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ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 1: ປີ່ າຜະລດິ 

ຫ ຼັກການ 1.1 ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ  

ມາດຖານ 1.1.1 ຕອ້ງສາ້ງແຜນຈຼັດສຼັນ ສ າລຼັບ ເຂດຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ  

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.1.1.1 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ແລະ 
ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມເ້ມອືງໄດສ້າ້ງ 
ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ ແລະ 
ໄດເ້ຊຼັນຮຼັບຮອງ ໂດຍກມົປີ່ າໄມ.້ ໃນກ ລະນ  
ມ ການປຼັບປ ງແຜນຄ ມ້ຄອງ, ແມີ່ ນໃຫປ້ຼັບປ ງ 
ຫ ຼັງຈາກໄດ ້15 ປ .   

1.1.1.1.1 ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້
ຄອງປີ່ າຜະລດິ  

 

• 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 ຕ້ກົລງົຮີ່ ວມໃນການຄ ມ້
ຄອງປີ່ າຜະລດິ 

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

1.1.1.2 ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປີ່ າ
ຜະລດິ ໄດກ້ ານດົ ບ ລມິາດ ໄມ ້ທ ີ່ ສາມາດຂ ດ
ຄົນ້ປະຈ າປ  ແລະ ຄ ມ້ຂ ດຄົນ້ (ຄ ມ້ຕຼັດປະຈ າ
ປ ) ສ າລຼັບ ການວາງແຜນ ໃນຮອບຕຼັດຟຼັນ 15
ປ .    

1.1.1.2.1 ບ ລມິາດໄມທ້ ີ່ ສາ ມາດຂ ດ
ຄົນ້ປະຈ າປ  ໃນແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ 
ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ.  

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

1.1.1.2.2 ແຜນທ ີ່  ຄ ມ້ຂ ດຄົນ້ ໄມ ້
ປະຈ າປ .   

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

ຫ ຼັກການ 1.2 ການດ າເນ ນຂ ດຄົນ້ໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.2.1 ຕອ້ງໄດສ້າ້ງ ແຜນການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ສ າລຼັບ ເຂດຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ ແລະ ແຜນຂ ດຄົນ້ປະຈ າປ ຂອງແຂວງໄດອ້ະນ ມ ຼັດ 

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.2.1.1 ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມເ້ມອືງ 
ໄດສ້າ້ງ ແຜນຂ ດຄົນ້ໄມ ້ອ ງ ໃສີ່ ຜນົຂອງການສ າ
ຫ ວດ ກີ່ ອນການຂ ດຄົນ້ ແລະ ພະແນກ
ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມໄ້ດເ້ຊຼັນຢຼັງ້ຢນື. 

1.2.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການສ າຫ ວດ 
ກີ່ ອນການຂ ດຄົນ້.    

• ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), ມາດຕາ 13  

• ບດົແນະນ າ 2155/ກປມ (2006), ໝວດທ  5. 

1.2.1.1.2 ແຜນຂ ດຄົນ້ໄມ ້ສ າລຼັບ 
ເຂດຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ ລວມທຼັງ 
ແຜນທ ີ່ ຂ ດຄົນ້.  

• ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), ມາດຕາ 13 

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  4 

1.2.1.2 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ໄດ ້
ຮີ່ າງ ແຜນ ດ າເນ ນງານ ຂອງແຂວງ ລວມທຼັງ 
ແຜນຂ ດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປ  ແລະ ໄດສ້ົີ່ ງໃຫ ້
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ.້   

1.2.1.2.1 ແຜນດ າເນ ນງານປະຈ າປ 
ຂອງແຂວງ ລວມທຼັງ ແຜນຂ ດຄົນ້ໄມ ້
ປະຈ າປ .  

• ຄ າສຼັີ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 4 

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  5 (1). 

