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1. ຫ ງັຈາກ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ຄັງ້ທ ີ1, ທມີງານວຊິາການ, TEG, TWG ໄດ ້
ປັບປຸງ TLD1 ຈາກສະບບັຮ່າງ 3.1 ມາເປັນ ສະບບັຮ່າງ 4.0

2. ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT ໄດສ້ົ່ ງ TLD 1 “ສະບບັຮ່າງ 4.0” ໃຫ ້EU 
ເພ ່ ອໃຫຄ້ າຄດິຄ າເຫນັ

3. ທມີງານວຊິາການ ໄດປັ້ບປຸງ TLD1 “ຈາກສະບບັຮ່າງ 4.0 ມາເປັນສະບບັຮ່າງ 
4.1, 4.2” ອງິຕາມຄ າເຫນັລະອຽດຂອງ EU. 

4. TEG ສະເໜ ີTLD1 “ສະບບັປັບປຸງ 4.2” ໃນກອງປະຊຸມ TWG. 
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1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ໃນການປັບປຸງ TLD1 ຫ ງັຈາກ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້
ຄັງ້ທ ີ1

• ໄດເ້ພີ່ ມ ໜ ່ ງຫ ກັການຄ : “ຫ ກັການ 1.6 ການແກໄ້ຂຂ ຄ້ດັແຍ່ງ” ເຂົາ້ TLD1 ທີ່ ເປັນ
ຫ ກັການປ່ິນອອ້ມ ເພ ່ ອກວມເອາົ ການແກໄ້ຂຂ ຄ້ດັແຍ່ງທງັໝດົ ເລີ່ ມຈາກໄລຍະ
ເວລາ ການວາງແຜນສດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ຈນົຮອດ ການປະເມນີຫ ງັການ
ຂຸດຄົນ້ໄມ.້ 

• ເພີ່ ມ ບາງຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ບາງຕວົຢັງ້ຢ ນ ເຂົາ້ໃນ TLD1 ເພ ່ ອໃຫຈ້ະແຈງ້ 
• ສະເໜໃີຫ ້ປັບປຸງ ຂ ຕ້ກົລງົ ເລກທີ 0182/ກປ (2009) ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ້ພາລະ
ບດົບາດ ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ວສິາຫະກດິຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຈະແຈງ້ ໃນການດ າເນນີການ
ຂຸດຄົນ້ໄມ.້ 

• ໄດປ່້ຽນ ສ ານວນຄ າສບັ ຂອງຕວົຊີບ້ອກ ຈາກ ແບບ passive ມາເປັນແບບ
active

• ໄດຮ່້າງ ພາກສະເໜ,ີ ການອະທບິາຍຄ າສບັ ແລະ ອະທບິາຍຄ າສບັຫຍ  ້ຂອງ TLD1 
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ຫ ກັການ 1.1 ແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ
ມາດຖານ 1.1.1 ຕອ້ງສາ້ງແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ ໃຫໜ່້ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້
ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.1.1.1 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແລະ ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ເມ  ອງໄດສ້າ້ງ ແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ປ່າຜະລດິ ແລະ ເຊນັຮບັຮອງ ໂດຍກມົ
ປ່າໄມ.້ ໃນກ ລະນ ີຕອ້ງການປັບປຸງ, ການ
ປັບປຸງຕອ້ງໄດດ້ າເນນີ ຫ ງັຈາກ 15 ປີ.  

1.1.1.1.1 ແຜນຈດັສນັ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 14.   
 ດ າລດັ 59/ນຍ (2002), ມາດຕາ 7. 
 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2003), ມາດຕາ

7. 
 ບດົແນະນ າ 2156/ກປມ (2006), ຂ  ້III 

(3.2) , ໝວດ 4 (4.3, 4.4, 4.5 ແລະ
4.6).

