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ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3:
ສວນປູກໄມ,້ ສະ ບບັຮີ່ າງ ທ 2.1

ທີ່ ານ ນາງ ສມົ ຈນັ ນນັທະ ວງົ, ພະ ແນກ ສົີ່ ງ ເສ ມ ປູກ ໄມ ້ ແລະ ການ ລງົ ທນຶປີ່ າ ໄມ,້ ກ ປ.

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຮບັຜດິຊອບເຮດັວຽກດາ້ນວິຊາການ (TWG) 
ທ ີ່ Crowne Plaza Hotel Vientiane, ວນັທ 02 ສງິຫາ 2017

ສະພາບການສາ້ງນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງສວນປູກ ໄມ ້1

ຫວົຂ ສ້ະເໜ 

ບດົຮຽນທ ີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກທ ມງາມ TLD ຂອງສວນປູກ ໄມ ້
ແລະ ທບົທວນຄ າເຫນັຈາກ EU ຫ ງັຈາກເຈລະຈາ 2

ໂຄງສາ້ງໃຫມີ່ ຂອງ TLD 3 ສ າລບັສວນປູກໄມ ້3

4 ແຜນໃນຕ ີ່ ໜາ້ ສ າລບັ TLD ຂອງສວນປູກໄມ ້
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 ການສາ້ງນຍິາມໄມ ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງສວນປູກ ໄມ ້
ແມີ່ ນໄດດ້ າເນ ນໂດຍ TEG ຈາກພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ 
ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ. ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ຂອງ ພະນກັງານທອ້ງ 
ຖ ີ່ ນຂັນ້ແຂວງ (ແຂວງ ໄຊຍະ ບູ ລ ແລະ ຫ ວງ ພະ ບາງ)

 ໄດເ້ລ ີ່ ມຈດັຕັງ້ ນບັຕັງ້ແຕີ່ ເດອືນ ຕຸລາ 2015 ເປັນຕົນ້ມາ ແລະ
ຮອດປະຈບຸນັໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທງັໝດົ 8 ຄັງ້ ( ຢູີ່
ຂັນ້ສູນກາງ 4 ຄັງ້, ຂັນ້ແຂວງ 2 ຄັງ້, ຂັນ້ກຸີ່ ມ TLD ສະເພາະດາ້ນ 1 
ຄັງ້ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ 1 ຄັງ້).

 ໄດ ້ເຊືີ່ ອມ ໂຍງ ໂດຍກງົກບັການ ປັບປຸງ ດ າ ລດັ 96/ນຍ ກີ່ ຽວກບັ
ການ ສົີ່ ງ ເສ ມ ການ ປູກ ໄມ ້ ເພືີ່ ອການ ຄາ້ ແລະ ປົກ ປັກ ຮກັ ສາ ສ ີ່ ງ 
ແວດລອ້ມ

ສະພາບການສາ້ງນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງສວນປູກໄມ ້1

ວທິ ການ / ທດິທາງຂອງການເຮດັວຽກຄັງ້ນ :້
6 ຂັນ້ຕອນມ ດັີ່ ງນ :້
1. ທບົທວນຄນືຄ າເຫນັຈາກ EU ກີ່ ອນມ ການເຈລະຈາ.
2. ປັບປຸງຫ ກັການຂອງການນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈາກ
ສວນປູກໄມໂ້ດຍອ ງຕາມຕີ່ ອງໂສທ້ ມ ຢູີ່ .

3. ປັບປຸງຄນືບນັດາມາດຖານ.
4. ປັບປຸງຕວົຊ ບ້ອກ, ຕວົຢັງ້ຢືນ ແລະ ບນັດານຕິກິ າອາ້ງອ ງຕີ່ າງໆ.
5.ທບົທວນຄນືນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ສ າລບັປີ່ າປູກ.
6. ໄດປຶ້ກສາຫາລກືີ່ ຽວກບັການຕອບຄ າເຫນັຂອງ EU ໃນແຕີ່ ລະຂ .້

