 
ມາຂອງ ໄມ ໍ້

ສາງ ເກບັມ ໍ້ຽນ ຂະ ບວນການຜະລດິ
ສາງ ເກບັມ ໍ້ຽນສນິຄ ໍ້າ ການ ຄວບຄ ມ/ການຂາຍ

ແລະ ການ ລາຍງານ ຂ ໍ້ມ ນ
ມີຄວາມຫຍ ໍ້ງ ຍາກໃຫ ໍ້ແກ່ຜ ໍ້ປະກອບ ການ ເນື່ ອງ ຈາກວ່າ ລະບບົການຄວບຄ ມ ການຄ ໍ້ມຄອງ ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງ ໄມ ໍ້ (CoC) /ການຈດັຕັ ໍ້ງ 
ປະຕິບດັການຕດິຕາມແຫຼ່ ງ ທີ່ ມາຂອງ ໄມ ໍ້ ໃນລັກສະນະດັ່ ງ ກ່າວ ຈະຕໍ້ອງ ໄດ ໍ້ ຈ າ ແນກ ແລະ ແຍກຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆຫາຼຍເກນີໄປ ເຊັ່ ນ: ປີທີ່ ຕດັໄມ ໍ້, 
ການເກບັມ ໍ້ຽນໄມ ໍ້, ປະເພດຂອງ ການຜະລດິ, ສາງ ເກບັມ ໍ້ຽນຜະລດິຕະພນັສ າເລດັຮ ບ, ແລະ ລະບບົຄວບຄ ມທາງ ດໍ້ານເອກະສານຕ່າງໆ. 

ນອກຈາກນັ ໍ້ນ, ການລາຍງານ ແລະ ການຢັໍ້ງ ຢືນ ຂ ໍ້ມູ ນ ຈ າຕໍ້ອງ ບນັທກຶຕາມມາດຖານ ທາງ ດໍ້ານ ຊະນດິພນັໄມ ໍ້ ຕາມແຕ່ລະລ າດບັຂອງລະ
ບບົ ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້ແລະ ຂັ ໍ້ນ ຕ ອນການຜະລດິທງັ ໝດົ. 

ຕວົຢ່າງ: ໃນໂຮງ ງານແຫ່ງ ໜຶ່ ງ ໄດ ໍ້ຊື ໍ້ໄມ ໍ້ມາຈາກ 3 ແຫຼ່ ງ ແລະ ແຕ່ ລະແຫຼ່ ງ ແມ່ນມີການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ຢ ່  3 ຊະນດິ. ຈຶ່ ງ ເຮດັໃຫ ໍ້ ຜ ໍ້ປະກອບການຈ າ
ເປັນຕໍ້ອງ ໄດ ໍ້ລາຍງານ ຂ ໍ້ມ ນໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ເປັນຈ າ ນວນ 9 ລາຍການ (3x3 = 9) ທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງ ກບັການຄດິຕາມກວດກາຂ ໍ້ມ
ຄນການຜະລດິ.
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ຂ ໍ້ສະ ເໜ:ີ ການຕດິຕາມກວດກາ ຄວາມດ ່ ນດ່ຽງ ຂອງ ປະລມິານ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ
(ການຕດິຕາມກວດກາໃນຂອດຂອງການບ ລິຫານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຂອງໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ)
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ຕະຫຼາດໂຮງ ງານປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ຂັ ໍ້ນສອງຜ ໍ້ປະກອບການປ່າ ໄມ ໍ້ ໂຮງ ງານປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ຂັ ໍ້ນໜຶ່ ງ

ການວິເຄາະ ສ າລບັ “ຜະລດິຕະພນັສະເພາະທີ່ ຖືກຮບັຮອງ” ແມ່ນຍງັ ຄງົ ຮກັສາໄວ ໍ້ຕາມລະບບົຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງ ໄມ ໍ້; ຜະ ລດິຕະພນັໄມ ໍ້ແລະ
ຊະ ນດິພນັໄມ ໍ້ຂອງ ແຕ່ລະ ຜະລດິຕະພນັ ແມ່ນຈະໄດ ໍ້ມີການກວດກາຕດິຕາມຄນື ທາງ ດໍ້ານລກັສະນະ ແລະ ແຫຼ່ ງ ທີ່ ມາຂອງວດັຖ ດບິ

ສະ ໜາມໄມ ໍ້

ຊະນດິ ໄມ ໍ້
/ແຫຼ່ ງ ທີ່ ມາ ຂອງ ໄມ ໍ້

ສາງ ເກບັມ ໍ້ຽນ ຂະ ບວນການປ ງແຕ່ງ/
ຜະ ລດິ

ສາງ ເກບັມ ໍ້ຽນສນິຄໍ້າ ຄວບ ຄ ມ/ການຂາຍ ແລະ
ການ ລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ

Supported by

ຫຼກັການລວມການຄ ໍ້ມຄອງ ຂອງ ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາໄມ ໍ້
ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ໃນວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ສະ ໜາມໄມ ໍ້ ສາງເກບັມ ໍ້ຽນ ຂະ ບວນການປ ງແຕ່ງ/ຜະລດິ
ສາງເກບັມ ໍ້ຽນສນິຄ ໍ້າ ຄວບຄ ມ/ການຂາຍ ແລະ

ການ ລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ

Input/out 
put/ CF

ມາດຕາ 5: ຮຽກ ຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ປະກອບການ ມີການກະກຽມລະ ບບົພືໍ້ນຖານ ໃນ ການຄວບຄ ມການດ າເນນີງານ: ລະ ບບົ ບນັ ຊີວດັ ຖ 
ດບິ; ມາດ ຖານ ທາງດ ໍ້ານ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ, ມາດ ຖານ ໃນ ການ ຄດິ ໄລ່ ການ ນ າໃຊ ໍ້ວດັ ຖ ດບິ, ການ ຈດັ ການ ດ ໍ້ານ ຂ ໍ້ມ ນ, ລາຍ ງານ ຫຼ ື ສະ 

ແດງຫຼກັ ໂນ ທີ່ ຢັໍ້ງ ຢືນ ໃຫ ໍ້ເຫນັ ຄວາມ ຖກື ຕ ໍ້ອງ.

ການຢັໍ້ງ ຢືນກວດກາຄວາມຖກື
ຕໍ້ອງ ກດົໝາຍ, ການຈດັເກບັເອ
ກະສານ, ການບນັທກຶບລິມາດ

ຂອງ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ

ລະບບົການຄວບຄ ມດໍ້ານຄ ນນະພາບ (QMS)/ການຄວບຄ ມການຜະລດິ/ຕດິ
ຕາມ ຂະບວນການຜະລດິ/ສໍ້າງຂັ ໍ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການດ າເນນີງານ ສ າລບັ
ລະບບົ COC/ບນັທກຶຂ ໍ້ມ ນດໍ້ານການຜະລດິ ແລະ ການຈດັການດໍ້ານຂ ໍ້ມ ນ/

ບດົລາຍງານການ ລະຄ່າພນັທະ

ການຢັໍ້ງ ຢືນກວດກາຄວາມຖກື
ຕໍ້ອງ ກດົໝາຍ, ການຈດັເກບັເອ
ກະສານ, ການບນັທກຶບລິມາດ

ຂອງ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ

ມາດຕາ 12-14: ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄ ໍ້ມຄອງ ຂອງ ລດັຖະບານ; ສງັ ລວມບກົລາຍງານ ກ່ຽວ ກບັການຜະລດິ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີ່ 
ກ່ຽວ ຂ ໍ້ອງ ຂອງການຜະລດິ; ເປັນໜ່ວຍງານຫຼກັໃນການທບົທວນ ແລະ ກວດສອບ ຂ ໍ້ມ ູ ນທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ ແລະ ປະ ກດົການທີ່ ຜດິປົກ

ກະ ຕ;ິ ຈດັ ຕັ ໍ້ງ ການກວດສອບ ແລະ ຢັໍ້ງ ຢືນກວດກາຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ



4/20/2017

6

Supported by

ສະເໜໂີດຍລວມ: (ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕກົລງົ ຂອງ ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ
ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ໃນວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມ
ກວດກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ໃນວຽກງານ

ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄໍ້າໄມ ໍ້
(ສະບບັຮ່າງ)

ໝວດທ ີI: ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ

ໝວດທ ີII : ລະບຽບການພື ໍ້ນຖານ ໃນລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ
ເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການ
ຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ໝວດທີ III : ການຕດິຕາມກວດກາ ເອກະສານ ແລະ ການ
ກວດກາ ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ໃນການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ 
ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ຂອງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ

ໝວດທ ີIV: ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງຂະແໜງ 
ການ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ

ໝວດທ ີ V : ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມ

ໝວດທີVI : ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ໍ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້
ລະເມດີ

ໝວດທ ີ VII: ບດົບນັຍດັສ ດທ ໍ້າຍ

ບນັດາເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 1: 
ເລກລະຫດັ ແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ການຕດິຕາມແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແຫ່ງຊາດ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 2: 
ເລກລະຫດັ ແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ການຕດິຕາມແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແຫ່ງຊາດ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 3: 
ແບບຟອມບດົລາຍງານ ທ ີ01 “ບດົລາຍງານ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ປະຈ າເດອືນ”
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 4: 
ແບບຟອມບດົລາຍງານ ທ ີ02 “ບດົລາຍງານໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໂຮງງງານປະຈ າ
ເດອືນ”
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 5: 
ແບບຟອມບດົລາຍງານ ທ ີ03 “ບດົລາຍງານ ການສົັ່ ງອອກໄມ ໍ້ ປະຈ າເດອືນ”
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 6: 
ມາດຖານ ການປະເມນີ ລະບບົການຢັັໍ້ງຢືນ COC ແບບສະໝກັໃຈ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 7: 
ບດົລາຍໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງ ຫອກຄມ ສ າລບັ ແຕ່ລະບ ລສິດັ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 8: 
ບດົລາຍໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງ ຫອກຄມ ສ າລບັ ທ ກບ ລສິດັ 

+
ຫຼກັ ການລວມ:
• ຂ ໍ້ກ ານດົ ສ າລບັ ຜ ໍ້ປະກອບ ການ: ລະບບົ ພື ໍ້ນ ຖານ ສ າລບັ ການ ຄວບ ຄ ມ ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງ 
ໄມ ໍ້; ພນັ ທະຕ ່ ການ ລາຍ ງານ ຂ ໍ້ມ ນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ ໍ້ອງ; ລາຍ ງານ ຫຼື ສົ່ ງບນັ ດາເອ ກະສານ ທີ່ ຈ າເປັນ
(ແບບ ຟອມຕ່າງໆ)

• ກນົ ໄກ ຂອ ງ “ການ ຄວບ ຄ ມລະບບົ ການ ດ າເນນີ ງານ – ການຕດິ ຕາມກວດ ກາ ແລະ ຢັໍ້ງ ຢືນ 
ຄວາມ ກຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກົດ ໝາຍ”

• ການ ລາຍ ງານ ຕາມ ລ າດບັ ຂັ ໍ້ນ ໂດຍ ເລີ່ ມ ຈາກ SMEs-DOIC-POIC-MOIC-GOL ແມ່ນ 
ໄດ ໍ້ລະບ ຢ່າງ ລະອຽດ ໄວ ໍ້ໃນ ພາລະບດົບາດ ຂອງ ແຕ່ ລະລ າດບັ ຂັ ໍ້ນ ໃນ ການກວດ ກາ ແລະ ສມົ
ທຽບ ຂ ໍ້ມ ນ

Supported by

ໝວດທ ີI: ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ
• ມາດຕາ 1 ຈ ດປະສງົ 
• ມາດຕາ 2 ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນອອກ 
• ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄ າສບັ 
• ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດ ການນ າໃຊ ໍ້ 

ໝວດທ ີII : ລະບຽບການພື ໍ້ນຖານ ໃນລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້
• ມາດຕາ 5 ລະບຽບພື ໍ້ນຖານ ໃນລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ 

– 5.1 : ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງສ ໍ້າງລະບບົການຂຶົ ໍ້ນບນັຊໄີມ ໍ້ ເພ ູືູ່ອບນັທກຶໄມ ໍ້ ຫຼ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທງັໝດົ ທີື່ ເອາົເຂົົ ໍ້າ ແລະ ເອາົອອກຈາກສະຖານທີື່ ຂອງຕນົ. 
– 5.2:  ຜ ໍ້ປະກອບການ ທີື່ ປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສ ໍ້າງ ລະບບົການຄດິໄລ່ ກ່ຽວກບັ ຫຼກັການ ໃນການ ນ າໃຊ ໍ້ວດັຖ ດບິໄມ ໍ້ ຫຼກັການນ າໃຊ ໍ້ວດັຖ ດບິໄມ ໍ້ ເພື່ ອຜະລດິເປັນ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ສະໜອງ

ໃຫ ໍ້ ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ຫຼ ືຕະຫຼາດສົ່ ງອອກ. 
– 5.3 : ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເກບັຮກັສາ ບນັດາເອກະສານການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ທີື່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ບນັທກຶການຊື ໍ້ໄມ ໍ້ ແລະ ໄມ ໍ້ທີ່ ນ າເຂົົ ໍ້າໃນການຜະລດິ, ຂ  ູ ໍູ້ມ ນແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ຕາມບນັຊີ

ໄມ ໍ້ ໃນປະການປະມ ນ ອງີຕາມເລກລະຫດັ ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ການຕດິຕາມແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ 
• ມາດຕາ 6 ຫຼກັການ ໃນການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ 
• ມາດຕາ 7 ຫຼກັການ ໃນການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໃນໂຮງງານ 
• ມາດຕາ 8 ຫຼກັການ ໃນການຄ ໍ້ມຄອງ ເອກະສານ ແລະ ການເກບັຮກັສາຂ ໍ້ມ ນ
• ມາດຕາ 9 ການຮບັຮ ໍ້ລະບບົການຢັັໍ້ງຢືນ ແລະ ຫຼກັການກວດກາຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ແບບສະມກັໃຈ ຂອງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງພາກສ່ວນທສີາມ ໃນລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ 

ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ 
• ມາດຕາ 10 ພນັທະໃນການກະກຽມ ແລະ ການນ າສະເໜ ີຂ ໍ້ມ ນການຜະລດິ ຂອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ໃຫ ໍ້ແກ່ເຈົົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ກວດກາ 
ໝວດທີ III : ການຕດິຕາມກວດກາ ເອກະສານ ແລະ ການກວດກາ ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ ໃນການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ຂອງອງົການຈດັຕັ ໍ້ງລດັ
• ມາດຕາ 11 ການຕດິຕາມກວດກາເອກະສານ 
• ມາດຕາ 12 ການກວດກາໃນການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ - ການກວດກາແບບປົກກະຕ ິຕາມລະບບົການຈດັຄວາມສ່ຽງ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ 
• ມາດຕາ 13 ການກວດກາ ດ ໍ້ານລະບຽບການ ໃນການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້: ການກວດກາຕາມການກະທ າຜດິ ຫຼ ືຕາມການໄດ ໍ້ຮບັລາຍງານການກະທ າ

ຜດິ 
• ມາດຕາ 14 ການກວດກາຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ຂອງສນິຄ ໍ້າສົ່ ງອອກ ແລະ ບນັດາເອກະສານສົ່ ງອອກ 

ຫວົຂ ໍ້: (ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ໃນວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄໍ້າໄມ ໍ້
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ໝວດທ ີIV: ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງຂະແໜງ ການ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄໍ້າ
• ມາດຕາ 15 ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄໍ້າ 
• ມາດຕາ 16 ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ຂອງ ພະແນກ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄໍ້າແຂວງ 
• ມາດຕາ 17 ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ຫ ໍ້ອງການ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄໍ້າ ເມອືງ

• ໝວດທ ີ V : ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມ
• ມາດຕາ 18 ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມສ າລບັຜ ໍ້ປະກອບການ 
• ມາດຕາ 19 ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມສ າລບັເຈ ົົ ໍ້າໜໍ້າທີ່ ລດັ 

ໝວດທີVI ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ໍ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ລະເມດີ
• ມາດຕາ 20 ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ໍ້ມຜີນົງານ 
• ມາດຕາ 21 ມາດຕະການປັບໄໝຕ ່ ຜ ໍ້ລະເມດີ 

ໝວດທ ີ VII: ບດົບນັຍດັສ ດທ ໍ້າຍ

• ມາດຕາ 22 ການຈດັຕັ ໍ້ປະຕບິດັ 
• ມາດຕາ 23: ຜນົສກັສດິ 

(ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ໃນວຽກງານ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄໍ້າໄມ ໍ້

ບນັດາເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 1: ເລກລະຫດັ ແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ການຕດິຕາມແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແຫ່ງຊາດ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 2: ເລກລະຫດັ ແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ການຕດິຕາມແຫຼ່ ງທີື່ ມາຂອງ ໄມ ໍ້ ແຫ່ງຊາດ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 3: ແບບຟອມບດົລາຍງານ ທ ີ01 “ບດົລາຍງານ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ປະຈ າເດອືນ”
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 4: ແບບຟອມບດົລາຍງານ ທ ີ02 “ບດົລາຍງານໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໂຮງງ
ງານປະຈ າເດອືນ”
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 5: ແບບຟອມບດົລາຍງານ ທ ີ03 “ບດົລາຍງານ ການສົັ່ ງອອກໄມ ໍ້ ປະຈ າເດອືນ”
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 6: ມາດຖານ ການປະເມນີ ລະບບົການຢັັໍ້ງຢືນ COC ແບບສະມກັໃຈ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 7: ບດົລາຍໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງ ຫອກຄມ ສ າລບັ ແຕ່ລະບ ລສິດັ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 8: ບດົລາຍໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງ ຫອກຄມ ສ າລບັ ທ ກບ ລສິດັ 

Supported by

ການ ຄວບຄ ມການດ າ ເນີນງານ (ລວ ມທງັ ຫວົໜ່ວຍການຜະ ລດິ/ຜ ໍ້ປະ ກອບການ/ຜ ໍ້ຄ ໍ້າ ໄມ ໍ້) ໝວດທີ II

ການ ຄວບຄ ມ ແລະ
ການຕດິຕາມກວດກາໄມ ໍ້

ສົໍ້ນ ເຂົ ໍ້າ

ການຄວບຄ ມ ແລະ
ການຕດິຕາມກວດກາໄມ ໍ້

ສົໍ້ນອອກ

ລະ ບບົ ບນັຊີລາຍ ການ ຂອງວດັ ຖ ດບິ

ການ ຈດັການ ກ່ຽວກບັ
ບດັ ລາຍງານ

ການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນທີ່ ຈ າເປັນ
ໃຫ ໍ້ແກ່ອງົການ ຈດັຕັ ໍ້ງ ຫຼື ເຈ ົ ໍ້າ

ໜໍ້າທີ່ ຮບັຜິດຊອບ

ຂ ໍ້ມ ນ / ການ ຈດັການ ທາງ ດ ໍ້ານຂ ໍ້ມ ນ

ການ ຄວບຄ ມການຜະ
ລດິ: CF; ອດັ ຕາການ

ໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້

ລະ ບບົການຄ ານວນ ສ າ 
ລບັ ມາດຖານຂອງການ
ນ າ ໃຊ ໍ້ວດັຖ ດບິເຂົ ໍ້າໃນ

ການຜະລດິ

ການສ າຫຼວດສນິຄ ໍ້າທີ່ 
ເກບັມ ໍ້ຽນ

ເອ ກະສານການສັ່ ງ ຫຼື ກ າ
ນດົ ການໃຊ ໍ້ວດັຖ ດບິ

- ອດັຕາການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້/ ອດັຕາການສ ນເສຍໄມ ໍ້
- ການສ ນເສຍ/ຕ າໜິ ທາງ ດໍ້ານຄ ນນະພາບ
- ກ າໄລ ແລະ ຂາດທນຶ
- ປະສດິທິພາບຂອງ ການຜະລດິ

- ບ ລິມາດໄມ ໍ້ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ
- ບ ລິມາດໄມ ໍ້ ທີ່ ນ າໃຊ ໍ້ໃນການຜະລດິ
- ຄວາມສມົດ ນຂອງ ບ ລິມາດໄມ ໍ້ ທີ່ ນ າໃຊ ໍ້
- ບ ລິມາດ ທີ່ ສາມາດຂາຍ/ສົ່ ງ ອອກ
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ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC: 
ລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 

ມາດຕາ 5 ລະບຽບພື ໍ້ນຖານ ໃນລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ 

ເພື່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ການ ດ າເນນີການຄ ໍ້ມຄອງ ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ໄດ ໍ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ບນັລ  ພາລະບດົບາດຂອງຜ ໍ້ປະກອບ
ການ ໃນການລາຍງານ ແລະ ແຈ ໍ້ງ ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້ ເຊັັ່ ນ: ບດົລາຍງານໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ, ບດົລາຍງານໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນອອກ, ແລະ ບດົ
ລາຍງານໄມ ໍ້ທີ່ ຄ ໍ້າງໃນໂຮງງານ, ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງສ ໍ້າງລະບບົຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ດັັ່ ງລ ່ ມນີ ໍ້: 
5.1 : ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງສ ໍ້າງລະບບົການຂຶົ ໍ້ນບນັຊໄີມ ໍ້ ເພື່່ ອບນັທກຶໄມ ໍ້ ຫຼ ືຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທງັໝດົ ທີ່ ນ າເຂົົ ໍ້າ 

ແລະ ສົ່ ງອອກ ຈາກສະຖານທີ່ ຂອງຕນົ. ລະບບົການຂຶ ໍ້ນບນັຊໄີມ ໍ້ນີ ໍ້ ຕ ໍ້ອງສາມາດ ບນັທກຶ, ສງັລວມ ແລະ ສມົທຽບຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ໄດ ໍ້ຢ ່ າງຖກືຕ ໍ້ອງ. ສິື່ ງສ າຄນັທີ່ ສ ດ ຂອງລະບບົການຂຶົ ໍ້ນບນັຊໄີມ ໍ້ ຂອງຜ ໍູ້ປະກອບການ 
ທີ່ ດ າເນນີທ ລະກດິ ລວມທງັການປ ງແຕ່ງ ໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ແມ່ນຕ ໍ້ອງສາມາດບນັທກຶ ແລະ ສ ໍ້າງບດົລາຍງານ ກ່ຽວ
ກບັ ປັດໃຈການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ (ອດັຕາການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້) ທີ່ ເໝາະສມົ ໃນທ ກຂັ ໍ້ນຕອນຂອງການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ທີ່ ຜະລດິເປັນ 
ປະເພດຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ຕ່າງໆ. 

5.2 : ຜ ໍ້ປະກອບການ ທີ່ ປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ສ ໍ້າງ ລະບບົການຄດິໄລ່ ກ່ຽວກບັ ຫຼກັການ ໃນການ ນ າໃຊ ໍ້ວດັຖ ດບິໄມ ໍ້ ຫຼກືານນ າ
ໃຊ ໍ້ວດັຖ ດບິໄມ ໍ້ ເພື່ ອຜະລດິເປັນ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ສະໜອງໃຫ ໍ້ ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ຫຼ ືຕະຫຼາດສົ່ ງອອກ. 

5.3: ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ເກບັຮກັສາ ບນັດາເອກະສານການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ, ບນັທກຶການຊື ໍ້ໄມ ໍ້ ແລະ ໄມ ໍ້
ທີ່ ນ າເຂົົ ໍ້າໃນການຜະລດິ, ຂ ໍ້ມ ນແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ຕາມບນັຊໄີມ ໍ້ ໃນປະການປະມ ນອງີຕາມເລກລະຫດັ ແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ 
ແລະ ການຕດິຕາມແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໃນ ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ ທ ີ1. 

ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ການສ ໍ້າງ ແລະ ການນ າໃຊ ໍ້ ລະບບົການຂຶົ ໍ້ນບນັຊໄີມ ໍ້ ແມ່ນລະບ ໄວ ໍ້ໃນ ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍທ ີ2 
“ເອກະສານ ບດົແນະນ າກ່ຽວກບັ CoC”. 

Supported by

• ກ ານດົລາຍການ ສ າລບັແຕ່ລະ ພາກ ສ່ວນ ຫຼື ສ່ວນປະ ກອບ ແລະ ບ ລິມາດຂອງ 
ໄມ ໍ້ ທີ່ ຈ າເປັນຈະ ຕ ໍ້ອງ ໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນການຜະ ລດິເປັນ ຜະ ລດິຕະ ພນັໄມ ໍ້ສະ ເພາະໃດ
ໜຶ່ ງ.