1.2.1.3 ລຼັດຖະບານໄດອ້ະນ ມຼັດ ແຜນຂ ດ
ຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປ  ແລະ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ ້ໄດສ້ົີ່ ງແຈງ້ການໃຫພ້ະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປີ່ າໄມ ້ໃນການດ າເນ ນການຂ ດຄົນ້.   

 

1.2.1.3.1 ແຈງ້ການ                                                       
ແຜນຂ ດ ຄົນ້ປະຈ າປ  ຂອງຫອ້ງ
ວີ່ າການສ ານຼັກງານນາຍກົລຼັດ ຖະ
ມນົຕ .  

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

• ຄ າສຼັີ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 4 

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  4.  

1.2.1.3.2 ແຈງ້ການ ແຜນຂ ດຄົນ້
ປະຈ າປ  ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ.້ 

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

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  4.  

1.2.1.4 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ໄດ ້
ອອກໃບອະນ ຍາດຂ ດຄົນ້ ໄມ ້ສ າລຼັບ ເຂດຄ ມ້
ຄອງປີ່ າຜະລດິ.   

1.2.1.4.1 ໃບອະນ ຍາດຂ ດຄົນ້ໄມທ້ ີ່
ອອກໃຫໂ້ດຍ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ.້  

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  5(4).  
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ມາດຖານ 1.2.2 ການດ າເນ ນຂ ດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ຕາມຫ ຼັກການໃນການຂ ດຄົນ້  

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.2.2.1 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ໄດ ້
ເຊຼັນສຼັນຍາ ກຼັບກອງຂ ດຄົນ້ໄມ ້ຫ  ືວສິາຫະ
ກດິຂ ດຄົນ້ໄມ ້ທ ີ່ ໄດສ້າ້ງຕຼັງ້ຂືນ້ ຢີ່ າງເປຼັນທາງ
ການ ແລະ ດ າເນ ນການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ1.   
 

1.2.2.1.1 ສຼັນຍາການຂ ດຄົນ້ໄມ.້   • ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 7(1) ແລະ
15(3) 

1.2.2.1.2 ໃບອະນ ຍາດສາ້ງຕຼັງ້ກອງ
ຂ ດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິຂ ດຄົນ້ໄມ ້ທ ີ່
ອອກໃຫໂ້ດຍ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ.້  

• ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2)  

• ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 23. 

1.2.2.1.3 ໃບທະບຽນຂືນ້ທະບຽນ
ວສິາຫະກດິ ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ຈາກພະ
ແນກອ ດ ສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້.    

• ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 24.  

1.2.2.1.4 ໃບອະນ ຍາດ ການ ນ າໃຊ ້
ພາຫະນະ.    

• ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 15(4)  

1.2.2.1.5 ໃບອະນ ຍາດ ການ ນ າ ໃຊ ້
ເຄືີ່ ອງຈ ຼັກຂ ດຄົນ້ໄມ.້    

• ຂ ຕ້ກົລງົ 0080/ກປ (2012), ມາດຕາ 8. 

• ຂ ຕ້ກົລງົ  0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 11 (4). 

1.2.2.2 ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ ້ຫ  ືວສິາຫະກດິຂ ດ
ຄົນ້ໄມ ້ໄດສ້າ້ງ ສິີ່ ງ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການຂ ດຄົນ້ໄມ ້(ລວມມ ເສຼັນ້ທາງ, ແຄມ້
ພຼັກຂອງໜີ່ ວຍງານຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ແລະ ສະໜາມ
ໄມ)້ ອ ງຕາມບດົແນະນ າ ແລະ ແຜນຂ ດຄົນ້
ໄມ.້   

1.2.2.2.1 ແຜນທ ີ່ ຂ ດຄົນ້ໄມ ້ທ ີ່ ບົີ່ ງ
ບອກ ສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຂ ດຄົນ້ໄມ.້    

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

1.2.2.3 ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ ້ຫ  ືວສິາຫະກດິຂ ດ
ຄົນ້ໄມ ້ໄດຈ້ ຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ການ ດ າເນ ນການ
ຂ ດຄົນ້ໄມ ້ອ ງຕາມບດົແນະນ າ. 