4

ບດົຮຽນທ ີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກທ ມງາມ TLD ຂອງສວນປູກ ໄມ ້
ແລະ ທບົທວນຄ າເຫນັຈາກ EU ຫ ງັຈາກເຈລະຈາ 2
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ຂັນ້ຕອນທ 1: ທບົທວນຄນືຄ າເຫນັຈາກ EU ກີ່ ອນມ ການເຈລະຈາ

ຮູບແບບຂອງການໃຫຄ້ າເຫນັ
ໂຄງສາ້ງ ແລະ ຮູບແບບ
ພາສາ ແລະ ຄ າເວົາ້

ຕວົຢັງ້ຢືນຄວນເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກບັບນັດານຕິກິ າທ ີ່ ອາ້ງອ ງ

ຕວົເລກຂອງຕວົຢັງ້ຢືນທ ີ່ ໃຊເ້ປັນຕວົແທນຕອ້ງ
ເຂົາ້ໃຈງີ່ າຍຂືນ້

5

7 ຄ າຖາມຫ ກັໆຕອ້ງໃຫມ້ ຄວາມກະຈີ່ າງແຈງ້ຕ ີ່ EU

ຄ າຖາມຫ ກັຈາກການເຈລະຈາ

39 ຄ າຖາມຈາກ EU ຕ ີ່ ກບັ TLD
ສ າ ລບັ ສວນປູກໄມ ້
 ຄ າເຫນັທົີ່ ວໄປ: ມ  4 ຄ າຖາມ
 ຫ ກັການ  : ມ  1 ຫ ກັການ
 ມາດຖານ: ມ  2 ຄ າຖາມ
 ຕວົຊິບ້ອກ: ມ  7 ຄ າຖາມ
 ຕວົຢັງ້ຢືນ: ມ  25 ຄ າຖາມ

ໃຫຮ້ກັສາຄ າຖາມຫ ກັໆນ ໄ້ວເ້ມືີ່ ອມ ການດດັປັບນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

9. 9.

11.

12.

1.

4.

8.7.

2.

3.

5.

10.

6.

Log export

Commercial thinning

ຂັ ້ນ້ຕອນທ  2:  ປັບປຸງຫ ກັການຂອງການນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈາກສວນປູກ
ໄມໂ້ດຍອ ງຕາມຕີ່ ອງໂສທ້ ມ ຢູີ່ .

6. ສະໜາມ 2
7. ການຂນົສົີ່ ງໄປຫາສະໜາມ 3
8. ສະໜາມ 3
9. ສົີ່ ງພາຍໃນຫ ອືອກປະເທດ
10. ການສົີ່ ງອອກ
11. ການນ າໃຊພາຍໃນ

ບາດກາ້ວ:
1. ການຈດັສນັທ ີ່ ດນິ, ການສາ້ງ ແລະ ຂືນ້ທະບຽນ

ສວນປູກ
2. ການສ າຫ ວດກີ່ ອນການຂຸດຄົນ້
3. ການຂຸດຄົນ້
4. ສະໜາມ1
5. ການຂນົສົີ່ ງໄປຫາສະໜາມ 2
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ການຮີ່ າງນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງສວນປູກສະບບັທ 3

3.3 ການຊື-້ຂາຍ ໄມ ້ປູກ

3.1  ການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສວນປູກ ໄມ ້

3.2 ການດ າເນ ນການຕດັໄມ ້ປູກ

3.4  ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ປູກ

ຂັນ້ຕອນທ 3: ປັບປຸງຄນືບນັດາມາດຖານ

• ກ ານດົອງົປະກອບຫ ກັ/ຄວາມຕອ້ງການຂອງແຕີ່ ລະຫ ກັການ

8

• ແມີ່ ນໄດກ້ ານດົຕວົຊ ບ້ອກ, ຕວົຢັງ້ຢືນ ແລະ ບນັດານຕິກິ າອາ້ງອ ງຕີ່ າງໆ
ໄປພອ້ມໆກນັ;

• ນຕິກິ າທ ີ່ ສ າຄນັໄດຖ້ກືນ າໃຊເ້ປັນພືນ້ຖານໃນການກ ານດົຕວົຊ ບ້ອກ;
• ໄດເ້ລອືກເອາົບນັດານຕິກິ າທ ີ່ ມ  ຄວາມໄກຄ້ຽງທ ີ່ ສຸດມາເປັນບີ່ ອນອ ງ ແລະ 
ໃຫວ້ເິຄາະວໄິຈເບິີ່ ງວີ່ າບນັດານຕິກິ າທ ີ່ ຈະມາເປັນຕວົຢັງ້ຢືນອາ້ງອ ງ.