ຕວົ ຢ່າງການນ າໃຊ ໍ້ຕວົຈງິ

ເອ ກະສານການສັ່ ງ ຫຼື ກ າ
ນດົ ການໃຊ ໍ້ວດັຖ ດບິ

ການຄວບຄ ມການຜະລດິ: 
CF; ອດັ ຕາການໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້

• ອະ ທິບາຍ ລກັ ສະ ນະ ຂອງ ໄມ ໍ້ເສດ ຫຼື ປະ ລິມານໄມ ໍ້ສ່ວນທີ່ ເຫຼອື ໃນຂັ ໍ້ນຕອນ
ການຜະ ລດິ ແລະ ລະ ບບົໃນການເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນ/ບນັທກຶ  ແລະ ລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ
(ໄມ ໍ້ເສດຈາກໂຮງ ເລື່ ອຍ/ ໄມ ໍ້ເສດຈາກການອບົແຫ ໍ້ງ/ໄມ ໍ້ເສດເຫຼທອຈາກຂະ 
ບວນການປ ງ ແຕ່ງ ຫຼື ຜະ ລດິ/ໄມ ໍ້ທີ່ ບ ່ ຜ່ານ ຫຼື ບ ່ ໄດ ໍ້ຄ ນນະ ພາບ/ໄມ ໍ້ທີ່ ເສຍໄປ
ໃນຮ ບແບບອື່ ນ ໆຂອງ ຂະ ບວນການຜະ ລດິ)

ຕວົຢ່າງ: 
ໄມ ໍ້ທ່ອນກມົ

ຜະລດິ ຕະພນັ ຂອງໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ 
ອອກ ປະລິມານ ໄມ ໍ້ສ່ວນ ທີ່ ເຫຼອືປະເພດ ຂອງ ຜະລດິ ຕະ

ພນັ
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Supported by

ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຢັໍ້ງ ຢືນຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ (DOIC/POIC/MOIC)

ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາຄວາມຖກື
ຕ ໍ້ອງ ຂອງບນັດາເອກະ ສານຕ່າງ ໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ

ການຢັໍ້ງຢືນ ແລະ ອ ະ ນ ມດັ ສ າ ລບັການສົ່ ງ ອອກຂອງ ຜະ 
ລດິຕະພນັໄມ ໍ້

DOIC POIC MOIC

Supported by

ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຢັໍ້ງ ຢືນຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ (1); ໝວດທີ III

ສະ ເໜີ / ລາຍ ງານຂ ໍ້ມ ນ:
• ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ ເຂົ ໍ້ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ ອອກ ປະຈ າເດອືນ
• ບດົ ລາຍ ງານ ສງັ ລວມ ການ ຂາຍ
(3 ເອ ກະສານ ສ າຄນັທີ່ ຈ າເປັນ ທີ່ ຈະຕ ໍ້ອງ ລາຍ ງານ)

ຕ ໍ້ອງ ມີການຢັໍ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ຫຼ ື ມີການລາຍ ງານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສົ່ ງ ເອ
ກະ ສານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຄນືໃໝ່; ລາຍ ລະອຽດ ຂອງການກວດກາຄນື ແມ່ນ 
ມີການກ ານດົ ໄວ ໍ້ຢ່າງ ເໝາະສມົ

MOIC/
POIC

ປາ ກດົມີຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ/ປະກດົ
ການທີ່ ຜດິປົກກະຕິ

ບ ່ ຜ່ານ ດ າ ເນນີການ
ໃນ ຂັ ໍ້ນຕ ່ ໄປ

ຜ່ານ

ດ າ ເນນີການກວດກາກ່ອນການຂນົສົ່ ງສນິ ຄ ໍ້າ ຕາມກ ານດົໝາຍໂດຍ ປົກກະຕິ

 ສມົ ທຽບ ຄວາມ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ຂອງ ຂ ໍ້ມ ນ/ ສ າເນາົ ແລະ ເກບັ 
ມ ໍ້ຽນ ຂ ໍ້ມ ນ ຕາມ ລາຍ ຊື່ ຫຼ ື ລະຫດັ ຂອງ ຜ ໍ້ປະກອບ ການ (ແບບ 
ຟອມ ຈາກ DOIC/POIC ເພື່ ອກວດ ສອບ ໃນ ຮອບ  ແລະ ວິເຄາະ
ໃນ ຂັ ໍ້ນ ເບື ໍ້ອງ ຕົ ໍ້ນ)

 ຢັໍ້ງ ຢືນ ແຫ່ຼງ ທີ່ ມາຂອງ ໄມ ໍ້
 ຢັໍ້ງ ຢືນ ການ ນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້
 ຢັໍ້ງ ຢືນ ການ ຂາຍ ໄມ ໍ້
 ຢັໍ້ງ ຢືນ ອດັ ຕາການ ສ ນ ເສຍ ໄມ ໍ້/ສງັ ລວມບ ລິມາດ ໄມ ໍ້ທີ່ ເສຍ ໄປ ໃນ 

ຂະບວນ ການ ຜະລດິ
 ກວດ ກາຄນື ຮ່ວມ ກບັ ການ ຂຶ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ າລບັ ການ ສົ່ ງ ອອກສນິ ຄ ໍ້າ
 ກວດ ສອບ/ກວດ ກາຄນື ຮ່ວມ ກບັ  ພາກສ່ວນ ອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ ໍ້ອງຜ ໍ້ປະກອບ 

ການ ເປັນ ເຈ ົ ໍ້າ
ການ ໃນ ການ
ລາຍງານ
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Supported by

ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC: 
ລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 

ມາດຕາ 12 ການກວດ ກາ ການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ - ການ  ກວດກາແບບປົກກະຕິ ຕາມລະບບົການຈດັ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງຜ ໍ້ ປະ ກອບ ການ
ສ່ວນໜຶ່ ງ ທີ່ ສ າຄນັຂອງກນົໄກການຕດິຕາມກວດກາ ແມ່ນກດິຈະກ າ ການກວດກາ ທາງດ ໍ້ານ ການປະຕບິດັລະບຽບການ.  ການກວດກາແມ່ນຈະດ າເນນີເປັນປົກກະຕ ິ

ຫຼ ື ການກວດກາ ຕາມເຫດການ ການກ າທ າຜດິ ຫຼ ືການກວດກາ ຕາມການລາຍງານການກະທ າຜດິ.                                                                                    
ການຕດິຕາມກວດກາ ແບບປົກກະຕນິີ ໍ້ ແມ່ນຈະ ດ າເນນີອງີຕາມ ລະດບັ ແລະ ການປະຕບິດັ ລະບຽບການ ແລະ ປະຫວັດຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ. 

ສ າລບັການວາງແຜນໃນການກວດກາ ປົກະຕແິມ່ນ ຈະໄດ ໍ້ກວດກາ ໜຶ່ ງຄັ ໍ້ງ ຕ ່ ປີ ໃນພື ໍ້ນທີ່ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ ເພື່ ອ ປະເມນີ ວ່າຜ ໍ້ປະກອບການ ໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມ
ລະບບົ ການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂາົ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ຕາມຂ ໍ້ບງັຄບັ ທາງດ ໍ້ານນຕິກິ າ ແລະ ເພື່ ອ ປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ໃນການລກັລອບໄມ ໍ້ ຫຼ ື  ດ າ ເນນີການຄ ໍ້າ ໄມ ໍ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຖໍ້າພບົເຫນັ ປະຫວັດການປະຕບິດັ ລະບຽບການ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ 2-3 ເທື່ ອ ທີ່ ມີ ການກະທ າຜດິ ພາຍໃນ 6 ເດອືນ ຫຼື ພບົເຫນັການບນັທກຶ
ບ ລມິາດໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ທີ່ ຜດິຜາດ ແລະ ຜດິປົກກະຕິ ຫຼ ື ໄດ ໍ້ມກີານລາຍງານ ໃນກ ລະນີ ມກີານລະເມດີ ແມ່ນຈະວາງແຜນລງົກວດກາ ຫຼາຍກ່ວາ 3 ເທື່ ອຕ ່ ປີ.

