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Draft v5.2: 29-01-2020 

ນຍິາມໄມທ້ ີ່ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ TLD4: ໄມທ້ າມະຊາດ ຈາກ ປາ່ຊມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ ແລະ ທ ີ່ດນິ ຂອງບກຸຄນົ, 

ນຕິບິກຸຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັັ້ງ 

ຫ ກັການ 4.1  ສດິນ າໃຊທ້ ີ່ດນິ 
ມາດຖານ 4.1.1 ການໄດ້ມາຂອງ ສິດນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ  

ຕົວຊ ັ້ບອກ ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອ ງດ້ານນິຕິກ າ  
4.1.1.1 ອງົການປົກຄອງບ້ານ, ບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນ ຫ  ືການຈັດຕັັ້ງ ໄດ້ຮັບ ສິດນ າ
ໃຊ້ ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  

4.1.1.1.1 ໃບຕາດິນ ຫ  ືໃບຢ ັ້ງຢືນ 
ນ າໃຊ້ທ ີ່ດິນ. 

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

111,114, 119 ແລະ 120.  

• ກົດໝາຍ 70/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 44 ແລະ 

99 (ກ າລງັ ປ ບປຸງ).  

ຫ ກັການ 4.2  ການຄຸມ້ຄອງໄມທ້ າມະຊາດ  

ມາດຖານ 4.2.1 ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງປາ່ໄມ ້ຂັັ້ນບາ້ນ 
ຕົວຊ ັ້ບອກ ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອ ງດ້ານນິຕິກ າ  
4.2.1.1 ອງົການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ຮ່ວມ
ກັບ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ເມືອງ 
ສ້າງ ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັັ້ນບາ້ນ ໂດຍ
ການຮັບຮອງຈາກທ່ານເຈົັ້າເມອືງ.   

4.2.1.1.1 ແຜນຄຸ້ມຄອງປາ່ໄມ້ 
ຂັັ້ນບ້ານ 

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 39.  

• ລະບຽບການ 0535/ກປ(2001), ມາດຕາ 5. 

(ກ າລັງວາງແຜນປ ບປງຸ)  

4.2.1.1.2 ຂ ໍ້ຕກົລົງຮັບຮອງແຜນ
ຄຸ້ມຄອງປາ່ໄມ້ ຂັັ້ນບາ້ນ 

• ລະບຽບການ 0535/ກປ(2001), ມາດຕາ 5. 

(ກ າລັງວາງແຜນປ ບປງຸ)  

ມາດຖານ 4.2.2 ການຄຸມ້ຄອງຕົັ້ນໄມທ້ າມະຊາດ ໃນທ ີ່ດນິ ຂອງບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັັ້ງ    
ຕົວຊ ັ້ບອກ ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອ ງດ້ານນິຕິກ າ 
4.2.2.1 ຈຸງານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ 
ໄດ້ເກັບກ າ, ຂືັ້ນບັນຊ  ຕົັ້ນໄມ້ທ າມະຊາດ, 
ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ 
ໂດຍຮັບຮອງ ຈາກຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມືອງ. 

4.2.2.1.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນ ບັນຊ ໄມ້ທ າ
ມະຊາດ 

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 40.  

• ດ າລັດ 247/ລບ(2019), ມາດຕາ 7.  

• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ຫ ກັການ 4.3 ການຂດຸຄົັ້ນໄມທ້ າມະຊາດ    
ມາດຖານ 4.3.1  ການສາ້ງ ແລະ ອະນຍຸາດ ແຜນຂດຸຄົັ້ນ ໃນປາ່ຊມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ (ທາງເລອືກ 1) 

ຕົວຊ ັ້ບອກ  ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອງິ 
4.3.1.1 ອງົການປົກຄອງບາ້ນ ຮວ່ມກັບ 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອືງ ສ້າງ
ແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ ປະຈ າປີ ຂອງບ້ານ ອ ງໃສ່
ຜົນຂອງການສ າຫ ວດ ກອ່ນການຂຸດຄົັ້ນ 
ແລະ ໄດບ້ັນຈຸເຂົັ້າ ໃນແຜນຂຸດຄົັ້ນປະຈ າປີ
ຂອງແຂວງ. 