1.2.2.3.1 ບດົລາຍງານ ການ
ຕດິຕາມກວດກາ ໃນໄລຍະການຂ ດ
ຄົນ້ໄມ ້ຂອງ ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ ້ເມອືງ ແລະ ພະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປີ່ າໄມ.້   

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

6).  

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  10 

1.2.2.4 ຜ ປ້ະກອບການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ໄດ ້
ບຼັນທກຶໄມທ້ີ່ ອນທ ກໆ ທີ່ ອນ ຫ ຼັງຈາກການ
ບຼັນທີ່ ອນ ໃນເຂດຂ ດຄົນ້ ຫ  ືຢ ີ່ ສະໝາມ 1.  

1.2.2.4.1  ບຼັນຊ ໄມ ້ທ ີ່ ຄຼັດເລອືກ 
ໃນການຕຼັດ ພອ້ມທຼັງບຼັນທກຶ ໄມທ້ ີ່
ຕຼັດ ແລະ ໄມທ້ີ່ ອນ ຈາກການບຼັນ
ທີ່ ອນ  (ຟອມ I) 

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

1.2.2.5 ຢ ີ່ ໃນສະໜາມ 2, ພະແນກກະສກິ າ 
ແລະ ປີ່ າໄມແ້ຂວງ, ໜີ່ ວຍງານປີ່ າໄມເ້ມອືງ 
ແລະ ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ ປີ່ າໄມບ້າ້ນ ໄດຂ້ືນ້ບຼັນຊ 
ໄມທ້ີ່ ອນ, ວຼັດແທກ ແລະ ໝາຍໜາ້ໄມ,້ ຈ ຼັດ
ຂະໜາດ ແລະ ຄ ນນະພາບໄມທ້ີ່ ອນ ອງິຕາມ 
ບດົແນະນ າ.  

1.2.2.5.1 ບຼັນຊ ໄມ ້ໃນສະ 
ໜາມ 2 (ຟອມ IV) 

• ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010). ໝວດທ  4  

(4.4-4.6). 

• ຂ ຕ້ກົລງົ 0116/ກປ (2007), ພາກ 1 - 2.  
 

ຫ ຼັກການ 1.3 ການຂາຍໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.3.1 ການປະມ ນຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ລະບຽບການ  

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

                                                           
1 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182 ກ ານດົຫ ຼັກການພືນ້ຖານ ໃນການສາ້ງຕຼັງ້ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ ກອງຂ ດດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ວສິາຫະກດິຂ ດຄົນ້ໄມ.້ ແຕີ່ ຢີ່ າງໃດກ ີ່ ຕາມ, ຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫີ່ ວາງ ກອງ
ຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ວສິາຫະກດິ ຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ພາລະບດົບາດ ຂອງພາກເອກະຊນົ ແມີ່ ນຍຼັງບ ີ່ ທ ຼັນຈະແຈງ້. ສະເໜ  ໃຫມ້ ການປຼັບປ ງ ຂ ຕ້ກົລງົສະບຼັບນ .້  



  
2018 02 05 TLD1 on Production Forest_v6.2_LA 3 

 

1.3.1.1 ຄະນະກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມ ້ໄດ ້
ສາ້ງຕຼັງ້ ຢ ີ່ ຂຼັນ້ແຂວງ ຈາກສາມຂະແໜງການທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງ: ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ,້ ອ ດສາ ຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ການເງນິ ລວມທຼັງ 
ໜີ່ ວຍງານຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້ແລະ ອງົການຈຼັດຕຼັງ້
ປີ່ າໄມບ້າ້ນ.     

1.3.1.1.1 ຂ ຕ້ກົລງົການແຕີ່ ງຕຼັງ້ 
ຄະນະກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມ ້
ຈາກເຈົາ້ແຂວງ.   
 