 ຂ ຕ້ກົລງົ 1080/ກປ (2003), ມາດຕ າ 9 
ແລະ 10 

1.1.1.1.2 ຂ ຕ້ກົລງົຮ່ວມໃນ
ການຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2003), ມາດຕາ 
3(9) ແລະ 11

1.1.1.2 ແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າ
ຜະລດິ ໄດກ້ ານດົ ບ ລມິາດໄມ ້ທີ່ ສາມາດ
ຂຸດຄົນ້ປະຈ າປີ ແລະ  ຄຸມ້ຂຸດຄົນ້ (ຄຸມ້
ຕດັປະຈ າປີ) ສ າລບັການວາງແຜນ ໃນ
ຮອບຕດັ 15 ປີ. 

1.1.1.2.1 ບ ລມິາດໄມທ້ີ່ ສາ 
ມາດຂຸດຄົນ້ປະຈ າປີ ໃນແຜນ
ຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າ
ຜະລດິ. 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 18(1)  
 ບດົແນະນ າ 2156/ກປມ (2006), ມາດຕາ 6. 

1.1.1.2.2 ແຜນທີ່  ຄຸມ້ຂຸດຄົນ້
ໄມປ້ະຈ າປີ.  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 18(1).  
 ບດົແນະນ າ 2156/ກປມ (2006), ມາດຕາ 6.
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ຫ ກັການ 1.2 ການດ າເນນີຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ມາດຖານ 1.2.1 ແຜນການຂຸດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປີ ຕອ້ງໄດວ້າງແຜນໂດຍ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ຕອ້ງໄດ ້
ອະນຸມດັ ຈາກລດັຖະບານ 
ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.2.1.1 ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມເ້ມ ອງ ໄດສ້າ້ງ ແຜນຂຸດຄົນ້
ໄມ ້ອງີໃສ່ຜນົຂອງການສ າຫ ວດ 
ກ່ອນການຂຸດຄົນ້ ແລະ ໄດເ້ຊນັ
ຢັງ້ຢ ນໂດຍ ພະແນກກະສກິ າ
ແລະ ປ່າໄມ.້

1.2.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ສ າຫ ວດ ກ່ອນການຂຸດຄົນ້. 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 15. 
 ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), 

ມາດຕາ 13 
 ບດົແນະນ າ 2155/ກປມ (2006), ໝວດ

ທີ 5.
1.2.1.1.2 ແຜນຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ສ າລບັ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ
ປ່າໄມ ້ລວມທງັ ແຜນທີ່ ຂຸດ
ຄົນ້. 

 ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), 
ມາດຕາ 13

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດ
ທີ 5(1)

1.2.1.2 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ໄດຮ່້າງ ແຜນ ດ າເນນີງານ 
ຂອງແຂວງ ລວມທງັ ແຜນຂຸດ
ຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປີ ແລະ ໄດສ້ົ່ ງໃຫ ້
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້  

1.2.1.2.1 ແຜນດ າເນນີງານ
ປະຈ າປີຂອງແຂວງ ລວມທງັ 
ແຜນຂຸດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປີ

 ຄ າສັ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 4
 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດ

ທ ີ5 (1).
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ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.2.1.3 ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸມດັ 
ແຜນຂຸດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປີ ແລະ ສົ່ ງ 
ແຜນດ າເນນີງານ ຂອງແຂວງ ໃຫ ້
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້

1.2.1.3.1 ແຈງ້ການ  
ແຜນ ຂຸດຄົນ້ປະຈ າປີ ຂອງ
ຫອ້ງວ່າການສ ານກັງານ
ນາຍກົ. 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ
18(4). 

 ຄ າສັ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 4
 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດ

ທີ 4. 
1.2.1.2.2 ແຈງ້ການ ແຜນ
ຂຸດຄົນ້ປະຈ າປີ ຂອງ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ.້

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 18 
(4). 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດ
ທີ 4. 

1.2.1.4 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ອອກໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົນ້
ໄມ ້ໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານຂຸດຄົນ້ໄມ.້  

1.2.1.4.1ໃບອະນຸຍາດຂຸດ
ຄົນ້ໄມທ້ີ່ ອອກໃຫໂ້ດຍ ພະ
ແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 
(3). 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດ
ທີ 5(4). 