ຂັນ້ຕອນທ  4: ປັບປຸງຕວົຊ ບ້ອກ, ຕວົຢັງ້ຢືນ ແລະ ບນັດານຕິກິ າອາ້ງອ ງຕີ່ າງໆ
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ຂັນ້ຕອນທ  5: ທບົທວນຄນືນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ສ າລບັປີ່ າປູກ

9

ພາຍຫ ງັປັບປຸງນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ສ າລບັສວນປູກໄມ ້
ແລວ້ແມີ່ ນໄດກ້ວດກາ ແລະ ທບົທວນຄນືບນັດາເນືອ້ໃນ, ຫວົຂ  ້ຂອງແຕີ່ ລະ
ຫ ກັການ, ມາດຖານ, ຕວົຊ ບ້ອກ, ຕວົຢັງ້ຢືນ ແລະ ບນັດານຕິກິ າອາ້ງອ ງ ທ ີ່
ມ  ການເຊອືມໂຍງກບັຕວົຢັງ້ຢືນນັນ້. 

ຫ ງັຈາກປັບປຸງນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ສ າລບັສວນປູກໄມ ້
ແລວ້ແມີ່ ນໄດທ້ບົທວນຄນືຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບຈາກ EU ຈ ານວນ 39 
ຄ າຖາມ. ການຕອບຄ າຖາມແມີ່ ນໄມກ້ ານດົເອາົຄ າຕອບທ ີ່ ມ ຢູີ່ ໃນນຍິາມ
ສະບບັໃໝີ່ ນ  ້ແລະ ບນົພືນ້ຖານທ ີ່ ມ  ຢູີ່ ໃນບນັດານຕິກິ າທ ີ່ ມ  ສວນກີ່ ຽວຂອ້ງ
ກບັນຍິາມໄມດ້ັີ່ ງກີ່ າວນ .້

ຂັນ້ຕອນທ  6: ໄດປຶ້ກສາຫາລກືີ່ ຽວກບັການຕອບຄ າເຫນັຂອງ EU ໃນແຕີ່ ລະຂ ້

ປຽບທຽບການກ ານດົຫ ກັການ, ມາດຖານ, ຕວົຊ ບ້ອກ ແລະ ຕວົຢັງ້ຢືນ ຂອງ
ມາດຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ຂອງໄມສ້ວນປູກ ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ.

10

P ຮີ່ າງນຍິາມສະບບັທ  1 C I V ຮີ່ າງນຍິາມສະບບັທ  2 C I V ຮີ່ າງນຍິາມສະບບັທ  2.1 C I V

3.1 ການຈດັສນັທ ີ່ ດ ນ 1 1 5 ການຈດັສນັທ ີ່ ດ ນ 2 2 6 ການ ສາ້ງ ແລະ ການ ຄຸມ້
ຄອງ ສວນ ປູກ ໄມ ້ 3 4 7

3.2 ການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງສວນປູກ 1 3 5 ການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ສວນປູກ 2 3 5 ການດ າເນ ນ ການ ຕດັ ໄມ ້
ປູກ 2 2 2

3.3 ການອະນຸຍາດຕດັ 1 2 6 ການອະນຸຍາດຕດັ 1 2 9 ການຊື ້- ຂາຍ ໄມ ້ປູກ 1 1 3

3.4 ການຂາຍ 1 1 4 ການຂາຍ 1 1 5 ການ ເຄືີ່ ອນ ຍາ້ຍ ໄມ ້ປູກ 2 3 4

3.5 ການຂນົສົີ່ ງ 1 2 10 ການຂນົສົີ່ ງ 1 2 15 8 10 16

5 9 30 7 10 40
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ບດົຮຽນຖອດຖອນໄດຈ້າກກອງປະຊຸມສະເພາະກຸີ່ ມຊີ່ ຽວຊານສະເພາະ
ດາ້ນສ າລບັສວນປູກໄມ ້ໃນຄັງ້ວນັທ  12-13/06/2017 ມ ດັີ່ ງນ :້

 ທ ມງານ TLD ໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ປຶກສາຫາລ ືແລະ ທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈກບັນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມ
ກດົໝາຍ 3 ສ າລບັສວນປູກໄມ ້ແລະ ທບົທວນການຕອບຄ າຖາມຂອງ EU ໄດດ້ .

