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ນຍິາມໄມທ້ ີ່ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 5: ໄມຮ້ບິ 

ຫ ຼັກການ 5.1 ການກ ານດົໄມຮ້ບິ 

ມາດຖານ 5.1.1 ຕ້ອງໄດກ້ວດກາ ໄມທ້ ີ່ສງົໃສວາ່ຜດິກດົໝາຍ ຕາມຂຼັັ້ນຕອນທາງດາ້ນນຕິກິ າ 
ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິດາ້ນນຕິກິ າ 

5.1.1.1 ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ ສືບສວນ-
ສອບສວນ ໄດຮ້ຼັບ ຂ ໍ້ມູນ ກຽ່ວ
ກຼັບ ການກຼັກໄມ້ ທ ີ່ສົງໄສວາ່ ຜິດ
ກົດໝາຍ. 

5.1.1.1.1 ບົດລາຍງານ ໄມທ້ ີ່ສົງໄສ
ວ່າ ຜິດກົດໝາຍ 

 

• ກົດໝາຍ 64/ ສພຊ(2019), ມາດຕາ 146. 

• ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017); ມາດຕາ 41, 

43, 44, 46 ແລະ  47/1 

ມາດຖານ 5.1.2. ການສບືສວນ-ສອບສວນ ຕອ້ງປະຕບິຼັດຕາມ ຂຼັັ້ນຕອນທາງດາ້ນນຕິກິ າ 

ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິດາ້ນນຕິກິ າ 

5.1.2.1 ການສືບສວນ-ສອບ
ສວນ ປະຕິບຼັດຕາມ ຂຼັັ້ນຕອນທາງ
ດ້ານນິຕິກ າ. 

5.1.2.1.1 ຄ າສຼັັ່ງເປີດການ

ສືບສວນ-ສວບສວນ ໂດຍ ຫົວໜ້າ 

ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ ສືບສວນ-ສອບສວນ.  

• ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017), ມາດຕາ 47/3, 

79, 84  ແລະ 91.  

• ກົດໝາຍ 64/ ສພຊ (2019) ມາດຕາ 137, 

138 139. 

5.1.2.1.2 ບົດບຼັນທຶກການ

ສືບສວນ-ສອບສວນຂອງອງົການ

ສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ີ່

ປ່າໄມ້ ສົັ່ງໃຫອ້ງົການໄອຍະການ.  

• ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017), ມາດຕາ  

47/3, 47/4, 47/5 ແລະ ມາດຕາ 100, 

126. 

• ກົດໝາຍ 64/ ສພຊ (2019), ມາດຕາ 

140, 141, 145, 146 ແລະ 147.  

ມາດຖານ 5.1.3. ການດ າເນ ນຄະດ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ຕອ້ງດ າເນ ນຕາມ ຂຼັັ້ນຕອນທາງດາ້ນນຕິກິ າ 

ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິດາ້ນນຕິກິ າ 

5.1.3.1 ອງົການໄອຍະການ
ປະຊາ ຊົນ ໄດ້ກວດກາ ການ
ດ າເນ ນການ  ສືບສວນ-ສອບ

ສວນ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ ປ່າໄມ.້  

5.1.3.1.1 ສ ານວນ ການດ າເນ ນ
ຄະດ   
 

 

• ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017), ມາດຕາ 

45(2), 48, 49, 151 

• ກົດໝາຍ 10/ສພຊ (2009), ມາດຕາ 10 

ແລະ 11 

5.1.3.2 ອງົການໄອຍະການ
ປະຊາ ຊົນ ໄດ້ຖະແຫ ງ, ສຼັັ່ງຟ້ອງ 
ຂືັ້ນສານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ການດ າເນ ນຄະດ  ຢູ່ສານ.  

5.1.3.2.1 ໃບສຼັັ່ງຟ້ອງ ແລະ ຄ າ
ຖະແຫ ງ 

• ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017), ມາດຕາ 56 

(13), 154 ແລະ 156  

5.1.3.2.2 ບົດບຼັນທຶກປະຊຸມສານ  • ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017), ມາດຕາ 56 

(14-15), 57(7), 62(5-6),184, 257  

ແລະ 258 

ມາດຖານ 5.1.4 ການດ າເນ ນຄະດ ຂອງສານ ຕອ້ງດ າເນ ນຕາມ ຂຼັັ້ນຕອນທາງດາ້ນນຕິກິ າ 

ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິດາ້ນນຕິກິ າ 
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5.1.4.1 ສານໄດ້ຕຼັດສິນ ຕາມ

ຂຼັັ້ນຕອນທາງດ້ານນິຕິກ າ.   