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

• ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ໝວດທ  (4)2.  

• ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), ມາດຕາ 17.  
 

1.3.1.2 ຄະນະກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມ ້
ໄດດ້ າເນ ນຂາຍໄມ ້ ຕາມບຼັນຊ ໄມຢ້ີ່ າງເປຼັນ
ທາງການ  ຜີ່ ານການປະມ ນຢີ່ າງມ ຄວາມໂປີ່ ງ
ໃສ.     

 

1.3.1.2.1 ບຼັນຊ ໄມ ້(ຟອມ IV) ທ ີ່
ຂືນ້ທະບຽນເປຼັນ ຊຼັບສນິຂອງລຼັດ.  

• ດ າລຼັດ 57/ນຍ (2002), ມາດຕາ 11.  
• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 2. 

1.3.1.2.2 ໄມທ້ີ່ ອນ ທ ີ່ ຈ ຼັດເປຼັນ ແຕີ່
ລະກອງ ສ າລຼັບ ການປະມ ນ (ຟອມ 
V)3. 

• ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), ຍຼັງກ າລຼັງປຼັບປ ງຢ ີ່   
• ລະບຽບການ 1726/ອ.ຄ (2012).  

1.3.1.2.3 ໃບແຈງ້ເຊ ນເຂົາ້ຮີ່ ວມ 
ການປະມ ນຂາຍໄມ.້ 

• ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ໝວດທ  2 (1.1). 

1.3.1.2.4 ບດົບຼັນທກຶ ຜນົໄດຮ້ຼັບ 
ຂອງການປະມ ນ ໄມ ້ລວມທຼັງລາຍຊືີ່
ຂອງ ຄະນະກ າມະການປະມ ນ.   

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

• ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), ມາດຕາ 17.  

1.3.1.2.5 ສຼັນຍາ ການຊື-້ຂາຍໄມ.້    • ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ໝວດທ  3 (1) 
1.3.1.2.6 ໃບບນິການຊ າລະຄີ່ າ
ພຼັນທະໄມ ້ຈາກຜ ຊ້ ືໄ້ມ.້    

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

1.3.1.2.7 ໃບຢຼັງ້ຢນື ລບົລາ້ງ ບຼັນຊ 
ໄມອ້ອກຈາກ ຊຼັບສນິຂອງລຼັດ. 

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 6.  

ມາດຖານ 1.3.2  ການແບີ່ ງປຼັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການ 

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.3.2.1 ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ພະແນກ
ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ໄດຮ້ຼັບປະກຼັນວີ່ າ  
ຂ ມ້ ນໃນການໃຊຈ້ີ່ າຍ (ຄີ່ າຂ ດຄົນ້ໄມ)້ ແລະ 
ລາຍຮຼັບ (ມ ນຄີ່ າການປະມ ນ) ຕອ້ງມ ຄວາມ
ໂປີ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້  

1.3.2.1.1 ໃບຮຼັບເງນິ ທ ີ່ ເຊຼັນ
ຮຼັບຮອງ ຈາກໜີ່ ວຍງານຂ ດຄົນ້ໄມ ້
ອ ງຕາມສຼັນຍາການຂ ດຄົນ້ໄມ.້   

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

• ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ “ແຈງ້ການ 0167/ອ.ຄ.ນສ (2010) – 

ຕອ້ງໄດປ້ຼັບປ ງ“  

1.3.2.1.2 ຍອດເງນິລາຍຮຼັບ ຈາກ
ການປະມ ນຂາຍໄມ.້  

• ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ “  ປຼັບປ ງ ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001 /ປປທ 

(2012), ເພືີ່ ອ ໃຫເ້ຂົາ້ເຖ ງຂ ມ້ ນການໃຊຈ້ີ່ າຍ ໃນການ
ຂ ດຄົນ້“ 

1.3.2.2 ຂະແໜງການເງນິ ແຂວງໄດ ້
ແບີ່ ງປຼັນ ລາຍຮຼັບທຼັງໝດົ ຈາກການຂາຍໄມ ້
ໄດແ້ບີ່ ງອອກເປຼັນ 70% ເຂົາ້ໃນງບົປະມານ
ຂອງລຼັດ ແລະ 30% ເຂົາ້ໃນການຄ ມ້ຄອງ 
ແລະ ພຼັດທະນາປີ່ າໄມ ້ແລະ ພຼັດທະນາບາ້ນ.           