 ທ ມງານ TLD ໄດນ້ າໃຊພ້າສາລາວໃນການປັບປຸງນຍິາມ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ສ າລບັ
ສວນປູກໄມ ້ແລະ ທບົທວນການຕອບຄ າຖາມຂອງ EU ເພືີ່ ອເຮດັໃຫຫ້ າຍທີ່ ານເຂົາ້ໃຈງີ່ າຍ
ຂຶນ້.

 ທ ມງານໄດນ້ າໃຊ ້ LCD ສາຍແລວ້ປັບປຸງນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ໄປພອ້ມໆກນັ
 ທ ມງານ TLD ທຸກທີ່ ານແມີ່ ນນ າໃຊຄ້ອມພວິເຕ  ແລະ ອນິເຕ ເນດັ ເພືີ່ ອເປັນຕວົຊີ່ ວຍໃນ

ຄົນ້ຄວາ້ບນັດານຕິກິ າອາ້ງອ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ດັີ່ ງກີ່ າວ.
 ການນ າໃຊຄ້ າສບັຕີ່ າງ ໃໆນນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3 ແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ຄ າສບັຈາກນຕິກິ າ

ເປັນຫ ກັ.

11

ຫລກັການ 3.1: ການສາ້ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ສວນປູກໄມ ້

ມາດຖານ 3.1.1  ການສາ້ງສວນປູກໄມ ້ຢູີ່ ໃນເນືອ້ທ ີ່ ດນິທ ີ່ ເປັນສດິຄອບຄອງ ຕອ້ງປະ ຕິບດັຕາມລະບຽບການ

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ຢືນ ເອ ກະສານອ ້າງ ອ ງ ດາ້ນນິຕິກ າ 

3.1.1.1  ເຈົາ້ຂອງ ເນືອ້ທ ີ່ ດນິສ າລບັສວນ
ປູກ ໄມ ້ແລະ ໄມ ້ປູກ ກະ ແຈກ ກະ ຈາຍ 
ຕອ້ງ ໄດ ້ມ ສດິຄອບຄອງ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົ
ໝາຍ

3.1.1.1.1 ໃບຢັງ້ ຢືນນ າໃຊ ້ທ ີ່ ດນິ
ຊົີ່ ວຄາວ ຫ  ືໃບຕາດນິ

 ກດົໝາຍທ ີ່ ດນິ ສະບບັ
ເລກທ 04/ສພຊ, ລງົວນັ
ທ  21/10/2003  
ມາດຕາ 22

 ລະ ບຽບ ການ 0196/ກ 
ປ, ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ 5 

3.1.1.1.2 ໃບຕດິຕາມການເສຍ
ພາສ ທ ີ່ ດນິ

 ກດົໝາຍທ ີ່ ດນິ ສະບບັ
ເລກທ 04/ສພຊ, ລງົວນັ
ທ  21/10/2003  
ມາດຕາ 60 
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ຫລກັການ 3.1: ການສາ້ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສວນປູກໄມ ້(ຕ ີ່ )
ມາດຖານ 3.1.2  ການສາ້ງສວນປູກໄມ ້ຢູີ່ ໃນເນືອ້ທ ີ່ ດນິທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສດິຄອບຄອງ  ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະ ບຽບການ ໂດຍບ ີ່ ມ ຜນົ
ກະ ທບົຕ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ ຄມົ

ຕວົ ຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ຢືນ ເອ ກະສານອ ້າງອ ງດາ້ນນິຕິກ າ 

3.1.2.1 ເນືອ້ ທ ີ່ ດນິສ າລບັ ສວນ ປູກ ໄມ ້ ໃນ ກ 
ລະ ນ  ເຊົີ່ າ ແລະ ສ າປະ ທານ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັ ອະ ນຸ 
ຍາດຈາກ ອງົ ການ ທ ີ່ ກີ່ ຽວ ຂອ້ງ.