5.1.4.1.1 ຄ າຕົກລົງຂອງສານ  • ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017), ມາດຕາ, 205-   

• ກົດໝາຍ 26/ສພຊ (2017), ມາດຕາ 3.  

5.1.4.2 ອງົການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ 

ຄ າຕົກລງົຂອງສານ (ຂະແໜ

ງການ ຍຸຕິທ າ) ໄດ້ສົັ່ງບຼັນຊ ໄມ້ຮບິ

ໃຫ້ຂະແໜງ ການເງິນ.   

5.1.4.2.1 ບຼັນຊ ໄມທ້ ີ່ຮິບເປ ນຂອງ

ລຼັດ (ຕາມຄ າຕົກລົງຂອງສານ).  

• ກົດໝາຍ 37/ສພຊ (2017), ມາດຕາ 

237(4) 
 

ຫ ຼັກການ 5.2 ການລງົທະບຽນ ແລະ ການຂາຍໄມຮ້ບິ ທ ີ່ເປ ນຊຼັບສນິຂອງລຼັດ 

ມາດຖານ 5.2.1 ຕ້ອງໄດລ້ງົທະບຽນໄມຮ້ບິ ເປ ນຊຼັບສນິຂອງລຼັດ ແລະ ໄດ້ສາ້ງຕຼັັ້ງ ຄະນະກ າມະການປະມນູ ອ ງຕາມ
ຫ ຼັກການ 
ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອງິດາ້ນນຕິກິ າ 
5.2.1.1 ໄມ້ຮິບໄດ້ລົງທະບຽນ 
ເປ ນຊຼັບສິນຂອງລຼັດ ຢູ່ຫ້ອງການ
ການເງິນແຂວງ (ການຄຸ້ມຄອງຊຼັບ

ສິນຂອງລຼັດ). 

5.2.1.1.1 ບົດບຼັນທຶກ ບຼັນຊ ໄມ ້
ລົງທະບຽນເປ ນຊຼັບສິນຂອງລຼັດ. 

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ (2012), ມາດຕາ 15 

• ຄ າສຼັັ່ງ 57/ນຍ 2014, ມາດຕາ 1.1 

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ, 2015, ມາດຕາ 2 

• ຄ າແນະນ າ 0336/ອກ, (2017), ມາດຕາ 8 

• ແຈ້ງການ 1699/ກງ (2016), ມາດຕາ 2 

5.2.1.2 ໄດ້ສ້າງຕຼັັ້ງຄະນະ
ກ າມະການປະມູນໄມ ້ໃນລະດຼັບ
ແຂວງ ຈາກສາມຂະແໜງການ: 
ກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້, 
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ 
ການເງິນ.  

5.2.1.2.1 ຂ ໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕຼັັ້ງ ຄະນະ
ກ າມະການປະມູນໄມ້ຮິບ 

• ແຈ້ງການ 324/ລບ.DS (2017); 

• ຄ າແນະນ າ 0336/ອກ, (2017), ມາດຕາ 1 

• ລະບຽບການ 1726/ອກ (2012), ມາດຕາ 4 

5.2.1.3 ຄະນະກ າມະການປະມນູ
ໄມ້  ໄດ້ຄິດໄລ່ ລາຄາໄມ້ ແລະ 
ໄດ້ດ າເນ ນຂາຍໄມ້ຮິບ ທ ີ່ຜ່ານ
ການປະມູນທ ີ່ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ອ ງ
ຕາມຂຼັັ້ນຕອນ ທາງດ້ານນິຕິກ າ.  

5.2.1.3.1 ບຼັນຊ ໄມ້ຮບິທ ີ່ໄດ້
ລົງທະບຽນເປ ນ ຊຼັບສິນຂອງລຼັດ   

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 2 

5.2.1.3.2 ບຼັນຊ ໄມ້ແຕ່ລະກອງ 
ພ້ອມກຼັບລາຄາ ສ າລຼັບ ການປະມນູ.  

• ລະບຽບການ 1726/ອກ (2012), ພາກ II 

5.2.1.3.3 ການແຈ້ງການປະມນູໃຫ້

ສຼັງຄົມ  (ລ່ວງໜ້າ 15 ວຼັນ) 

• ຄ າແນະນ າ 0336/ອກ, (2017), ມາດຕາ 2 

5.2.1.3.4 ບົດບຼັນທຶກ ຜົນຂອງ
ການປະມູນໄມ້ຮິບ ລວມທຼັງບຼັນຊ ໄມ້
ທ ີ່ຂາຍ ທ ີ່ເຈົັ້າແຂວງອະນຸມຼັດ  