ປົກກະຕແິລ ໍ້ວ ຜ ໍ້ກວດກາ ຕ ໍ້ອງກວດກາ ແລະ ປະເມນີ  ຂ ໍ້ມ ນດັ່ ງລ ່ ມນີ ໍ້:
1. ບນັຊໄີມ ໍ້ ຈາກສະໜາມ 2 ທີ່ ເຂົ ໍ້າໃນສະໜາມໄມ ໍ້ 3 ຈາກຜ ໍ້ຂາຍໄມ ໍ້
2. ການສງັລວມຂ ໍ້ມ ນ ວດັຖ ດບິໄມ ໍ້ ທີ່ ເຂົ ໍ້າໃນສະໜາມໄມ ໍ້ 3  ທີ່ ບນັທກຶໂດຍຜ ໍ້ປະກອບການ (ແບບຟອມທ ີ1 ໃນມາດຕາ ທ ີ6)
3. ລາຍການ ການບນັທກຶ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ຈາກໄມ ໍ້ທ່ອນ ເປັນ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ເຄິ່ ງສ າເລດັຮ ບ ຫຼ ືສ າເລດັຮ ບ. 
4. ບນັຊ ີຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້: ໄມ ໍ້ແປຮ ບ, ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ເຄິ່ ງສ າເລດັຮ ບ ແລະ ສ າເລດັຮ ບ 
5. ການອອກ ໃບເກບັເງນິ ເພື່ ອຄວບຄ ມ ຜະລຕິະພນັໄມ ໍ້ ຫຼ ືໃບອະນ ຍາດ ການຂນົສົ່ ງຜະລດີຕະພນັໄມ ໍ້
6. ບດົບນັທກຶ  ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ສົ ໍ້ນອອກ  ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໃນໂຮງງານ (ແບບຟອມທ ີ2 ແລະ 3 ໃນມາດຕາ7 ຂ ໍ້າງເທງິ)
7. ໃບອະນ ຍາດ ການຂນົສົ່ ງຜະລດີຕະພນັໄມ ໍ້
8. ບດົບນັທກຶ  ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກ (ກຊອຄ ຟອມ 3)
9. ຕາຕະລາງ ເລກລະຫດັ ແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ການຕດິຕາມແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.
10. ການບນັທກຶ ການຜະລດິ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້  ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ບນັຊໄີມ ໍ້ ທີ່ ຄ ໍ້າງໂຮງງານ 
11. ໃບຮບັເງນິ ການຈ່າຍພາສ ີທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ
12. ບນັດາເອກະສານ ອ ໍ້າງອງີທາງດ ໍ້ານກດົໝາຍອື່ ນໆ ຫຼ ືເອກະສານ ການພສິ ດຫຼກັຖານ  

ການກວດກາ ດ ໍ້ານລະບຽບການ ລວມມ:ີ ການສມົທຽບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ກວດກາຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ຂອງຂ ໍ້ມ ນ ທີ່ ໄດ ໍ້ລາຍງານໃນ ແບບຟອມ ທີ 1 (ບດົລາຍງານໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ
ປະຈ າເດອືນ), ແບບຟອມ ທີ 2 (ບດົລາຍງານໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໃນໂຄງງານ ປະຈ າເດອືນ)ແລະ ແບບຟອມ ທີ 3 (ບດົລາຍງານ ການສົ່ ງອອກໄມ ໍ້ ປະຈ າເດອືນ).

Supported by

ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC: 
ລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
ມາດຕາ 13 ການກວດກາ ການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້: ການກວດກາຕາມການກະທ າຜດິ ຫຼ ື  ຕາມການ
ໄດ ໍ້ຮບັລາຍງານການກ າທ າຜດິ

ໃນກ ລະນມີເີຫດການກະທ າຜດິ, ໃນເມື່ ອ ກະຊວງອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ (ຫຼ ື ພະ ແນກ ອ ດ ສາ ຫະ ກ າ
ແລະ ການຄ ໍ້າແຂວງ/ ຫ ໍ້ອງ ການອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າເມອືງ) ໄດ ໍ້ຮບັ ການລາຍງານ ກ່ຽວ ກບັການລະເມດີ ຫຼ ື ມີ
ກ ລະນສີງົໄສ, ຫຼ ື ຮ ໍ້ຜ ໍ້ລາຍງານ ຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ, ຫຼ ື ຖ ໍ້າມຂີ ໍ້ມ ນເປັນໜໍ້າເຊື່ ອຖື ແລະ ເໝາະສມົ (ຊື່ ຜ ໍ້ລາຍງານທີ່ ຢ ່ ), ຕ ໍ້ອງ
ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ດ າເນນີກວດກາ ການກະທ າຜດິດັ່ ງກ່າວ ຢ ່ ໃນສະຖານທີ່ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ ຫຼ ື ໃນໂຮງງານປ ງແຕ່ງ
ໄມ ໍ້.

ຖໍ້າຜ ໍ້ປະກອບການ ທີ່ ສົ່ ງບດົລາຍງານໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໂຮງງານຊກັຊ ໍ້າ ຫຼ ື ຂ ໍ້ມ ນໃນບດົລາຍ
ງານບ ່ ຈະແຈ ໍ້ງ ແມ່ນຈະໄດ ໍ້ດ າເນນີການກວດກາ ການກະທ າຜດິດັ່ ງກ່າວ. ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກ ແລະ ໃຫ ໍ້ການ ຮ່ວມມື ໃນການສະໜອງ ຂ ໍ້ມ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ແກ່ອງົການ ຈດັຕັ ໍ້ງກວດກາ ແລະ ອະນ ຍາດ ໃຫ ໍ້
ແກ່ ອງົ ການ ຈດັ ຕັ ໍ້ງກວດ ກາ ລງົກວດກາທ ກ ພືໍ້ນ ທີ່ ຂອງ ຜ ໍ້ປະ ກອບ ການ.

ໃນໄລຍະ ການກວດກາຂອງ ຂະແໜງອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ, ຖໍ້າພບົເຫນັຂ ໍ້ບກົພ່ອງທີ່ ເກດີຂື ໍ້ນ ເຊັ່ ນ:
ໄມ ໍ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ການກະທ າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ, ການປອມແປງຂ ໍ້ມ ນ ຫຼ ື ການກະທ າອື່ ນໆ ທີ່ ລະເມດີ ຕ ່ ກດົໝາຍ
ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ື ລະບຽບການຂອງ ຂະແໜງອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ, ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮ່າງບດົລາຍງານ ຂອງ
ເຫດການ ຫຼ ື ກ ລະນທີີ່ ເກດີຂື ໍ້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລ ໍ້ວສົ່ ງໃຫ ໍ້ ບນັດາອງົການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງລດັທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງອື່ ນໆ ເພື່ ອ
ດ າ ເນນີ ມາດຕະການ ໃນຂັ ໍ້ນຕ ່ ໄປ ເພື່ ອປໍ້ອງກນັຂ ໍ້ຜດິພາດ ທີ່ ອາດຈະເກດີຂື ໍ້ນອກີໃນອານາຄດົ. ຕ ໍ້ອງແນະນ າ ໃຫ ໍ້ມີ
ການປັບປ ງ, ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ສົ່ ງບດົລາຍງານ, ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຢືນຢັນ ເພີ່ ມເຕມີ ຕ ່ ມາດຕະການລງົໂທດ ດ ໍ້ານລະບຽບ
ການ ຫຼ ື ປັບໄໝໃສ່ໂທດຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຖໍ້າພບົເຫນັໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ມ ີລກັ ສະ ນະຜດິຕ ່
ກດົໝາຍ ຫຼ ື ພສິ ດແລ ໍ້ວເຫນັວ່າຢ ່ ໃນສະພາບທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແມ່ນ ຕ ໍ້ອງດ າເນນີການຢຶດ ແລະ ດ າເນນີຄະດ.ີ
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Supported by

ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC: 
ລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 

ມາດຕາ 14 ການກວດກາຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ຂອງສນິຄ ໍ້າສົ່ ງອອກ ແລະ ບນັດາເອກະສານສົ່ ງອອກ
ກມົທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຢ ່ ພາຍໃນ ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ຕ ໍ້ອງຮບັຜດິຊອບໃນການອອກເອກະສານສົ່ ງອອກໄມ ໍ້ ໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ປະກອບການ ອງີຕາມ ກ ່ ມຂອງ

ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ກ ່ ມຕ່າງໆ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ ກບັ ໜໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງຂະແໜງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ແມ່ນໄດ ໍ້ລະບ ໄວ ໍ້ໃນ ມາດຕາທີ
15, 16 ແລະ 17.

ກມົທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຢ ່ ໃນ ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ຕ ໍ້ອງສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງ ກນົໄກ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ໃນທ ກຂັ ໍ້ນຕອນຂອງ
ການຜະລດິ ຈນົຮອດຂັ ໍ້ນຕອນ ການປະກອບເອກະສານການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ແລະ ການອະນ ມດັເອກະສານສົ່ ງອອກໄມ ໍ້. ຂັ ໍ້ນຕອນ ການຕດິຕາມກວດກາ ລວມມ:ີ ການທບົທວນ
ເອກະສານ ແລະ ການກວດກາໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ໃນພື ໍ້ນທີ່ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ ເຊັ່ ນ:
1. ການຂື ໍ້ນທະບຽນຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້: ແບບຟອມການຂື ໍ້ນທະບຽນ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ແລະ ລາຍການ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກ;
2. ການຂື ໍ້ນທະບຽນຊະນດິພນັໄມ ໍ້: ແບບຟອມຂື ໍ້ນທະບຽນຊະນດິພນັໄມ ໍ້ ເຊິ່ ງລວມມີ ຊື່ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາວທິະຍາສາດ ເພື່ ອແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ລດັ.
3. ການອະທບິາຍ ແລະ ການສົ່ ງຂ ໍ້ມ ນດ ໍ້ານເຕກັນກິ ຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກ ເຊັ່ ນ: ມາດຕະຖານໃບບນິສນິຄ ໍ້າ, ການຄາດຄະເນ ສິ່ ງເສດເຫຼອື

ຕວົຈງິ, ປັດໃຈການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ ຂອງ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ສ າເລດັຮ ບ;
4. ການອະທບິາຍ ແລະ ການສົ່ ງ ຂ ໍ້ມ ນແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງໄມ ໍ້ (ແຫ່ຼງປະມ ນຂາຍໄມ ໍ້ )ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການຕດິຕາມແຫ່ຼງທີ່ ມາ ຂອງໄມ ໍ້ ແລະ ຜະລດິຕະ ພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກ

ເຊັ່ ນ: ຂ ໍ້ມ ນນີ ໍ້ ສາມາດອ ໍ້າງອງີ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັ ບດົລາຍງານ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ທີ່ ຄ ໍ້າງ ໂຮງງານ ແລະ ລະບບົຄ ໍ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງ
ໄມ ໍ້COC;
ໃນໄລຍະການທບົທວນເອກະສານ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຖໍ້າມຄີວາມສ່ຽງ ໃນການນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ຫຼື ມສີິ່ ງທີ່ ຜດິປົກກະຕິ ໃນການຂື ໍ້ນທະບຽນ

ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ອາດຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ ຖາມລາຍລະອຽດ ເຖງີການພສິ ດຫຼກັຖານ ກ່ຽວກບັໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ ຫຼື ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ພາຍໄຕ ໍ້ການຄ ໍ້ມຄອງ ຂອງຜ ໍ້
ປະກອບການ ທີ່ ໄດ ໍ້ຜະລດິ. ຖໍ້າມຄີວາມຈ າເປັນ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ເອກະສານລ ່ ມນີ ໍ້ ເພື່ ອກວດກາຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ.

ໃນກ ລະນ ີຜ ໍ້ຊື ໍ້ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ເປັນປະເພດຜະລດິຕະພນັສ າເລດັຮ ບ ເພື່ ອສະເໜສີົ່ ງອອກ, ເອກະສານສ າລບັ ຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ທີ່ ຈະສົ່ ງອອກຕ ໍ້ອງລວມມ:ີ
 ບນັຊຜີະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ຂອງໂຮງງານ (ລາຍການຫ ໍ້ມຫ ່ )
 ບດົບນັທກຶການກວດກາ
 ເອກະສານ ຂນົສົ່ ງຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້
 ໃບຮບັເງນິ ການຈ່າຍພາສມີ ນຄ່າເພີ່ ມ

ຖໍ້າຜ ໍ້ປະກອບການ ໄດ ໍ້ປະກອບ ເອກະສານທງັໝດົທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງີຢ່າງຄບົຖໍ້ວນແລ ໍ້ວ,ຈະໄດ ໍ້ຂື ໍ້ນທະບຽນ ບນັຊຜີະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ພ ໍ້ອມທງັອອກເອກະສານສົ່ ງ
ອອກໃຫ ໍ້ ແລະ ຈະ ອະ ນ  ຍາດໃຫ ໍ້ຂນົສົ່ ງ ອອກ ຈາກ ສ ປ ປ ລາວ. ໃນ ກ  ລະ ນີ ທີ່  ຜ ໍ້ ປະ ກອບ ການ ບ ່  ປະ ຕ ິບດັ ຕາມຂັ ໍ້ນຕອນການປະກອບ ເອກະສານທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິ, ແມ່ນ
ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ໄມ ໍ້  ທີ່  ໄດ ໍ້ ຂື ໍ້ນ ທະ ບຽນ ຈະ ຕ ໍ້ອງນ າໄປຂື ໍ້ນ ທະ ບຽນ  ຄນື ໃໝ່. ໃນ ກ  ລະນີ ທີ່ ພບົເຫນັ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັໄມ ໍ້ ທີ່  ໄດ ໍ້ ຂື ໍ້ນທະບຽນ ທີ່ ຜະລດິຈາກ ແຫ່ຼງໄມ ໍ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ
, ຈະໄດ ໍ້ຢຶດ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັໄມ ໍ້ ແລະ ລງົໂທດ ທາງດ ໍ້ານລະບຽບການ ຫຼື ປັບໃໝ ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕາມ ກດົ ໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ.

Supported by

ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຢັໍ້ງ ຢືນຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ (2) ໝວດທີ III

Request for approval/ submission data  :
• ການ ຈດັ ເກບັ ຂ ມ ນ ທົ່ ວ ໄປ ແລະ ດ ໍ້ານ ເຕກັນກິ

ຂອງ ຜະລິດ ຕະພນັ
• ມາດ ຖານ ຂອງ ຜະລດິ ຕະພນັ, ອດັ ຕາການ ຫນັ ປ່ຽນ ໄມ ໍ້ (CF)

ຊະນດິ ພນັ ໄມ ໍ້
• ແຫ່ຼງ ຜະລດິແລະ ແຫ່ຼງ ທີ່ ມາຂ ອງ ໄມ ໍ້

ຕ ໍ້ອງ ມີການຢັໍ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ຫຼ ື ການກວດກາ ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການ ດ າເນນີງານ
ຄນື ໃໝ່ ຕາມ ແຜນທີ່ ກ ານດົ

MOIC/
POIC

ເອ ກະສານອະນ 
ມດັ ສ າລບັການ
ສົ່ ງ ອອກ

ຜ່ານ

ກວດ ກາ ແລະ ຢັໍ້ງ ຢືນ
ກ່ອນ ການຂນົສົ່ ງສນິຄ ໍ້າ

ຜ ໍ້ປະກອບ ການ 
ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ 
ໃນການລາຍ
ງານ

ຕ ໍ້ອງມີການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສົ່ ງ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຄນືໃໝ່

 ສມົ ທຽບ ຄວາມ ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ ຂອງ ຂ ໍ້ມ ນ/ ສ າເນາົ ແລະ ເກບັ 
ມ ໍ້ຽນ ຂ ໍ້ມ ນ ຕາມ ລາຍ ຊື່ ຫຼ ື ລະຫດັ ຂອງ ຜ ໍ້ປະກອບ ການ (ແບບ 
ຟອມ ຈາກ DOIC/POIC ເພື່ ອກວດ ສອບ ໃນ ຮອບ  ແລະ ວິເຄາະ
ໃນ ຂັ ໍ້ນ ເບື ໍ້ອງ ຕົ ໍ້ນ)

 ຢັໍ້ງ ຢືນ ແຫ່ຼງ ທີ່ ມາຂອງ ໄມ ໍ້
 ຢັໍ້ງ ຢືນ ການ ນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້
 ຢັໍ້ງ ຢືນ ການ ຂາຍ ໄມ ໍ້
 ຢັໍ້ງ ຢືນ ອດັ ຕາການ ສ ນ ເສຍ ໄມ ໍ້/ສງັ ລວມບ ລິມາດ ໄມ ໍ້ທີ່ ເສຍ ໄປ ໃນ 

ຂະບວນ ການ ຜະລດິ
 ກວດ ກາຄນື ຮ່ວມ ກບັ ການ ຂຶ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ າລບັ ການ ສົ່ ງ ອອກສນິ ຄ ໍ້າ
 ກວດ ສອບ/ກວດ ກາຄນື ຮ່ວມ ກບັ  ພາກສ່ວນ ອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ ໍ້ອງ

ປາ ກດົມີຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ ຊດັເຈນ/ປະກດົ
ການທີ່ ຜດິປົກກະຕິ

ບ ່ ຜ່ານ

ປາ ກດົມີຂ ໍ້ມ ນທີ່ ບ ່ 
ຊດັ ເຈນ/ປະກດົການ
ທີ່ ຜດິປົກກະຕິ

ບ ່ ຜ່ານ
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ມາດຕາ 6 ຫຼກັການ ໃນການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ 
ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງສງັລວມໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ຈາກລະບບົການຂື ໍ້ນບນັຊໄີມ ໍ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອຮ່າງ ບດົລາຍງານ “ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ປະຈ າເດອືນ”

ຕາມແບບຟອມທ ີ01 ທີ່ໄດ ໍ້ລະບ ໄວ ໍ້ ໃນເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍທ ີ3 ແລ ໍ້ວ ສົ່ ງ ໃຫ ໍ້ ຫ ໍ້ອງການອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າເມອືງ  ຊ ໍ້າ ສ ດ
ແມ່ນບ ່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 10 ວນັ ລດັ ຖະ ການ ຂອງ ເດອືນ ຖດັ ໄປ.

