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Supported by

ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງໄມຍ້ດຶ 
ຢ ີ່ ໃນຂອບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນ ການເຈລະຈາ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປີ່ າໄມ,້ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ 

ການຄາ້ໄມ ້ແບບສະໝກັໃຈ ໃນ ສປປ ລາວ
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ແມີ່ ນໄມທ້ ີ່ ຈບັໄດມ້າ ຫ  ືຍດຶໄດ ້ທ ີ່ ນອນຢ ີ່ ໃນເງ ືີ່ອນໄຂທ ີ່ ໄດກ້ ານດົ ຫ  ືສງົໄສວີ່ າ
ເປັນໄມທ້ ີ່ ຜດິກດົໝາຍ ຢ ີ່ ໃນປີ່ າ.
1. ໄມເ້ຕົາ້ໂຮມ ແມີ່ ນໄມທ້ ີ່ ພບົເຫນັວີ່ າບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ດັີ່ ງນັນ້, ບ ີ່ ສາມາດດ າເນ ນ

ຄະດ ໄດ ້ເພາະວີ່ າບ ີ່ ຮ ວ້ີ່ າແມີ່ ນໃຜເປັນເຈົາ້ຂອງໄມນ້ັນ້
2. ໄມອ້າຍດັ ແມີ່ ນໄມທ້ ີ່ ຖກືຄ ມ້ຄອງຜດິກດົໝາຍ ແລະ ຢ ີ່ ໃນຄວາມປອດໄພ

ຊົີ່ ວຄາວ ແລະ ເອາົມາຈາກຜ ທ້ ີ່ ລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ
3. ໄມຍ້ດຶ ແມີ່ ນ ໄມທ້ ີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ໄມຢຶ້ດ ແລະ ເຈົາ້ຂອງໄດຖ້ກື

ດ າເນ ນຄະດ ທາງອາຍາ

Supported by

ໄມຍ້ດຶແມີ່ ນໄມແ້ນວໃດ?
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ໄມຍ້ດຶໃນລະບບົການສະໜອງໄມ ້

XXX03.02.2018

Seite 4

ຂັນ້ຕອນໃນການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍຂອງໄມ ້
ໃນຊີ່ ວງໄລຍະໄມທ້ ີ່ ສາມາດອາຍດັ ຫ  ືຍດຶໄດ ້

XXX03.02.2018

1. ຊີ່ ວງໄລຍະການຕດັຕົນ້ໄມທ້ ີ່ ບ ີ່ ໄດຮ້ບັອານ ຍາດ
2. ໃນຊີ່ ວງໄລຍະການຂນົສົີ່ ງໄມຈ້າກການຕດັຢ ີ່ ໃນປີ່ າມາຫາສະໜາມ 1
3. ຊີ່ ວງໄລຍະການຂນົສົີ່ ງໄມຈ້າກສະໜາມ 1 ໄປຫາສະໜາມໄມ ້2
4. ຊີ່ ວງໄລຍະການຂນົສົີ່ ງໄມຈ້າກສະໜາມ 2 ຢ ີ່ ໃນເສັນ້ທາງສາທາລະນະ ໄປຫາໂຮງງານ

ປ ີ່ ງແຕີ່ ງໄມ ້ຫ  ືສົີ່ ງອອກຕີ່ າງປະເທດ
5. ຊີ່ ວງໄລຍະເກບັໄວຊ້ົີ່ ວຄາວຂອງໄມທ້ ີ່ ຜດິກດົໝາຍ ຢ ີ່ ຫ າຍໆບີ່ ອນ
6. ຢ ີ່ ທ ີ່ ໂຮງງານປ ງແຕີ່ ງໄມ ້
7. ຫ ງັຈາກຂະບວນການແປຮ ບຄັງ້ທ  1 ຫ  ື2 ກີ່ ຽວກບັວທິ ປ ງແຕີ່ ງ ຫ  ື ສນິຄາ້ສ າເລດັຮ ບ

ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງລ ກກຄາ້
8. ຊີ່ ວງໄລຍະການສົີ່ ງອອກໄປຕີ່ າງປະເທດ
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ອງົການ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນ ສປປ ລາວ 
ກີ່ ຽວກບັໄມອ້າຍດັ ແລະ ໄມຍ້ດຶ

XXX03.02.2018

1. ຂະແໜງກວດກາ ຂອງກອງກວດກາປີ່ າໄມ,້ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ແລະ ໜ
ີ່່ວຍງານກວດາກາປີ່ າໄມເ້ມອືງ (ກຊສ)

2. ໜີ່ ວຍງານພາສ ແຂວງ ແລະ ດີ່ ານພາສ ສາກນົ (ກງ)
3. ໜີ່ ວຍງານກວດກາການຄາ້, ຂະແໜງການຄາ້ພາຍໃນ, ພະແນກ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ 

ການຄາ້ (ກຊ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້)
4. ຕ າຫ ວດດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ, ຕ າຫ ວດທ ລະກດິ (ກຊ ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ)
5. ຄະນະຊ ນ້ າພເິສດ ແລະ ຈ ດກວດກາ ພາຍໃຕກ້ານມອບໝາຍ, ສາ້ງຕັງ້ໂດຍອ ງຕາມ

ການຕກົລງົເຫນັດ ຂອງເຈົາ້ແຂວງ ແລະ ເຈ ົາ້ເມອືງ ທ ີ່ ປະກອບດວ້ຍພະນກັງານຈາກ
ຫ າຍພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນພາກສີ່ ວນກວດການປີ່ າໄມ,້ ພະແນກ 
ການເງນິ (ພາສ ), ພະແນກ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້, ຕ າຫ ວດ, ທະຫານ ແລະ ພະ
ແນກ ຊສ
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ສິີ່ ງສ າຄນັໃນການອາ້ງອ ງທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
ສ າລບັໄມອ້າຍດັ/ໄມຍ້ດຶ
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• ກດົໝາຍ ວີ່ າດວ້ຍ ປີ່ າໄມ,້ ເລກທ  06/ສພ, ລງົວນັທ  24 ທນັວາ 2017.

• ດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ກີ່ ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງການຈ ດຄົນ້ໄມ,້ ການຂນົສົີ່ ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ທີ່ ອນ, ເລກທ  15/ນຍ ລງົວນັທ  10 ພດຶສະພາ 2016.

• ກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັການດ າຄະດ ທາງອາຍາ, ເລກທ  17/ສພ ລງົວນັທ  10 ມ ຖ ນາ 2012.
• ກອງກວດກາປີ່ າໄມແ້ຂວງ: ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງ ລດັຖະມນົຕ  ກະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າ ໄມ ້ກີ່ ຽວ

ກບັ ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ກອງກວດກາປີ່ າໄມແ້ຂວງ, ເລກທ  1014/ກປ ລງົວນັທ 201 
ພດຶສະພາ 2013.

• ກອງກວດກາປີ່ າໄມແ້ຂວງ: ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງລດັຖະມນົຕ  ກະຊວງ ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ກີ່ ຽວ
ກບັ ການກວດກາ ແລະ ການດ າເນນຄະດ  ກີ່ ຽວກບັ ປີ່ າໄມ ້ແລະ ຜພລດິຕະຜນົປີ່ າໄມ,້ ເລກທ  0141/ກປ 
ລງົວນັທ  18 ພະຈກິ 2010.

• ກອງກວດກາປີ່ າໄມແ້ຂວງ: ດ າລດັກີ່ ຽວກບັ ການກວດກາການຄາ້, ເລກທ  508/ຫກລບ ລງົວນັທ  4 ຕ ລາ 
2012.