• ຄ າແນະນ າ 0336/ອກ, (2017), ມາດຕາ 11 

5.2.1.3.5 ສຼັນຍາຊືັ້-ຂາຍ ລະຫ່ວາງ 
ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ
ແຂວງ ແລະ ຜູ້ຊືັ້ ທ ີ່ໄດ້ສົັ່ງໃຫ້ 
ຫ້ອງການການເງິນແຂວງ (ຊຼັບສິນ

ຂອງລຼັດ) 

• ຄ າແນະນ າ 0336/ອກ, (2017), ມາດຕາ 11 

• ລະບຽບການ 1726/ອກ (2012), ພາກ III 
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5.2.1.3.6 ບົດລາຍງານ ຜົນຂອງ
ການປະມູນ ລວມທຼັງບຼັນຊ ໄມ້ ຈາກ
ຄະນະກ າມະການແຂວງ ທ ີ່ສົັ່ງໃຫ ້ຄະ
ກ າມະການຂຼັັ້ນສູນກາງ (ແຕ່ລະ

ເດືອນ) 

• ຄ າແນະນ າ 0336/ອກ, (2017), ມາດຕາ 11 

5.2.1.4 ໄດ້ຂາຍໄມ້ຮິບ ທ ີ່ໄດ້
ລົບລ້າງອອກຈາກ ຊຼັບສິນຂອງ
ລຼັດ ອ ງຕາມລະບຽບການ. 

5.2.1.4.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນ ລົບລ້າງອອກ
ຈາກຊຼັບສິນຂອງລຼັດ 

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ (2012), ມາດຕາ 16 

• ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 6 

5.2.1.5 ໄດ້ຕ ກາໄມ້ ແລະ ປອ່ຍ
ໄມ້ອອກໃຫ້ຜູ້ຊະນະກການ
ປະມູນ. 

5.2.1.5.1 ໃບເກຼັບເງິນ ຈາກ

ຫ້ອງການການເງິນແຂວງ (ຊຼັບສິນ

ຂອງລຼັດ) ສົັ່ງໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ 

• ກົດໝາຍ 02/ສພຊ 2006, ມາດຕາ 16.7 

• ຄ າສຼັັ່ງ 57/ (2014), ມາດຕາ 1.3.c 

• ຄ າສຼັັ່ງ 3211/MOF (2015), ມາດຕາ 6 

5.2.1.5.2 ບົດບຼັນທຶກ ການຕ ກາໄມ ້ • ຂ ໍ້ຕົກລງົ 0141/ກປ (2010) ມາດຕາ 11 

ແລະ 12.6 

5.2.1.6 ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ມ 
ເອກະສານເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມ້ຄບົຊຸດ 
ໃນການເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມ.້ 

5.2.1.6.1 ໃບອະນຸຍາດ ເຄືີ່ອນຍ້າຍ
ໄມ້ ຈາກພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ແຂວງ.  

• ດ າລຼັດ 32/ນຍ (2012), ມາດຕາ 5 (7) 

• ຄ າແນະນ າ 0962/ກປ (2010), ພາກ 5.2  

 

ຄ າສຼັບ  

ການກຼັກໄມ ້(ໄມກ້ຼັກ): ກຼັກໄມ້ ໃນສະຖານທ ີ່. ສາມາດດ າເນ ນທ າອິດ ໂດຍ ທຸກການຈຼັດຕຼັັ້ງ ເຊິີ່ງພົບເຫຼັນໄມ ້ທ ີ່ສົງ
ໃສວ່າຜິດກົດໝາຍ. 

ການຢດຶໄມ ້ທ ີ່ອະນຍຸາດໃຫເ້ຄືີ່ອນຍາ້ຍ (ໄມຢ້ດຶ): ໄມ້ທ ີ່ຢຶດຢ່າງເປ ນທາງການ ແລະ ສາມາດ/ໄດ້ເຄືີ່ອນຍ້າຍ (ຕົວຢ່າງ 
ໄປຍຼັງຫ້ອງການ ໃນການເກຼັບມ້ຽນ) ແລະ ຄະດ  ຍຼັງເປີດຢູ່. 

ການອາຍຼັດໄມ້ ບ ໍ່ອະນຍຸາດໃຫເ້ຄືີ່ອນຍາ້ຍ (ໄມ້ອາຍຼັດ): ໄມ້ທ ີ່ຢຶດຢ່າງເປ ນທາງການ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຄືີ່ອນຍ້າຍ  ແລະ 
ຄະດ  ຍຼັງເປີດຢູ່. 

ການຮບິໄມ ້(ໄມຮ້ບິ): ໄມ້ທ ີ່ໄດ້ກາຍເປ ນຊຼັບສິນຂອງລຼັດ ຫ ື ສົັ່ງຄືນໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເດ ມ ຫ ຼັງຈາກໄດ້ປິດຄະດ . 

 