2. TLD 1 “ປ່າຜະລດິ”

29/01/2018 TWG  Meeting 8

ມາດຖານ 1.2.2 ການດ າເນນີຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງ ຕາມຫ ກັການໃນການຂຸດຄົນ້ 
ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.2.2.1 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ໄດເ້ຊນັສນັຍາ ກບັກອງຂຸດຄົນ້
ໄມ ້ຫ   ວສິາຫະກດິຂຸດຄົນ້ໄມ ້ທີ່ ໄດ ້
ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ຢ່າງເປັນທາງການ (F1).  

1.2.2.1.1 ສນັຍາການຂຸດຄົນ້
ໄມ.້  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 15(3)

1.2.2.1.2 ໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້
ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິຂຸດ
ຄົນ້ໄມ ້ທີ່ ອະນຸຍາດໂດຍ 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2) 
 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 23.

1.2.2.1. 3 ໃບທະບຽນຂ ນ້
ທະບຽນວສິາຫະກດິ ການຂຸດ
ຄົນ້ໄມ ້ຈາກພະແນກ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2). 
 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 24. 

1.2.2.1. 4 ໃບອະນຸຍາດ ການ
ນ າໃຊພ້າຫະນະ.

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2). 
 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 15(4) 

1.2.2.1.5 ໃບອະນຸຍາດ  ການ
ນ າໃຊເ້ຄ ່ ອງຈກັຂຸດຄົນ້ ໄມ.້

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2). 
 ຂ ຕ້ກົລງົ 0080/ກປ (2012), ມາດຕາ 8.
 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 11(4).

1 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ 2009 ກ ານດົຫ ກັການພ ນ້ຖານໃນການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ວສິາຫະກດິຂຸດຄົນ້
ໄມ ້ແຕ່ວ່ານຍິາມຂອງວສິາຫະກດິ ແມ່ນບ ່ ຈະແຈງ້, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງກນັ ລະຫ່ວາງ ລດັວສິາຫະກດິ ຫ   
ບ ລສິດັເອກະຊນົ ເຊິ່ ງຈ າເປັນຕອ້ງມກີານຊີແ້ຈງ ເຊັ່ ນວ່າ ເປັນຫຽັງ ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຈງິຂ ນ້ກບັ PAFO, ຄຸມ້ຄອງໂດຍ PFS 
ໃນການເຊນັສນັຍາຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແຕ່ລະຄັງ້ (ມາດຕາ. 5)? ຈິ່ ງສະເໜ ີໃຫປັ້ບປຸງ ຂ ຕ້ກົລງົນີ.້ 
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ມາດຖານ 1.2.2 ການດ າເນນີຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງ ຕາມຫ ກັການໃນການຂຸດຄົນ້ 
ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.2.2.2 ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຫ   ວສິາຫະກດິຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ໄດສ້າ້ງ ສິ່ ງ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຂຸດຄົນ້
ໄມ ້(ລວມມເີສັນ້ທາງ, ແຄມ້ພກັຂອງໜ່ວຍງານຂຸດ
ຄົນ້ໄມ,້ ແລະ ສະໜາມໄມ)້ ອງີຕາມບດົແນະນ າແລະ 
ແຜນຂຸດຄົນ້ໄມ.້  

1.2.2.2.1 ແຜນທີ່ ຂຸດຄົນ້ໄມ ້ທີ່ ບົ່ ງ
ບອກ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ.້ 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ
(2006), ໝວດທ ີ4, 6-9

1.2.2.3 ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຫ   ວສິາຫະກດິຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການ ດ າເນນີການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ອງີ
ຕາມບດົແນະນ າ.