• ພາສ : ກດົໝາຍການຄາ້: ອອກໂດຍ ສະພາແຫີ່ ງຊາດ, ເລກທ  04/ສພ ລງົວນັທ  20 ທນັວາ 2011.
• ຢ ີ່ ຂັນ້ແຂວງ: ລະບຽບການກີ່ ຽວກບັ ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາພືນ້ທ ີ່ ປີ່ າສະຫງວນ (ອອກໂດຍ

ເຈົາ້ແຂວງ).
• ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງເຈົາ້ແຂວງ ກີ່ ຽວກບັ ການແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະການມະການຮບັຜດິຊອບ ເພືີ່ ອແກໄ້ຂ

ບນັຫາ ໃນການຂນົສົີ່ ງ ແລະ ການຂ ດຄົນ້ໄມທ້ ີ່ ຜດິກດົໝາຍ.
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ການຂຶນ້ທະບຽນໄມຍ້ດຶກບັຫອ້ງການຄ ມ້ຄອງຊບັສນິແຫີ່ ງລດັ
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ໄມທ້ງັໝດົ, ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງທ ີ່ ມາຈາກປີ່ າຜະລດິແຫີ່ ງຊາດ, ໄມທ້ ີ່ ຂ ດຄົນ້ມາ
ຈາກເຂດຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິ ລວມທງັໄມທ້ ີ່ ຖກືຢຶດມາ ຕອ້ງໄດໄ້ປຂຶນ້ທະບຽ
ເປັນຊບັສນິຂອງລດັ ກີ່ ອນຈະຂາຍ. ນຕິກິ າທ ີ່ ອາ້ງອ ງ:
• ຄ າສັີ່ ງເລກທ  57/ນຍ ປ  2014 ແລະ
• ບດົແນະນ າ 3211/ກງ ລງົວນັທ  23 ກນັຍາ 2015: ບດົແນະນ າໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ ີ່ ກບັ ຄ າສັີ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ເລກທ  57/ນຍ 
ລງົວນັທ  16 ທນັວາ 2014 ກີ່ ຽວກບັການຄ ມ້ຄອງການເກບັລາຍຮບັໃນ
ການຂາຍໄມ ້ແລະ ເຄືີ່ ອງປີ່ າຂອງດງົເຂົາ້ງບົປະມານຂອງລດັ
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ການຂາຍໄມຍ້ດຶໂດຍຜີ່ ານການປະມ ນ
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ບາງເອກະສານທາງດາ້ນນຕິກິ າທ ີ່ ສ າຄນັ:

• ນຍ 19 ລງົວນັທ  2 ມ ນາ 2017 ກີ່ ຽວກບັຄະນະກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມຂ້ັນ້ສ ນກາງ
• ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້-ກມົຂາເຂົາ້ ແລະ ຂາອອກ ເລກທ  0336 ລງົວນັ
ທ  13 ມ ນາ 2017 ກີ່ ຽວກບັປານປະມ ນຂາຍໄມຢຶ້ດ.

• ຂ ຕ້ກົລງົຂອງເຈົາ້ແຂວງໆຄ າມີ່ ວນ ເລກທ  2524 ລງົວນັທ  20 ທນັວາ 2016 ກີ່ ຽວກບັ 
ການແຕີ່ ງຕັງ້ ຄະນະກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມຂ້ັນ້ແຂວງ.

ບນັດາເອກະສານ ກີ່ ຽວກບັການຂາຍໄມທ້ີ່ ອນ ໂດຍທົີ່ ວໄປ:

• ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ເລກທ  1762 ລງົວນັທ  23 ສງິຫາ 2012 ກີ່ ຽວ
ກບັລະບຽບການໃນການຂາຍ ແລະ ການຊືໄ້ມທ້ີ່ ອນ

• ກະຊວງ ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້- ກມົ ການນ າເຂົາ້ ແລະ ສົີ່ ງອອກ ເລກທ  1813 ລງົ
ວນັທ  4 ກນັຍາ 2015 ກີ່ ຽວກບັລາຄາໄມທ້ີ່ ອນ
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ຂັນ້ຕອນໃນການດ າເນ ນໄມຢຶ້ດ