3.1.2.1.1 ໃບ ອະ ນຸ ຍາດ ການ ລງົ ທນຶ

 ກດົ ໝາຍ ວີ່ າດວ້ຍ ການ ສົີ່ ງ 
ເສ ມການ ລງົ ທນື 02 ສ ພຊ,
ວນັ ທ 08 ກ ລະ ກດົ 2009 
ມາດຕາ 19

3.1.2.1.2 ສນັ ຍາເຊົີ່ າ ແລະ ສ າປະ 
ທານ ທ ີ່ ດນິ

 ກດົ ໝາຍ ປີ່ າໄມ,້ ເລກ ທ 
06/ສ ພຊ, ລງົ ວນັ ທ 24 
ທນັ ວາ 2007, ມາດ ຕາ 74

 ລະ ບຽບ ການ 0196/ກ ປ, 
ລງົ ວນັ ທ 15 ສງິ ຫາ 2000, 
ມາດ ຕາ 06 ແລະ 07

3.1.2.1.3 ໃບ ຢັງ້ ຢືນ ການ ຮບັ ເງ  ນ ສ າ
ລບັ ການ ເຊົີ່ າ ແລະ ສ າປະ ທານ ທ ີ່ ດນິໃນ
ກ ລະນ ເຊົີ່ າ ແລະ ສ າປະທານນ າລດັ.

 ລດັ ຖະ ບນັ ຍດັ ຂ ອງ ປະ ທານ 
ປະ ເທດ 02 ປ ປ ທ, 18 ພະ 
ຈກິ 2009, ມາດ ຕາ4 ແລະ
11

13
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ມາດຖານ 3.1.3  ການຄຸມ້ຄອງ ໄມ ້ປູກ ຕອ້ງປະ ຕິບດັຕາມລະບຽບການ

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ຢືນ ເອ ກະສານອ ້າງ ອ ງ ດາ້ນນິຕິກ າ 

3.1.3.1 ໄມ ້ປູກ ແບບກະ ແຈກ ຕອ້ງ ໄດ ້
ຮບັການຢັງ້ ຢືນຕາມລະ ບຽບຫ ກັ ການ 3.1.3.1.1 ໃບຢັງ້ ຢືນໄມ ້ປູກ

 ລະ ບຽບການ 0196/ກ 
ປ, ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ 12

3.1.3.2 ສວນປູກ ໄມ ້ ຕອ້ງ ໄດ ້ຂືນ້
ທະບຽນສວນປູກ ຕາມລະ ບຽບຫ ກັ 
ການ

3.1.3.2.1 ໃບທະ ບຽນສວນ
ປູກ ໄມ ້

 ຄ າສັີ່ ງແນະນ າຂອງ
ລດັຖະມນົຕ   ເລກທ 
1849/ກ ປ,ລງົວນັທ  7 
ຕຸລາ 1999

 ລະ ບຽບການ 0196/ກ 
ປ, ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ 12

14
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ຫ ກັ ການ 3.2: ການດ າເນ ນການຕດັໄມ ້ປູກ
ມາດຖານ 3.2.1: ການອະ ນຸຍາດຕດັໄມ ້ປູກ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຊະນດິພນັພືນ້ເມອືງ ຕອ້ງ ປະຕິບດັຕາມລະ ບຽບຫ ກັການທ ີ່ 
ກີ່ ຽວຂອ້ງ

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ຢືນ ເອ ກະສານອ ້າງ ອ ງ ດາ້ນນິຕິກ າ
3.2.1.1 ການຕດັໄມປູ້ກ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຊະນດິ
ພນັໄມ ້ພືນ້ເມອືງເຊັີ່ ນ: ໄມ ້ວກິ, ໄມ ້ກະ ຖນິ
ນະ ລງົ, ໄມ ້ກະ ຖນິເທພາ, ໄມຢ້າງພາລາທ ີ່ 
ໄດ ້ຂຶນ້ທະ ບຽນສວນປູກ  ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັອະ ນຸ
ຍາດຈາກຫອ້ງ ການກະ ສິກ າ ແລະ ປີ່ າ ໄມ ້
ເມອືງ