4.3.1.1.1 ບົດລາຍງານ ການສ າ
ຫ ວດ ກ່ອນການຂຸດຄົັ້ນ.    

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.3.1.1.2 ແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າປີ
ຂອງບ້ານ. 
 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 
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 4.3.1.1.3 ແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າປີ
ຂອງແຂວງ. 
 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.3.1.2 ລັດຖະບານໄດອ້ະນຸຍາດ ແຜນ
ຂຸດຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າປ ີຕາມແຈ້ງການ ຂອງ
ຫ້ອງວາ່ການສ ານັກງານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕ . 

4.3.1.2.1 ແຈ້ງການ ແຜນຂຸດຄົັ້ນ
ໄມປ້ະຈ າປ ີ

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.3.1.3 ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້  
ອອກແຈ້ງການແຜນການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າ
ປ ີ

4.3.1.3.1 ແຈ້ງການ ແຜນ
ອະນຸຍາດຂຸດຄົັ້ນປະຈ າປີ  

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.3.1.4 ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ອອກຂ ໍ້ຕກົລງົອະນຸຍາດ ຂດຸຄົັ້ນໄມ້ ໃນ
ປ່າໄມ້ຊົມໃຊຂ້ອງບາ້ນ   

4.3.1.4 .1 ຂ ໍ້ຕົກລງົອະນຸຍາດ ຂຸດ
ຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າປ ີ 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ມາດຖານ 4.3.1  ການສາ້ງ ແລະ ອະນຍຸາດ ແຜນຂດຸຄົັ້ນ ໃນປາ່ຊມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ (ທາງເລອືກ 2) 
ຕົວຊ ັ້ບອກ  ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອງິ 

4.3.1.1 ອງົການປົກຄອງບ້ານ ຮວ່ມກັບ 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອືງ ສ້າງ
ແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ ປະຈ າປີ ຂອງບ້ານ ອ ງໃສ່
ຜົນຂອງການສ າຫ ວດ ກອ່ນການຂຸດຄົັ້ນ 
ແລະ ໄດຢ້ ັ້ງຢືນໂດຍ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ແຂວງ. 
 

4.3.1.1.1 ບົດລາຍງານ ການສ າ
ຫ ວດ ກ່ອນການຂຸດຄົັ້ນ.    

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.3.1.1.2 ແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າປີ
ຂອງບ້ານ. 
 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.3.1.2 ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ ໄດອ້ອກຂ ໍ້ຕົກລງົອະນຸຍາດ ຂດຸຄົັ້ນ
ໄມ້ ໃນປ່າໄມ້ຊມົໃຊ້ຂອງບາ້ນ   

4.3.1.2.1 ຂ ໍ້ຕົກລົງອະນຸຍາດ ຂດຸ
ຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າປ ີ 

• ກົດໝາຍ ເລກທ  64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

39 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ມາດຖານ 4.3.2  ການອະນຍຸາດຕດັໄມຈ້າກທ ີ່ດນິ ຂອງບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັັ້ງ    
ຕົວຊ ັ້ບອກ  ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອງິ 

4.3.2.1 ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ໄດອ້ະນຸຍາດຕັດໄມ້ຈາກທ ີ່ດິນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ  ືການຈັດຕັັ້ງ ດັັ່ງນ ັ້: 
- ບັນຊ  I: ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້  

- ບັນຊ  II ແລະ III: ພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມຂ້ັັ້ນແຂວງ.  