Seite 10

ການຂຶນ້ທະບຽນໄມຢຶ້ດ ກບັ
ຫອ້ງການຄ ມ້ຄອງຊບັສນິ
ແຫີ່ ງລດັ

XXX03.02.2018
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ການຕະຫ າດກີ່ ຽວກບັ
ໄມຍ້ດຶ ໂດຍຜີ່ ານຂະບວນ
ການປະມ ນຂາຍ
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ຫ ກັການ 5.1 ການກ ານດົໄມຢຶ້ດ
ມາດຖານ 5.1.1 ລດັຈະຢຶດ ຫ ື ການເກບັກ າໄມທ້ີ່ ອນ ແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ບນັດາກດົໝາຍ

ຕວົຊ ວ້ດັ ຕວົຢັງ້ຢືນ ນຕິກິ າອາ້ງອ ງ
ສານກ ານດົໄມຢຶ້ດ ໂດຍອ ງຕາມການຟອມ
ທ ີ່ ກະກຽມໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ

 ຄ າສັີ່ ງຂອງການດ າເນ ນຄະດ ໂດຍ ພາສ ກດົໝາຍອາກອນ 2012

 ຄ າສັີ່ ງຂອງການດ າເນ ນຄະດ ໂດຍກອງ
ກວດກາປີ່ າໄມແ້ຂວງ

 ຂ ຕ້ກົລງົເລກທ 3063/ກປ ກີ່ ຽວກບັອງົ
ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ການ
ມອບໝາຍ) ຂອງກມົກວດກາປີ່ າໄມ ້ ລງົວນັ
ທ 30 ມ ຖ ນາ 2017

 ການຕດັສນິໂດຍສານກີ່ ຽວກບັການຢຶດ ກດົໝາຍທາງອາຍາ (2012)



 

ໄມທ້ີ່ ອນແມີ່ ນເກບັກ າໂດຍອງົການຈດັຕັງ້
ຂອງລດັ

 ??????  ????????
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ຫ ກັການ 5.1 ການກ ານດົໄມຢຶ້ດ
ມາດຖານ 5.1.2 ໄມຢຶ້ດຕອ້ງມ ການໝາຍ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນເປັນຊບັສນິແຫີ່ ງລດັ
ຕວົຊ ວ້ດັ ຕວົຢັງ້ຢືນ ນຕິກິ າອາ້ງອ ງ

 ການຂນຶທະບຽນເຂົາ້ເປັນ
ຊບັສນິຂອງລດັ

 ບດົແນະນ າ ເລກທ 3211/ກງ
(2015) ມາດຕາ 2

 ໃບຢັງ້ຢືນການລບົອອກ
ຈາກຊບັສນິຂອງລດັ

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ 
(2007), ມາດຕາ 11 (1)

 ບດົແນະນ າ ເລກທ  3211/ກງ
(2015), ມາດຕາ 6
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ບນັດາຫ ກັການ, ມາດຖານ, ຕວົຢັງ້ຢືນ 
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ຫ ກັການ 5.2 ການຂາຍໄມຢຶ້ດໂດຍລດັ
ມາດຖານ 5.2 ການປະມ ນໄມທ້ີ່ ອນຕອ້ງສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບການຕີ່ າງໆ (ກະລ ນາກວດຄນື ກີ່ ຽວກບັການປະມ ນຂາຍໄມທ້ີ່ ອນໃນປີ່ າ
ຜະລດິແຫີ່ ງຊາດ)
ຕວົຊ ວ້ດັ ຕວົຢັງ້ຢືນ ນຕິກິ າອາ້ງອ ງ

5.2.1.1. ຄະນະກ າມະການ ການປະມ ນຕອ້ງໄດແ້ຕີ່ ງຕັງ້ຈາກ 3
ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງເຊັີ່ ນ: ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ,້ ອ ດສາ
ກະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ການເງນິ ຢ ີ່ ຈ ັນ້ແຂວງ.