1.3.2.2.1 ໃບສຼັີ່ ງມອບເງນິ ທ ີ່ ອອກ
ໃຫ ້ຈາກຂະແໜງຊຼັບສນິຂອງລຼັດ.  

• ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001 /ປປທ (2012), ມາດຕາ 4 ແລະ 
6 

1.3.2.2.2 ໃບບນິໂອນເງນິ ເຂົາ້ຄຼັງ
ເງນິຂອງແຂວງ.  

• ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001/ປປທ (2012), ມາດຕາ 7 

                                                           
2 ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມເ້ມອືງ  ແລະ ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ປີ່ າໄມບ້າ້ນ ແມີ່ ນບ ີ່ ໄດລ້ະບ ໃນ ລະບຽບການ 1726/ກອຄ (2012) ແຕີ່ ໃຫມ້ ຕວົແທນ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນລະບຽບ
ການ 0204/ກປ 2002. ຫ ຼັງຈາກ ຄ າສຼັີ່ ງເລກທ  15/ນຍ ປະກາດໃຊ ້ຄ າແນະນ າ 0336/ກອຄ.ກຂອ (2007) ໄດປ້ຼັບປ ງຂຼັນ້ຕອນ ແລະ ຄວາມໂປີ່ ງໄສ ຂອງການປະມ ນຂາຍ
ໄມຢ້ດຶ. ສະນຼັນ້, ການປຼັບປ ງ ລະບຽບການ 1726/ກອຄ (2012) ຈ ິີ່ ງມ ຄວາມຈ າເປຼັນ ເພືີ່ ອບຼັນຈ  ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມເ້ມອືງ  ແລະ ການຈຼັດຕຼັງ້ປີ່ າໄມບ້າ້ນ ເຂົາ້ໃນ 
ຄະນະກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມ ້ສ າລຼັບໄມຈ້າກປີ່ າຜະລດິ. 
3 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ: ການປະເມ ນການຄວບຄ ມຕີ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ໃນເຂດປີ່ າຜະລດິ ສະແດງໃຫເ້ຫຼັນວີ່ າ ການຈຼັດໄມເ້ປຼັນກອງ ຕາມ ຟອມ IV ໃນສະໜາມ 2 ແມີ່ ນບ ີ່
ຈະແຈງ້ ແລະ ການວາງແຜນໃນການປຼັບປ ງ ບດົແນະນ າ 0926/ກປມ (2010) ແລະ ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012) ຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາ ເພ ີ່ ມ ຟອມ V ສ າລຼັບ ການຈຼັດ
ກອງໄມ ້ໃນບດົແນະນ າ/ລະບຽບການດຼັີ່ ງກີ່ າວ.  
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                  1.3.2.2.3 ໃບບນິໂອນເງນິ 12% 

ຂອງລາຍຮຼັບທຼັງໝດົ  ເຂົາ້ ບຼັນຊ 
ທະນາຄານ ຂອງບາ້ນ.  

• ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001 /ປປທ (2012), ມາດຕາ 74 

ຫ ຼັກການ 1.4 ການຂນົສົີ່ ງໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.4.1 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົໃນການຂນົສົີ່ ງ ໄມ ້ຈາກຄ ມ້ຕຼັດປ າ້ ຫາ ສະໜາມ II   
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.4.1.1 ພະນຼັກງານ ຕດິຕາມກວດກາ
ກດິຈະກ າ ການຂ ດຄົນ້ໄມ5້ ໄດບ້ຼັນ ທກຶການ
ຂນົສົີ່ ງໄມທ້ີ່ ອນ ຈາກຄ ມ້ຕຼັດ ໄປຫາສະໜາມ 

II ເຂົາ້ໃນໃບ ນ າສົີ່ ງໄມ ້ແລະ ບຼັນທກຶ ບຼັນຊ ໄມ ້
ທ ີ່ ຮຼັບໄມທ້ີ່ ອນເຂົາ້ສະໜາມ 2.   

1.4.1.1.1 ໃບນ າສົີ່ ງໄມ ້(ຟອມ II) • ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  10 
(4.4). 

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

1.4.1.1.2 ບຼັນຊ ໄມທ້ີ່ ອນ ເຂົາ້ສະ  
ໜາມ II (ຟອມ III) 

• ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), ພາກທ  5  

(4.4). 

ມາດຖານ 1.4.2 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົໃນການຂນົສົີ່ ງໄມ ້ຈາກສະໜາມ II ຫາ ສະໜາມ III 

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
1.4.2.1 ຜ ຊ້ ືໄ້ມ ້ໄດມ້ ເອກະສານເຄືີ່ ອນຍາ້ຍ
ໄມຄ້ບົຊ ດ ກອີ່ ນຈະເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມອ້ອກ. 

1.4.2.1.1 ໃບບນິຮຼັບເງນິ ການຂາຍ
ໄມ.້   

• ຄ າສຼັີ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 15.  

1.4.2.1.2 ໃບລບົລາ້ງບຼັນຊ ໄມອ້ອກ
ຈາກຊຼັບສນິຂອງລຼັດ. 

• ຄ າສຼັີ່ ງ 57/ນຍ (2014). 

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 6.  

1.4.2.1.3 ບຼັນຊ ໄມ ້(ຟອມ V)  

1.4.2.1.4 ໃບອະນ ຍາດເຄືີ່ ອນຍາ້ຍ
ໄມ ້ຈາກພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ.້  

• ດ າລຼັດ 32/ນຍ (2012), ມາດຕາ 5 (7). 

• ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), ຂ  ້5.2  

ຫ ຼັກການ 1.5 ການປະເມ ນ ຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.5.1 ຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນ ການປະເມ ນຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.5.1.1 ຂະແໜງປີ່ າໄມແ້ຂວງ, ໜີ່ ວຍງານ
ປີ່ າໄມເ້ມອືງ ແລະ ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ປີ່ າໄມບ້າ້ນ 

ໄດ ້ດ າເນ ນການປະເມ ນ ການຈຼັດຕຼັງ້ປະບຼັດ 

ໃນການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການ
ຂ ດຄົນ້ໄມ.້  

1.5.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການປະເມ ນ
ຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ.້  

•  

• ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), ມາດຕາ 13 

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  10 (3).   

• ບດົແນະນ າ 1036/ກປມ (2010), ຂ  ້6.   

• ຄ ີ່ ມກືານດ າເນ ນງານ ປີ່ າຜະລດິ ກປມ (2013), ຂ  ້
8.5.2 

 

 