4.3.2.1.1 ຂ ໍ້ຕົກລົງ ອະນຸຍາດຕັດ
ໄມ ້

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 63 
•  ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ມາດຖານ 4.3.3 ການດ າເນ ນການຂດຸຄົັ້ນໄມ້  

ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
4.3.3.1 ຈຸງານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ບາ້ນ
ເປ ນຜ ້ ຮັບຜິດຊອບດ າເນ ນການຂດຸຄົັ້ນໄມ້  

4.3.3.1.1 ແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ປະຈ າປີ
ຂອງບ້ານ.  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 152  
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 



 

 
2020 01 29 TLD4 on Village use forests_v5.2_LA 3 
 

ໃນປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງບາ້ນ ຕາມແຜນຂຸດ
ຄົັ້ນ.   

4.3.3.1.2 ໃບທະບຽນເຄືີ່ອງຈັກ
ຕັດໄມ້.    

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 38  

• ຂ ໍ້ຕກົລງົ 0080/ກປ (2012), ມາດຕາ 8. 
4.3.3.2 ບກຸຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ  ື
ການຈັດຕັັ້ງ  ໄດດ້ າເນ ນການຕັດໄມ້ ໃນທ ີ່
ດິນ ຂອງຕົນ ຕາມການອະນຸຍາດ.    

4.3.3.2.1 ຂ ໍ້ຕົກລົງ ອະນຸຍາດຕັດ
ໄມ້  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 63  
 

4.3.3.2.2 ໃບທະບຽນເຄືີ່ອງຈັກ
ຕັດໄມ້.    

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 38 

• ຂ ໍ້ຕກົລງົ 0080/ກປ (2012), ມາດຕາ 8. 
4.3.3.3 ຈຸງານກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມບ້້ານ 
ໄດຂ້ ັ້ນບັນຊ  ແລະ ຈັດຊັັ້ນຄຸນນະພາບໄມ ້
ສ າລັບໄມທ້ ີ່ຂຸດຄົັ້ນໃນປາ່ໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງ
ບ້ານ.   

4.3.3.3.1 ບນັຊ ໄມ ້   • ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 32 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ຫ ກັການ 4.4  ການຂາຍໄມ ້  
ມາດຖານ 4.4.1 ການດ າເນ ນການຂາຍໄມ ້
ຕົວຊ ັ້ບອກ ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອ ງດ້ານນິຕິກ າ  
4.4.1 .1 ການຂາຍໄມ້ຈາກປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້

ຂອງບ້ານ ໄດດ້ າເນ ນຜ່ານຄະນະກ າມະ
ການຂາຍໄມຂ້ອງບ້ານ ທ ີ່ບາ້ນສ້າງຕັັ້ງ ແລະ 
ໄດເ້ຊັນຮັບຮອງຈາກທ່ານເຈົັ້າເມອືງ.   

4.4.1.1.1  ຂ ໍ້ຕົກລງົ ແຕ່ງຕັັ້ງ 
ຄະນະກ າມະການຂາຍໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ  

• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.4.1.1.2 ສັນຍາ ການຊືັ້-ຂາຍໄມ້.    • ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.4.1.2 ອງົການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ຢ ັ້ງຢືນ 
ແລະ ບັນທ ກ ການຂາຍໄມທ້ າມະຊາດ 
ຈາກທ ີ່ດິນຂອງບກຸຄົນ, ນິຕິບກຸຄນົ ຫ ື 
ການຈັດຕັັ້ງ.  

4.4.1.2.1 ສ າເນົາ ສັນຍາ ຊືັ້-ຂາຍ
ໄມ້  

• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 
 

4.4.1.2.2 ໃບຢ ັ້ງຢືນບັນຊ ໄມ້ທ າ
ມະຊາດ  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 40 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.4.1.2.3 ປືັ້ມບັນທ ກການຊືັ້-ຂາຍ  • ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ມາດຖານ 4.4.2 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊລ້າຍຮບັ ຂອງບາ້ນ 
ຕົວຊ ັ້ບອກ ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອ ງດ້ານນິຕິກ າ  
4.4.2.1 ອງົການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ມອບ

ລາຍຮັບ 65% ຈາກການຂາຍໄມ້ເຂົັ້າໃນ 

ກອງທ ນປກົປ ກຮກັສາປາ່ໄມ້ບາ້ນ.                   