1.2.2.3.1 ແຜນທີ່ ຕົນ້ໄມຢ້ ນຕົນ້. 
ບດົລາຍງານ ການຕດິຕາມກວດກາ 
ໃນໄລຍະການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ຂອງ 
ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ເມ  ອງ ແລະ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ
ປ່າໄມແ້ຂວງ.  
1.2.2.3.2 ບນັຊໄີມຢ້ ນຕົນ້ທີ່ ໄດ ້
ຄດັເລ ອກ(ຟອມ I). 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), 
ມາດຕາ 49 (4 - 6). 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ
(2006), ໝວດທ ີ10

1.2.2.4 ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໄດບ້ນັທ ກໄມ ້
ທ່ອນທຸກໆ ທ່ອນ ຫ ງັຈາກການບນັທ່ອນ ໃນເຂດ
ຂຸດຄົນ້ ຫ   ຢູ່ສະໝາມ 1. 

1.2.2.4.1 ບນັຊ ີໄມ ້ທີ່ ຄດັເລ ອກ 
ໃນການຕດັ ແລະ ບນັຊໄີມທ່້ອນ 
(ຟອມ I)

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ
(2010). ໝວດທ ີ4 (4.1-4.2)

1.2.2.5 ຢູ່ໃນສະໜາມ 2, ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມແ້ຂວງ, ໜ່ວຍງານປ່າໄມເ້ມ ອງ ແລະ ໜ່ວຍ
ງານປ່າໄມບ້າ້ນ ໄດຂ້ ນ້ບນັຊໄີມທ່້ອນ, ວດັແທກ 
ແລະ ໝາຍໜາ້ໄມ ້ດວ້ຍສ,ີ ຈດັຂະໜາດ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບໄມທ່້ອນ ອງິຕາມ ບດົແນະນ າ. 

1.2.2.5.1 ບນັຊໄີມ ້ໃນສະໜາມ 
2 (ຟອມ IV).

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ
(2010). ໝວດທ ີ4 (4.4-
4.6).

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0116/ກປ (2007), 
ພາກ 1 - 2. 
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ຫ ກັການ 1.3 ການຂາຍໄມ ້
ມາດຖານ 1.3.1 ການປະມູນຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມ ລະບຽບການ 
ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.3.1.1 ຄະນະກ າມະການປະມູນຂາຍໄມ ້
ໄດສ້າ້ງຕັງ້ ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ຈາກສາມຂະ      
ແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ: ກະສກິ າ ແລະ
ປ່າໄມ,້ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແລະ
ການເງນິ ລວມທງັ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ
ປ່າໄມ ້ແລະ ການຈດັຕັງ້ປ່າໄມບ້າ້ນ. 

1.3.1.1.1 ຂ ຕ້ກົລງົການແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະ
ກ າມະການປະມູນຂາຍໄມ ້ຈາກ
ເຈ ົາ້ແຂວງ.  

 ຄ າສັ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 6 
(2). 

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), 
ໝວດທ ີ(4) (F3). 

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), 
ມາດຕາ 17. 

1.3.1.2 ຄະນະກ າມະການປະມູນຂາຍໄມ ້
ໄດດ້ າເນນີຂາຍໄມ ້ຕາມບນັຊໄີມຢ່້າງເປັນ
ທາງການ  ຜ່ານການປະມູນຢ່າງມຄີວາມ
ໂປ່ງ ໃສ.    

1.3.1.2.1 ບນັຊໄີມ ້(ຟອມ IV) ທີ່ ຂ ນ້
ທະບຽນເປັນ ຊບັສນິຂອງລດັ. 

 ດ າລດັ 59/ນຍ (2002), ມາດຕາ 11. 
 ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ

2.

1.3.1.2.2 ໄມທ່້ອນ ທີ່ ຈດັເປັນແຕ່ລະ
ຊຸດ ສ າລບັ ການປະມູນ (ຟອມ V).

 ຊ່ອງຫ່ວາງ “ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ
(2010), COC “

 ຊ່ອງຫ່ວາງ “ລະບຽບການ 1726/ອ.ຄ 
(2012). “ 

1.3.1.2.3 ໃບແຈງ້ເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມ 
ການປະມູນຂາຍໄມ.້

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), 
ໝວດທ ີ2 (1.1).
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ຫ ກັການ 1.3 ການຂາຍໄມ ້

ມາດຖານ 1.3.1 ການປະມູນຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມ ລະບຽບການ 

ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.3.1.2 ຄະນະກ າມະການປະມູນຂາຍໄມ ້ໄດ ້
ດ າເນນີຂາຍໄມ ້ຕາມບນັຊໄີມຢ່້າງເປັນທາງການ  
ຜ່ານການປະມູນຢ່າງມຄີວາມໂປ່ງໃສ.    