3.2.1.1.1 ໃບອະ ນຸຍາດຕດັໄມ ້
 ລະ ບຽບການ 0196/ກ ປ, 

ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ ທ 14

ມາດຖານ 3.2.2: ການອະ ນຸຍາດຕດັໄມ ້ປູກ ຊະ ນດິພນັພືນ້ເມອືງ ຕອ້ງ ປະຕິບດັຕາມລະ ບຽບຫ ກັການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ ຢືນ ເອກະ ສານອ ້າງ ອ ງ ດາ້ນນິຕິກ າ
3.2.2.1 ການຕດັໄມປູ້ກທ ີ່ ເປັນຊະນດິພນັ
ໄມພ້ືນ້ເມອືງປະເພດຫວງຫາ້ມ ແລະໄມ ້
ພເິສດຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກພະແນກ
ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມແ້ຂວງ, ຜະຄອນຫ ວງ;

3.2.2.1.1 ໃບອະ ນຸຍາດຕດັໄມ ້
 ລະ ບຽບການ 0196/ກ ປ, 

ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ ທ 14

15
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ຫ ກັ ການ 3.3 ການຊື ້ - ຂາຍໄມ ້ປູກ
ມາດ ຖານ 3.3.1: ການ ຊື-້ຂາຍ ໄມ ້ປູກຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ ຢືນ ເອກະ ສານ ອ ້າງອ ງ ດາ້ນນິຕິກ າ 
3.3.1.1 ຝີ່ າຍຊື-້ ຝີ່ າຍຂາຍ ໄດ ້ເຮດັ
ສນັຍາ ຊື ້-ຂາຍ ໄມ ້ປູກ ຕາມ ບນັຊ ໄມ ້
ໂດຍ ຜີ່ ານການ ຢັງ້ ຢືນຈາກ ເຈ ົາ້ ໜາ້ ທ ີ່ 
ກີ່ ຽວ ຂອ້ງ

3.3.1.1.1 ບນັຊ ໄມ ້  ລະ ບຽບ 1862/ອຄ, ຂ ້
III

3.3.1.1.2 ສນັຍາການ ຊື ້- ຂາຍ  ລະ ບຽບ 1862/ອຄ, ຂ ້
III

3.3.1.1.3 ໃບຊ າ ລະ ອາ ກອນ
ລາຍ ໄດ ້

 ກດົໝາຍ ສີ່ ວຍສາ ອາ 
ກອນ ເລ ກ ທ 70 ສພ ຊ, 
ລງົ ວນັທ 15 ທນັວາ
2015, ມາດ ຕາ ???
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ຫ ກັ ການ: 3.4  ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ປູກ
ມາດຖານ 3.4.1: ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ ປູກ  ຢູີ່ ພາຍໃນປະເທດ ຕອ້ງ ປະ ຕິບດັຕາມລະ ບຽບການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ຢືນ ເອ ກະສານອ ້າງ ອ ງ ດາ້ນນິຕິກ າ 
3.4.1.1. ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມປູ້ກ ທ ີ່ ບ ີ່ 
ແມີ່ ນຊະນດິພນັໄມ ້ພືນ້ເມອືງເຊັີ່ ນ: ໄມ ້
ວກິ, ໄມ ້ກະ ຖນິນະ ລງົ, ໄມ ້ກະ ຖນິເທພາ
, ໄມຢ້າງພາລາທ ີ່ ໄດ ້ຂຶນ້ທະ ບຽນສວນ
ປູກ ແລວ້ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັການອະ ນຸຍາດຈາກ 
ຫອ້ງ ການກະ ສິກ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ເມອືງ

3.4.1.1.1.ໃບອະ ນຸຍາດເຄືີ່ ອນ
ຍາ້ຍ

 ລະ ບຽບການ 0196/ກ 
ປ, ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ ທ 14

3.4.1.2. ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມປູ້ກທ ີ່ ເປັນ
ຊະນດິພນັໄມພ້ືນ້ເມອືງປະເພດຫວງ
ຫາ້ມ ແລະໄມພ້ເິສດຕອ້ງໄດ ້ຮບັ
ອະນຸຍາດຈາກພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ;