ມາດຕາ 7 ຫຼກັການ ໃນການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານ ໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໃນໂຮງງານ 
ຜ ໍ້ປະກອບ ຕ ໍ້ອງສງັລວມຂ ໍ້ມ ນ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນໄມ ໍ້ທີ່ ຄ ໍ້າງໃນໂຮງງານ  ຈາກລະບບົຂື ໍ້ນບນັຊ ີໄມ ໍ້ຂອງຕນົ, ເພື່ ອຮ່າງ “ບດົ

ລາຍງານໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ແລະ ໄມ ໍ້ຄ ໍ້າງໃນໂຮງງານ ປະ ຈ າເດອືນ” ຕາມແບບຟອມທີ 02 ທີ່ໄດ ໍ້ລະບ ໄວ ໍ້ ໃນ ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍທ ີ4 
ແລະ ຮ່າງ“ບດົ ລາຍ ງານການຂາຍ ແລະ ການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມ ໍ້ ປະ ຈ າ ເດອືນ” ຕາມ ແບບຟອມທ ີ03 ທີ່ໄດ ໍ້ລະບ ໄວ ໍ້ ໃນ 
ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍທ ີ5 ແລ ໍ້ວ ສົ່ ງໃຫ ໍ້ ຫ ໍ້ອງການ ອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າເມອືງ ຊ ໍ້າ ສ ດແມ່ນ ບ ່ ໃຫ ໍ້ກາຍ 10 ວນັ ລດັ ຖະ ການ 
ຂອງ ເດອືນ ຖດັ ໄປ.

ມາດຕາ 8 ຫຼກັການ ໃນການຄ ໍ້ມຄອງ ເອກະສານ ແລະ ການເກບັຮກັສາຂ ໍ້ມ ນ
ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງດ າເນນີ ການເກບັ ແລະ ການຮກັສາ ບນັດາເອກະສານ ທາງດ ໍ້ານການຄ ໍ້າ, ເອກະສານ ການບນັທກຶການ

ຜະລດິ, ຂ ໍ້ມ ນການຜະລດິ, ເອກະສານການຂາຍໄມ ໍ້ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ, ເອກະສານ ການສົ່ ງອອກໄມ ໍ້ໃຫ ໍ້ດ.ີ  ຂ ໍ້ມ ນທງັໝດົນີ ໍ້ ຕ ໍ້ອງເກບັ
ມ ໍ້ຽນໃນລະບບົການເກບັຮກັສາ ຂ ໍ້ມ ນສ າຮອງ ທີ່ ຮບັປະກນັ. ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງປະຕບິດັ ຕາມ ກ ານດົເວລາ ໃນການເກບັຮກັສາ
ເອກະສານ ທີ່ໄດ ໍ້ກ ານດົໃນ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັ ໍ້ມງວດ ຫຼ ືປະຕບິດັຕາມ ເວລາ ໃນ
ການເກບັຮກັສາເອກະສານ ທີ່ ຮຽກຮ ໍ້ອງຕ ໍ້ອງການ ໂດຍອງົການທີ່ ໃຫ ໍ້ການຢັໍ້ງຢືນອື່ ນໆ.

ບດົລາຍງານທງັໝດົ ທີ່ ສົ່ ງໃຫ ໍ້ ຂະແໜງ ອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ແມ່ນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ອດັສ າເນາົ ແລະ ເກບັຮກັສາໄວ ໍ້ໃນສະຖານ ທີ່
ເຮດັວຽກຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ ເພື່ ອນ າໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າ ໃນການກວດກາ ສມົທຽບຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ  ເພື່ ອນ າໃຊ ໍ້ໃນການກວດກາ 
ຂອງເຈົ ໍ້າໜໍ້າທີ່ ລດັ. 

ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC_ ລະບບົການຄ ໍ້ມຄອງໄມ ໍ້ສົົ ໍ້ນເຂົົ ໍ້າ ແລະ ສົົ ໍ້ນອອກ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ 
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ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC_ ລະບຽບການ ສ າລບັຂັ ໍ້ນຕອນ ແລະ ຮ ບແບບການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ

Company Tax code :

 Family producer  Licenced Business  
Non Licenced 

Business  
 Wood trading

Date

Received

TAX

Invoice 

Number

Wood source 

ID District

Supplier/ Wood 

suppplier Name

Description of Wood/ 

Wood product type
Wood species 

Unit 

received

Count 

in pcs

Count 

in  Kg/Ton

Count

in m3 or 

m2

Total inputs as wood waste 

(re claimed/ recycled)

(kg) or (ton) 

 Secondary 

processing 
 Primary  processing

Total wood 

inputs as 

round log 

(m3)

Total wood 

inputs as 

square log 

(m3)

Total inputs as semi 

finished product 

(m3) or (pcs)

Total wood 

inputs as  

sawn timber 

(m3)

Total inputs as finished 

product (m3) or (pcs)

Total inputs as veneer 

or material for ply wood 

(m2) or (kg)

Notes Total inputs as MDF; Board  

(m3) or (pcs) 

Previous month balance 

MONTHLY TIMBER INPUT REPORT

Reporting period: Reporting date: 

Legality Supporting 

Documents/ Records

Legal Trade Dossier explain 

wood sources

Business activity:

Company name:

ຕດິ ຕາມບ ລິມາດຂອງ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ໂດຍ ອງີຕາມ:
• ວນັທີ ເດອືນ ປີ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັໄມ ໍ້ (ຂ ໍ້ມ ນພື ໍ້ນຖານສ າລບັການລາຍງານ)
• ເອກະສານຊ າລະ ພາສີມ ນຄ່າເພີ່ ມ (VAT Tax) (ການດ າເນນີການທາງ ດໍ້ານ

ກດົໝາຍ)
• ໄຈ ໍ້ແຍກຜ ໍ້ຂາຍໄມ ໍ້ (ການດ າເນນີການທາງ ດໍ້ານກດົໝາຍ)
• ເອກະສານຢັໍ້ງ ຢືນບ ລິມາດຂອງ ໄມ ໍ້ + 
• ບ ລິມາດ ຂອງ ໄມ ໍ້ແຕ່ລະຊະນດິ
• ລ າດບັຂັ ໍ້ນໃນການຕດິຕາມກວດກາ: ຜ ໍ້ສະໜອງໄມູໍ້ ແລະ ແຫຼ່ ງ ສະໜອງ ໄມ ໍ້

ຕວົຢ່າງ: ເອກະສານອ ໍ້າງອງີ 
ຈາກ ການປະມ ນໄມ ໍ້/ ເອກະ
ສານທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງບັການຂນົສົ່ ງ
ໄມ ໍ້
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ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC_ ລະບຽບການ ສ າລບັຂັ ໍ້ນຕອນ ແລະ ຮ ບແບບການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ

    Family

       producer 

Licenced 

    Business  

 Non Licenced 

   Business  

 Primary        

    processing

Date of 

issue 

invoice

(TAX) 

Selling Invoice 

Number 

Contract Number 

or reference of 

sales

Description if comodity is 

material
(sawn timber/ verneer/log/square 

log..)