1.3.1.2.4 ບດົບນັທ ກ ຜນົໄດຮ້ບັ 
ຂອງການປະມູນໄມ ້ລວມທງັລາຍຊ ່
ຂອງ ຄະນະກ າມະການປະມູນ.  

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), 
ໝວດທ ີ2 (2) 

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), 
ມາດຕາ 17. 

1.3.1.2.5 ສນັຍາ ການຊ -້ຂາຍໄມ.້  ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), 
ມາດຕາ 11 (1). 

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), 
ໝວດທ ີ3 (1)

1.3.1.2.6 ໃບບນິ ການ     ຊ າລະ
ຄ່າພນັທະໄມ ້ຈາກຜູຊ້  ໄ້ມ.້

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), 
ມາດຕາ 11 (1). 

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), 
ໝວດທ ີ3(2).

1.3.1.2.7 ໃບລບົລາ້ງ ບນັຊໄີມ ້
ອອກຈາກ ຊບັສນິຂອງລດັ.

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), 
ມາດຕາ 11 (1). 

 ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), 
ມາດຕາ 6.
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ຫ ກັການ 1.3 ການຂາຍໄມ ້

ມາດຖານ 1.3.2  ການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມລະບຽບການ

ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.3.2.1 ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ພະແນກ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ໄດຮ້ບັປະກນັວ່າ  
ຂ ມູ້ນໃນການໃຊຈ່້າຍ (ຄ່າຂຸດຄົນ້ໄມ)້ ແລະ 
ລາຍຮບັ (ມູນຄ່າການປະມູນ) ຕອ້ງມຄີວາມໂປ່ງ
ໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 

1.3.2.1.1 ໃບຮບັເງນິ ທີ່ ເຊນັ
ຮບັຮອງ ຈາກໜ່ວຍງານຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ອງີຕາມສນັຍາການຂຸດຄົນ້ໄມ.້

 ລະບຽບການ 0182/ກປ (2009), 
ມາດຕາ 7 (7.7)

 ຊ່ອງຫ່ວາງ “ແຈງ້ການ 0167/
ອ.ຄ.ນສ (2010) – ຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງ“ 

1.3.2.1.2 ຍອດເງນິລາຍຮບັ ຈາກ
ການປະມູນຂາຍໄມ.້ 

 ຊ່ອງຫ່ວາງ “ປັບປຸງ ລດັທະບນັຍດັ 
001 /ປປທ (2012), ເພ ່ ອ ໃຫເ້ຂົາ້
ເຖງີຂ ມູ້ນການໃຊຈ່້າຍ ໃນການຂຸດ
ຄົນ້“

1.3.2.2 ຂະແໜງການເງນິ ແຂວງ ໄດ ້ແບ່ງປັນ 
ລາຍຮບັທງັໝດົ ຈາກການຂາຍໄມ ້ໄດແ້ບ່ງອອກ
ເປັນ 70% ເຂົາ້ໃນງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ
30% ເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາ
ປ່າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາບາ້ນ.          

1.3.2.1.1 ໃບສັ່ ງມອບເງນິ ທີ່ ອອກ
ໃຫ ້ຈາກຂະແໜງຊບັສນິຂອງລດັ. 

 ລດັທະບນັຍດັ 001 /ປປທ (2012),
ມາດຕາ 4 ແລະ 6

1.3.2.1.2 ໃບບນິໂອນເງນິ ເຂົາ້ຄງັ
ເງນິຂອງແຂວງ. 

 ລດັທະບນັຍດັ 001 /ປປທ 
001(2012), ມາດຕາ 7

1.3.2.1.3 ໃບບນິໂອນເງນິ 12% 
ຂອງລາຍຮບັທງັໝດົ  ເຂົາ້ ບນັຊີ
ທະນາຄານ ຂອງບາ້ນ. 