3.4.1.2.1 ໃບອະ ນຸຍາດເຄືີ່ ອນ
ຍາ້ຍ

 ລະ ບຽບການ 0196/ກ 
ປ, ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ ທ 14

3.4.1.2.2 ບນັຊ ໄມ ້  ລະ ບຽບການ 0196/ກ 
ປ, ລງົ ວນັທ 15 ສງິ ຫາ
2000, ມາດຕາ ທ 14
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ມາດຖານ 3.4.2: ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ປູກ ອອກຕີ່ າງປະເທດ ຕອ້ງ ປະ ຕິບດັຕາມລະ ບຽບການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕົວຢັງ້ຢືນ ເອ ກະສານອ ້າງ ອ ງ ດາ້ນນິຕິກ າ

3.4.2.1. ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມປູ້ກ ທ ີ່ ບ ີ່ 
ແມີ່ ນຊະນດິພນັໄມ ້ພືນ້ເມອືງເຊັີ່ ນ: ໄມ ້
ວກິ, ໄມ ້ກະ ຖນິນະ ລງົ, ໄມ ້ກະ ຖນິເທພາ
, ໄມຢ້າງພາລາ ທ ີ່ ມ ໜາ້ຕາ້ງບ ີ່ ເກ ນ 12 
ຊງັ ຕ ແມດັ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັອະ ນຸຍາດຈາກ ພະ 
ແນກ ກະ ສິກ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ແຂວງ.
(ສ າລບັໄມ ້ປູກ ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສະ ນດິພນັພືນ້
ເມອືງ ທ ີ່ ມ ໜາ້ຕາ້ງ ຫ າຍກວີ່ າ 12 ຊງັ ຕ 
ແມດັຂືນ້ໄປ ແລະ ໄມ ້ປູກຊະ ນດິພນັພືນ້
ເມອືງ ຕອ້ງ ໄດ ້ຜີ່ ານການປຸງ ແຕີ່ ງເປັນຜະ 
ລດິຕະ ພນັສ າເລດັຮູບ ຈືີ່ ງ ສາມາດສົີ່ ງ 
ອອກ ໄດ)້

3.4.2.1.1 ໃບອະ ນຸຍາດ
ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍ

 ແຈງ້ ການເລກ ທ 1355 ຫ
ສນຍ, ລງົ ວນັທ 
09.09.2016, ຂ ້ 3
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TLD on Plantation
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 ເປ ດກອງປະຊຸມຜີ່ ານຮີ່ າງໂຄງ ສາ້ງໃຫມີ່ ສ າ ລບັມາດຕະ ຖານ ນິຍາມທ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ
ຕາມ ກດົໝາຍ ທ 3: ສ າລບັສວນ ປູກ ໄມ ້ແລະ ປຶກສາຫາລຄື າຄດິຄ າເຫນັຕ ີ່ີ່
ກບັມາດຕະ ຖານ ນິຍາມທ ີ່ ຖກື ຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍສະບບັໃໝີ່ .

 ຄົນ້ຄວາ້ຄນືນຕິກິ າ (ກດົໝາຍການເສຍອາກອນ ແລະ ນຕິກິ າອືີ່ ນໆ) ທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຕວົຢັງ້ຢືນ ຂ  ້3.3.1.1.3 ກີ່ ຽວກບັໃບຊ າລະອາກອນລາຍໄດ ້
ໃນຫ ກັການ 3.3 ມາດຖານ 3.3.1

 ຄົນ້ຄວາ້ນຕິກິ າ (ກດົໝາຍສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນຕິກິ າອືີ່ ນໆ) ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ການປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່ ສງິແວດລອ້ມກີ່ ອນ ແລະ ຫ ງັການຂຸດຄົນ້ຂອງ
ສວນປູກໄມ ້ (ສ າລບັສວນປູກໄມ ້ຖາ້ມ ໃນນຕິກິ າກ ີ່ ຕອ້ງເອາົເຂົາ້ໃນນ ິຍາມ
ຕືີ່ ມ)
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4 ແຜນໃນຕ ີ່ ໜາ້ ສ າລບັ TLD ຂອງສວນປູກໄມ ້
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