                                                           
4 ກອງປະຊ ມ TWG ວຼັນທ  29/01/2018: ຕາງໜາ້ ເຄອືຄີ່ າຍCSO ສະເໜ ວີ່ າ ຂຼັນ້ຕອນ ໃນການນ າໃຊລ້າຍຮຼັບຍຼັງອະທບິາຍບ ີ່ ທ ຼັນລາຍລະອຽດ  ແລະ ການອາ້ງອ ງເຖງິ 
ລຼັດຖະບຼັນຍຼັດ 001/ປທ (2012), ມາດຕາ 9 ເຊິີ່ ງສະເໜ ວີ່ າ ມ ຄວາມຈ າເປຼັນໃນການສກຶສາເພ ີ່ ມເຕ ມ ແລະ ເຮຼັດໃຫຂ້ຼັນ້ຕອນ ຂອງກອງທນຶພຼັດທະນາ ຊຼັບພະຍາກອນປີ່ າ
ໄມ ້ປະກດົຜນົເປຼັນຈງິ. 
5 ຄ າສຼັບລະບ ໃນ ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006) ແລະ ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010) ແມີ່ ນຍຼັງບ ີ່ ທ ຼັນຈະແຈງ້ ກີ່ ຽວກຼັບ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບ, ຄວາມບ ີ່ ຈະແຈງ້ນ  ້
ຕອ້ງມ ການຊ ແ້ຈງ ໂດຍ ກມົປີ່ າໄມ ້ໃນໄລຍະການວາງແຜນປຼັບປ ງ ລະບຽບການ 0962/ກປມ.  
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ມາດຖານ 1.5.2 ຕອ້ງໄດຈ້ ຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ຜນົຂອງການປະເມ ນ ຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້     

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.5.2.1 ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິຂ ດຄົນ້
ໄມ ້ໄດຫ້  ດຜີ່ ອນຜນົກະທບົ ແລະ ຈຼັດຕຼັງ້
ປະຕບິຼັດ ບຼັນຫາ ແລະ ຜນົກະທບົ ທ ີ່ ສະ      
ເໜ ໂດຍ ຂະແໜງປີ່ າໄມ,້ ໜີ່ ວຍງານຄ ມ້ຄອງ
ປີ່ າໄມ ້ແລະ ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ປີ່ າໄມບ້າ້ນ.  

1.5.2.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ຫ  ດຜີ່ ອນ ແລະ ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ 

ຜນົກະທບົ.  

• ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), ມາດຕາ 13 

• ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ໝວດທ  12. 
• ຄ ີ່ ມກືານດ າເນ ນງານ ປີ່ າຜະລດິ ກປມ (2013), ຂ  ້

8.5.2   
  

ຫ ຼັກການ 1.6 ການແກໄ້ຂຂ ຂ້ ຼັດແຍີ່ ງ 
ມາດຖານ 1.6.1 ຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂ ຂ ຄ້ຼັດແຍີ່ ງ ທ ີ່ ເກ ດຂືນ້ ລະຫີ່ ວາງພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ໃນໄລຍະການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ແຜນຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້
ທ ີ່ ຍນືຍງົແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ      
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
1.6.1.1 ໜີ່ ວຍງານຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້ແລະ ອງົ
ການຈຼັດຕຼັງ້ປີ່ າໄມບ້າ້ນ ໄດ ້ແກໄ້ຂ ທ ກຂ ຄ້ ຼັດ
ແຍີ່ ງ ລະຫວີ່ າງ ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ລຼັດ, ບ ກຄນົ, 
ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ປີ່ າໄມບ້າ້ນ ຫ  ືປະຊາຊນົ ກີ່ ຽວ
ກຼັບ ກດິຈະກ າປີ່ າໄມ ້ຫ  ືກີ່ ຽວກຼັບ ຂ ຕ້ກົລງົ 
ການຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ກຼັບການຄ ມ້
ຄອງເຂດປີ່ າຜະລດິ ໄປຕາມຂຼັນ້ຕອນ ທ ີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໄວໃ້ນຂ ຕ້ກົລງົທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຫ  ືສຼັນຍາ 
ທ ີ່  ເຊຼັນຈາກທ ກຝີ່ າຍ.  

1.6.1.1.1 ບດົບຼັນທກຶ ການແກໄ້ຂຂ ້
ຂຼັດແຍີ່ ງ.  

• ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), ມາດຕາ 32.  
• ຄ ີ່ ມກືານດ າເນ ນງານ ປີ່ າຜະລດິ ກປມ (2013), ຂ  ້

8.5.5 

 

  