 ລດັທະບນັຍດັ 001 /ປປທ
001(2012), ມາດຕາ 7
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ຫ ກັການ 1.4 ການຂນົສົ່ ງໄມ ້

ມາດຖານ 1.4.1 ປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົໃນການຂນົສົ່ ງໄມ ້ຈາກຄຸມ້ຕດັ ຫາ ສະໜາມ II

ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.4.1.1 ຜູປ້ະກອບການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໄດບ້ນັທ ກ ໃນ
ແບບຟອມ COC ໃນການຂນົສົ່ ງໄມຈ້າກ ຈດຸຕດັຫາ
ສະໜາມ II. ພະນກັງານ ຕດິຕາມກວດກາກດິຈະກ າ 
ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້(F4) ໄດບ້ນັ ທ ກການຂນົສົ່ ງ ໄມທ່້ອນ 
ຈາກຄຸມ້ຕດັ ໄປຫາສະໜາມ II ເຂົາ້ໃນ ໃບ ນ າສົ່ ງ ໄມ ້
ແລະ ບນັທ ກບນັຊ ີໄມທ້ີ່ ຮບັໄມທ່້ອນ ເຂົາ້ສະໜາມ 2.  

1.4.1.1.1 ໃບນ າສົ່ ງໄມ ້
(ຟອມ II) ແລະ ບນັຊໄີມ ້
ທ່ອນ ເຂົາ້ສະໜາມ II 
(ຟອມ III)

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), 
ມາດຕາ 49 (7).

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), 
ໝວດທ ີ10 (4.4).

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), 
ພາກທ ີ5 (4.3). 

1.4.1.1.1 ບນັຊໄີມທ່້ອນ
ເຂົາ້ສະໜາມ II (ຟອມ 
III)

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), 
ພາກທ ີ5 (4.4).

4 ການລະບຸໃນບດົແນະນ າ ເລກທີ 2157/DOF (2006) ແລະ ບດົແນະນ າ ເລກທີ 0962/DOF 2010 ບ ່ ທນັຈະແຈງ້ ທາງ
ດາ້ນຄວາມຮບັຜດິຊອບ. ສິ່ ງທີ່ ບ ່ ສອດຄອ່ງນີ ້ກມົປ່າໄມ ້ຈະໄດ ້ພຈິາລະນາ ໃນການປັບປຸງ ລະບຽບການ ເລກທ ີ 0962
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ມາດຖານ 1.4.2 ປະຕບິດັໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົໃນການຂນົສົ່ ງໄມ ້ຈາກສະໜາມ II ຫາ ສະໜາມ III

ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ 
1.4.2.1 ຜູຊ້ ໄ້ມ ້ໄດມ້ເີອກະສານເຄ ່ ອນ
ຍາ້ຍໄມຄ້ບົຊຸດ ກອ່ນຈະເຄ ່ ອນຍາ້ຍ ໄມ ້
ອອກ.

1.4.2.1.1 ໃບບນິຮບັເງນິ
ການຂາຍໄມ.້  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ
53.

 ຄ າສັ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 15. 
1.4.2.1.2 ໃບລບົລາ້ງ
ບນັຊໄີມອ້ອກຈາກຊບັສນິ
ຂອງລດັ.

 ຄ າສັ່ ງ 57/ນຍ (2014).
 ຄ າແນະນ າ 3211 /ກງ (2015), 

ມາດຕາ 6. 
1.4.2.1.3 ບນັຊໄີມ ້
(ຟອມ V)

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ
53.

1.4.2.1.4 ໃບອະນຸຍາດ
ເຄ ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກພະ
ແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປ່າໄມ.້ 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ
53.

 ດ າລດັ 32/ນຍ (2012), ມາດຕາ 5 
(7).