 ຂ ຕ້ກົລງົການແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະ
ກ າມະການປະມ ນຂອງເຈ ົາ້ແຂວງ

 ຄ າສັີ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 6 (2)

 ກດົລະບຽບ 1726/ກຊອສຄ (2012), ໝວດ I 

(4)

5.2.1.2 ການຂາຍໄມຢຶ້ດທ ີ່ ເປັນທາງການຕອ້ງປະຕບິດັໂດຍການ
ປະມ ນທ ີ່ ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ໂດຍຄະນະກ າມະການປະມ ນ.

 ໜງັສືີ່ ການປະກາດການປະມ ນ  ກດົລະບຽບ 1726/ກຊອສຄ (2012), ໝວດ II 

(1.1)

 ຜນົການປະເມ ນ  ກດົລະບຽບ 1726/ກຊອສຄ (2012), ໝວດ II 

(2)
 ກດົລະບຽບ 0204/ກປ (2002), ມາດຕາ 17

 ສນັຍາການຂາຍ  ກດົໝາຍ 06/ນຍ (2007), ມາດຕາ 11 (1)
 ກດົລະບຽບ ເລກທ 1726/ກຊອສຄ (2012), 
ໝວດ III (1)

 ໃບຮບັເງນິຈາກຜ ຊ້ ື ້  ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 11 (1)
 ກດົລະບຽບ ເລກທ 1726/ກຊອສຄ (2012), 
ໝວດ III (2)

• ບດົລາຍງານຜນົການປະມ ນ ແລະ ສະເໜ ໃຫ ້
ຄະນະກ າມະການການປະມ ນຂັນ້ສ ນກາງ

 ບດົແນະນ າ ເລກທ  0366/ກຊອຄ-ກຄຂອ
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ຄ າຖາມ
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ອງົການຈດັຕັງ້ໃດແດີ່  ນອກຈາກພາ ສ ແລະ ກມົ ກວດກາ ປີ່ າ ໄມ ້ແລະ ກອງ
ກວດກາ ປີ່ າ ໄມ ້ ທ ີ່ ອະ ນ ຍາດໃຫ ້ຍດຶ ໄມ?້

ກອບນຕິກິ າ ສ າລບັ “ໄມ ້ທອ້ນໂຮມ” ມ ຫຍງັແດີ່ , ມ ຂັນ້ຕອນຄາ້ຍຄກືນັກບັ 
“ໄມຍ້ດຶ” ແນວໃດ?

ສນົທິສນັຍາ CITES ມ ບດົບາດອນັໃດແດີ່  ແລະ ຂະ ບວນການກີ່ ຽວກບັໃບ
ຢັງ້ຢືນ CITES ຈະ ເລ ີ່ ມ ຕົນ້ຈາກ ຂັນ້ຕອນໃດ?

Seite 16
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• ຊອກຫາທ ມງານຊີ່ ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ
• ແບີ່ ງປັນ ບດົລາຍງານການປະເມ ນ ກີ່ ຽວກບັ ການປຶກສາຫາລທືາງດາ້ນກດົໝາຍ ກບັ
ທ ມງານຫ ກັ

• ຈດັຫາທ ມງານຊີ່ ຽວຊານ ເພືີ່ ອປຶກສາຫາລ ືກີ່ ຽວກບັນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງໃນວນັທ 
15.2.2019

• ປຶກສາຫາລ ືກີ່ ຽວກບັນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ 5 ຢ ີ່ ໃນ TWG ຄັງ້ຕ ີ່ ໄປ ທາ້ຍເດອືນ ກ ມພາ
• ສົີ່ ງຮີ່ າງນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ 5 ໃຫກ້ບັ EU

• ປຶກ ສາ ຫາ ລື ນຍິາມ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ 5 ໃນການເຈລະຈາຊີ່ ອງໜາ້ກນັຄັງ້ຕ ີ່ ໄປ (ກາງເດອືນ 
ມ ນາ)
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ຂ ຂອບໃຈ!
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