Description if commodity is 

components or fiished products
(company article name and number) 

HS codes and 

species

Unit 

sold 

Count 

In pcs

Count

In m3

CF 

(Process)

Semi finished 

product

Finished 

product

Pieces Pieces

m3 m3

Kg Kg

Total wood sold 

as log form (m3)

Total Volume Timber 

used/issued  to produce 

the products listed above  

(m3 in Log)

Total Volume Timber 

used/issued  to produce 

the products listed above  

(m3 in sawn timber)

Total Volume Timber 

used/issued  to produce 

the products remain as 

WIP in factory   (m3 in 

Log)

Total Volume Timber 

used/issued  to produce 

the products remain as 

WIP in factory  (m3 in 

sawn timber)

Total wood sold 

as  sawn timber 

form (m3)

Closing balance of the month

Log (m3) Sawn timber 

(m3)

Total volume 

designed / 

processed for 

all products 

listed above  

(m3)

TIMBER OUTPUTS AND BALANCE REPORT

Company name: Company Tax code :

Legality Supporting 

Documents/ Records Legal 

Trade Dossier. Other remarks 

(controlled species)

Business activity   Secondary processing   Wood trading

Reporting period: Reporting date: 

ຕດິ ຕາມບ ລິມາດຂອງ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ ເຂົ ໍ້າ ໂດຍ ອງີຕາມ :
• ວນັ ທີ ເດອືນ ປີ ທີ່  ຂາຍ ສນິ ຄ ໍ້າ (ຂ ໍ້ມ ູ ນ ພື ໍ້ນ ຖານ ໃນ ການ ລາຍ ງານ)
• ເອ ກະສານ ຊ າລະ ພາສີມ ນ ຄ່າເພີ່ ມ (VAT Tax) (ການ ດ າເນນີ ການ ທາງ 

ດ ໍ້ານ ກດົ ໝາຍ)
• ຂ ໍ້ມ ນ ພື ໍ້ນ ຖານ ແລະ ຂ  ໍູ້ມ ນ ກ່ຽວ ກບັ ການ ຜະລດິ ຈາກຜ ໍ້ປະກອບ ການ
• ບ ລິມາດ ການ ນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ທງັ ໝດົ ໃນ ແຕ່ ລະເດອືນ
• ປະລິມານ ວດັ ຖ ດບິ/ສນິ ຄ ໍ້າທີ່ ເກບັ ມ ໍ້ຽນ

• ການ ປິດ ບນັ ຊີລາຍ ການ ນ າໃຊ ໍ້ໄມ ໍ້ ແມ່ນ ຈະນ າ ໃຊ ໍ້ໃນ ເດອືນ ຖດັ ໄປ
• ຂ ໍ້ມ ນ ໄມ ໍ້ສົໍ້ນ ເຂົ ໍ້າ/ໄມ ໍ້ສົໍ້ນ ອອກ ຈະຊ່ວຍ ໃຫ ໍ້ເຈົ ໍ້າ ໜໍ້າ ທີ່ ສາ ມາດ ຄ າ 

ນວນ ແລະ ຄາດ ກະໄດ ໍ້ ກ່ອນ ການ ຢັໍ້ງຢືນ ລາຍ ລະອຽດ ຕວົ ຈງິ
• ລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກບັ CFs ແມ່ນ ຈະຊີໍ້ແຈງ ໂດຍ ຜ ໍ້ປະກອບ ການ

ແລະ ຜ ໍ້ປະກອບ ການ ຈະຕ ໍ້ອງເປັນ ເຈົ ໍ້າ ການ ໃນ ການ ຈດັ ຕັ ໍ້ງປະຕິບດັ

Supported by

ຂ ໍ້ຕກົລງົ COC/MOIC_ ລະບຽບການ ສ າລບັຂັ ໍ້ນຕອນ ແລະ ຮ ບແບບການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ

  Family 

producer 

Licenced 

Business  

Non 

Licenced 

Business 

 Primary  

processing
  Wood trader/Wood sales

Invoice 

issued 

date

Wood species 

Registration / 

Export dossier 

granted date

HS codes

(according Laos 

regulation)

Unit 

sold 

Count 

in Kg or 

Ton

Count 

In pcs

Count

In m3

CF 
declared as 

producing 

and 

registration

Reference of 

Sales contract/ Commercial 

invoice; remark selling for

domestic market or export 

110/TSV - EU (export)

001/LMK - D (domestic)

MONTHLY  WOOD PRODUCT SALES AND EXPORT REPORT

Company name: Company Tax code :

Business activity   Secondary processing 

Reporting period: Reporting date: 

Product name and product 

description 

ການ ລາຍງານແບບລະອຽດ ໃຫ ໍ້ແກ່ການຄ ໍ້ມຄອງຂອງ MOIC 
• ຈດັປະເພດ ສ າລບັບ ລິມາດທີ່ ສະໜອງ ໃຫ ໍ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ

ການສົ່ ງ ອອກ
• ຂ ໍ້ມ ນຂອງໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ/ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນອອກ ທີ່ ກ່ຽວພນັກບັ ການຂຶ ໍ້ນທະບຽນ

ແລະ ການສົ່ ງ ອອກຜະບດິຕະພນັ
• CF ຈະຕໍ້ອງ  ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ສອດຄ່ອງ ລະບບົການຄວບຄ

ູ ມ ການຄ ໍ້ມຄອງ ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງ ໄມ ໍ້ ຂອງ ຜ ໍ້ປະກອບການ
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• ຈດັ ກອງປະ ຊ ມປຶກສາ ຫາ ລື ເປີດກວ ໍ້າງ ກບັ ກ ່ ມ NGOs,  ອງົການ ຈດັ ຕັ ໍ້ງທາງສງັຄມົ (CSOs) 
ແລະ ພາກທ ລະ ກດິ. - ທໍ້າຍ ເດອືນ ມີນາ 2017.

• ວາງແຜນ ແລະ ຈດັ ຕັ ໍ້ງປະ ຕິບດັ “ທດົ ລອງການ ນ າ ໃຊ ໍ້” (ສະ ບບັ ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕກົລງົ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການຄ ໍ້ມ
ຄອງ ແລະ ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນເຂົ ໍ້າ ແລະ ສົ ໍ້ນອອກ ໃນ ແຂວງທດົ ລອງ (ແຂວງ ອດັ ຕະ
ປື) ເພື່ ອ ທດົ ລອງຄວາມ ຖກືຕ ໍ້ອງ. - 6 ເດອືນ (ເດອືນ ເມສາ -ເດອືນ ພະ ຈກິ 2017).

• ສບື ຕ ່ ປັບ ປ ງ ຂ ໍ້ຕກົລງົດັ່ ງກ່າວ/ສ ໍ້າງໃຫ ໍ້ເປັນ ສະ ບບັ ສມົບ ນ ແລະ  ສະ ເໜີໃຫ ໍ້ອະ ນ ມດັ. - ທໍ້າຍ ປີ
2017 ຫຼື ຕົ ໍ້ນ ປີ 2018.

• ການ ສ ໍ້າງຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ ແລະ ຫວົ ຂ ໍ້ຝຶກອບົ ຮມົ ໃຫ ໍ້ແກ່ພະ ນກັງານ ຂອງກະ ຊວງອ ດ ສາ ຫະ ກ າ
ແລະ ການ ຄ ໍ້າ ແລະ ໂຮງງານ ປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້.

• ກະ ກຽມແຜນ ໃນ ການ ຈດັ ຕັ ໍ້ງປະ ຕິບດັ ຂ ໍ້ຕກົລງົ:
- ເຜຍີ ແຜ່ ແລະ ປະ ກາດ ໃຊ ໍ້ໃຫ ໍ້ແກ່ ມວນ ຊນົ
- ປະ ສານ ສມົທບົ ກບັ ຂະ ແໜງ ການ ອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ ໍ້ອງ ເພື່ ອ ຮບັ ປະ ກນັ ໃນການ ຈດັຕັ ໍ້ງ ປະ ຕບິດັ ໃຫ ໍ້ມີປະ ສດິ ທິ

ຜນົ
- ດ າເນນີ ການ ແກ ໍ້ໄຂ ກ່ຽວ ກບັ ໄມ ໍ້ ແລະ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ໄມ ໍ້ທີ່ ຄງົ ຄ ໍ້າງ (ການແຈ ໍ້ງ, ການ ຢຶດ ໄມ ໍ້ທີ່ ຜດິ ກດົ 
ໝາຍ, ການ ປະ ມ ນ ໄມ ໍ້…) ກ່ອນ ການແຈ ໍ້ງ ແລະ ລາຍ ງານ ຄັ ໍ້ງ ທ າອດິ ຕາມການ ບນັ ທກຶ ແລະ ເກບັ ຂ ໍ້ມ ນ ໃນ
ແບບ ຟອມ 3 ສະ ບບັ.

ແຜນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັໃນຕ ່ ໜໍ້າ

Supported by

ຂ ຂອບໃຈ!
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ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ 8: ລະບຽບການ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ (ສະບບັຮ່າງ ວນັ ທີ 30 ທນັ ວາ 2016)

Back up slide only
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ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ 8: ລະບຽບການ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ (ສະບບັຮ່າງ ວນັ ທີ 30 ທນັ ວາ 2016))
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ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ 8: ລະບຽບການ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ (ສະບບັຮ່າງ ວນັ ທີ 30 ທນັ ວາ 2016)
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ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ 8: ລະບຽບການ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ (ສະບບັຮ່າງ ວນັ ທີ 30 ທນັ ວາ 2016)
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ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ທີ 8: ລະບຽບການ ການປ ງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ (ສະບບັຮ່າງ ວນັ ທີ 30 ທນັ ວາ 2016)
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