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), ຂ ້
5.2. 
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ຫ ກັການ 1.5 ການປະເມນີ ຫ ງັການຂຸດຄົນ້ໄມ ້

ມາດຖານ 1.5.1 ຕອ້ງໄດດ້ າເນນີ ການປະເມນີຫ ງັການຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.5.1.1 ໜ່ວຍງານປ່າໄມເ້ມ ອງ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ປ່າໄມບ້າ້ນ ໄດ ້ດ າເນນີການປະເມນີ 
ການຈດັຕັງ້ປະບດັ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ຜນົ
ກະທບົຂອງການຂຸດຄົນ້ໄມ.້ 

1.5.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ປະເມນີຫ ງັການຂຸດຄົນ້ ໄມ.້ 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 
(8 ແລະ 9). 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດ
ທ ີ10 (3).  

 ບດົແນະນ າ 1036/ກປມ (2010), ຂ ້ 6.  
 ຄູ່ມ  ການດ າເນນີງານ ປ່າຜະລດິ ກປມ 

(2013), ຂ  ້8.5.2

ມາດຖານ 1.5.2 ຕອ້ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຜນົຂອງການປະເມນີ ຫ ງັການຂຸດຄົນ້ໄມ ້

ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.5.2.1 ກອງຂຸດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິຂຸດຄົນ້ໄມ ້
ໄດຫ້ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ບນັຫາ ແລະ ຜນົກະທບົ ທີ່ ຂະແໜງປ່າໄມ,້
ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ການຈດັຕັງ້
ປ່າໄມບ້າ້ນ ໄດສ້ະເໜ.ີ 

1.5.2.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດ
ທ ີ12.

 ຄູ່ມ  ການດ າເນນີງານ ປ່າຜະລດິ ກປມ 
(2013), ຂ  ້8.5.2  
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ຫ ກັການ 1.6 ການແກໄ້ຂຂ ຄ້ດັແຍ່ງ

ມາດຖານ 1.6.1 ຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ ຂ ຄ້ດັແຍ່ງ ທີ່ ເກດີຂ ນ້ ລະຫ່ວາງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍ ນຍງົທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ
ຕວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢ ນ ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິ າ
1.6.1.1 ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປ່າໄມບ້າ້ນ ໄດ ້ແກໄ້ຂ ທຸກຂ ້

ຄດັແຍ່ງ ລະຫ່ວາງ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັ, 
ບຸກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ປ່າໄມບ້າ້ນ ຫ  
ປະຊາຊນົ ກ່ຽວກບັ ກດິຈະກ າປ່າໄມ ້ ຫ   
ກ່ຽວກບັ ຂ ຕ້ກົລງົ ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັ ການຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລດິ ທີ່

ດ າເນນີ ໄປຕາມຂັນ້ຕອນ ທີ່ໄດ ້ລະບຸໄວ ້
ໃນຂ ຕ້ກົລງົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫ   ສນັຍາເຊນັ 
ຈາກທຸກຝ່າຍ. 

1.6.1.1.1 ບດົບນັທ ກ 
ການແກໄ້ຂຂ ຄ້ດັແຍ່ງ. 

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), 
ມາດຕາ 33. 

 ຄູ່ມ ການດ າເນນີງານ ປ່າຜະລດິ ກປມ 
(2013), ຂ  ້8.5.5
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• ປັບປຸງ TLD1 ໂດຍຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT ລວມທງັ
ພຈິາລະນາ ຄ າເຫນັຈາກ TWG (V.4.2 ເປັນ V.5.0)

• ສົ່ ງ ສະບບັປັບປຸງ TLD1 ສະບບັ (V.5.0) ໃຫ ້EU ເພ ່ ອໃຫຄ້ າຄດິຄ າ
ເຫນັ

• ທມີງານ ເຈລະຈາ ຈະກະກຽມ TLD1 ເພ ່ ອເຈລະຈາຊ່ອງຄັງ້ທ ີ2 ກບັ
EU  ໃນເດ ອນ ມນີາ 2018.                                                                                       
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3. ແຜນວຽກໃນຕ ່ ໜາ້

18

ຂອບໃຈ