4.4.2.1.1 ໃບເກັບເງິນ ແລະ ໃບ

ຈ່າຍເງິນ ໃນການໂອນເງິນ.  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 130 

• ດ າລັດ 38/ນຍ (2005) (ກ າລງັປ ບປງຸ ເພືີ່ອກວມ

ເອົາ  ປາ່ໄມ້ຊົມໃຊຂ້ອງບ້ານ)   
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

4.4.2.2 ອງົການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ມອບ

ລາຍຮັບ 35% ຈາກການຂາຍໄມ້ເຂົັ້າໃນ

ກອງທ ນພັດທະນາບ້ານ.                  .  

4.4.2.2.1 ໃບເກັບເງິນ ແລະ ໃບ

ຈ່າຍເງິນ ໃນການໂອນເງິນ.  

• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ມາດຖານ 4.4.3 ພນັທະການຊ າລະອາກອນ  
ຕົວຊ ັ້ບອກ ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອ ງດ້ານນິຕິກ າ 
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ທາງເລອືກ 1: 4.4.3.1 ບາ້ນ ໄດ້ຈ່າຍຄາ່

ທ ານຽມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.  

4.4.3.3.1 ໃບຮັບເງິນ  • ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 127 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ)  

ທາງເລອືກ 2: 4.4.3.1 ບາ້ນ ໄດ້ຈ່າຍຄຸ່າ

ທ ານຽມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ. 

  

4.4.3.2 ບຸກຄົນ, ນຕິິບຸກຄົນ ຫ  ື

ການຈັດຕັັ້ງ ໄດເ້ສຍ ອາກອນລາຍໄດ້.  

4.4.3.2.1 ໃບແຈ້ງເສຍ ອາກອນ

ລາຍໄດ້   

• ກົດໝາຍ 67/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 34 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ) 

ຫ ກັການ 4.5  ການເຄືີ່ອນຍາ້ຍໄມ ້  
ມາດຖານ 4.5.1 ການດ າເນ ນການເຄືີ່ອນຍາ້ຍໄມທ້ າມະຊາດ   
ຕົວຊ ັ້ບອກ ຕົວຢ ັ້ງຢືນ ເອກະສານອ້າງອ ງດ້ານນິຕິກ າ  
ທາງເລອືກ 1: 4.5.1.1 ກ່ອນຈະ ເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍໄມ້ທ າຊາດຈາກປາ່ໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງ
ບ້ານ, ທ ີ່ດິນຂອງ ບກຸຄົນ, ນິຕິບກຸຄົນ ຫ ື 
ການຈັດຕັັ້ງ: 

• ໄດມ້ ເຄືີ່ອງໝາຍໃສ່ໜ້າໄມ້ ແລະ 
ຕ ຕາ ປມ 

• ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດເຄືີ່ອນຍ້າຍ
ຈາກຂະແໜງການປາ່ໄມ ້

4.5.1.1.1 ໃບອະນຸຍາດເຄືີ່ອນຍາ້ຍ
ໄມ ້

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 35 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ)  
 

ທາງເລອືກ 2: 4.5.1.1 ກ່ອນຈະເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍໄມ້ທ າຊາດຈາກປາ່ໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງ
ບ້ານ, ທ ີ່ດິນຂອງ ບກຸຄົນ, ນິຕິບກຸຄົນ ຫ ື 
ການຈັດຕັັ້ງ, ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມອືງໄດ:້ 

• ໝາຍເຄືີ່ອງໝາຍໃສ່ໜ້າໄມ້   
• ອອກໃບອະນຸຍາດເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມ ້

4.5.1.1.1 ໃບອະນຸຍາດເຄືີ່ອນຍາ້ຍ
ໄມ ້

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), ມາດຕາ 35 
• ລະບຽບການ 0535 (ກ າລັງວາງແຜນປ ບປຸງ)  

 


