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ຄູ່ມືສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະຮັບປະກັນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັ

ນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ເລຊີ  (Lacey 

Act) ຂອງສະຫະລັດ,

ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນຂອງ EU ແລະ ກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງປະເທດອົສະຕຼາລີ.

ການຈັດພິມຂອງ ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າໃນທົ່ວໂລກ 

ຂອງ ກອງທຶນສັດປ່າໂລກ (WWF) ແລະ TRAFFIC, 

ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາການຄ້າສັດປ່າ

ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າໃນທົ່ວໂລກ ແລະ TRAFFIC ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ IKEA,  
ອົງການຄະນະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາສາກົນ ແລະການພັດທະນາຂົງເຂດສຳລັບທະວີບອາຊີ 
(USAID RDMA) ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານ ການຄ້າປ່າໄມ້ໃນອາເຊຍທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ (RAFT) ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໂດຍບັນດາບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ຈາກອົງການ TRAFFIC ແລະ WWF. 
ໂດຍສະເພາະ, WWF & TRAFFIC ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ Andrian Reuter; ຜູ້ຕາງໜ້າລະດັບປະເທດ 
ຂອງອົງການ TRAFFIC ປະເທດແມກຊີໂກ; ທ່ານ Anget Llavero, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການຈັດຊື້ຂອງ GFTN; Ruzaini Hanum, 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານໂຄງການຂອງ ອົງການ TRAFFIC ແລະ Traci Ann Tay Sze Yee, ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຜນງານການຄ້າໄມ້ທ່ອນຂອງ 
ອົງການ TRAFFIC.

ເອກະສານສະບັບນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ ແລະ ຈຸດປະສົງດ້ານຂ້ໍມູນຂ່າວສານເທ່ົານ້ັນ ແລະ ບ່ໍໄດ້ມຸ້ງໃສ່ ແລະ ຈະບ່ໍຖືກຕີຄວາ
ມໝາຍເປັນການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ. ບຸກຄົນທ່ີຂໍຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ເລຊີ 
(Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ຂອງ 
ປະເທດອົສະຕຼາລີ ຫືຼ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫືຼ ຂ້ໍກຳນົດອ່ືນໆໃດໜ່ຶງ ຕ້ອງໄດ້ຂໍຄຳປຶກສານຳຜູ້ທ່ີມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍທ່ີມີຄຸນວຸດທິ.
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ສາລະບານ

4. ພາກສະເໜີ

4. ເປັນຫຍັງຄູ່ມືສະບັບນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄົນສຳລັບຜູ້
ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ເພື່ອສົ່ງອອກ?

5. ກົດໝາຍເລຊີ (Lacey Act) ກະທຳສິ່ງໃດ?

5. ການກະທຳອັນໃດທີ່ຖືວ່າເປັນການລະເມີດຕໍ່ 
ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act)?

5. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ລະເມີດ 
ກົດໝາຍຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ?

6. ຜູ້ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ທີ່ມີພູມລຳ
ເນົາຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຕ້ອງການ
ຫຍັງຈາກຜູ້ສົ່ງອອກ?

7. ສັງລວມບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຕ້ອງ 
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ

7. ສັງລວມບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິ
ບັດຕາມ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act, EUTR, 
ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄ
ມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຂອງ ປະເທດອົສະຕຼາລີ

10. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ? 
ແລະ ເປັນຫຍັງ?

10. ການປະຕິບັດ “ການດູແລຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ”.  
ບົດບາດຂອງຜູ້ສົ່ງອອກ

11. ຕົວຢ່າງຂອງຂະບວນການ 
ຫຼື ຂັ້ນຕອນທີ່ຊ່ວຍ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 
ດູແລທີ່ຖືກຕ້ອງ
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12. ບັນທຶກກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ພາຍໃນ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ
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13. ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ສົ່ງອອກ

14. ການສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

16. ຈີນ

26. ກາບອນ

31. ອິນໂດເນເຊຍ

34. ມາເລເຊຍ

40. ຫວຽດນາມ

44. ສປປ ລາວ

49. ຄາເມີຣູນ

52. ອິນເດຍ

58. ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ

62. ມຽນມາ

67. ບຼາຊີລ

3ສາລະບານ



ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ກຳລັງດຳເນີນການສົ່ງອ
ອກ, ຫຼືມີຈຸດປະສົງຈະສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ໄປສູ່ຕະຫຼາດສ
ະຫະລັດ ອາເມລິກາ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ຖືກອອກແບບ ມາເພື່ອອະນຸຍ
າດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດສາມາດປະເມີນຜົນໃນການດຳເນີນງານຂອງ
ຕົນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ວິທີທາງເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ -- ເຊິ່
ງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຮູ້ວ່າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ເຂົາເຈົ້ານຳເຂົ້ານັ້ນ 
ໄດ້ຜ່ານການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜ່ານການຄ້າຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຫຼື ບໍ່. 

ນອກຈາກນັ້ນ ຄູ່ມືສະບັບນີ້ຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິກາ
ນດ້ານປ່າໄມ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີອາກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດ 
ອື່ນໆ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ບັງຄັບປະຕິບັດ 
ຢູ່ໃນກົດໝາຍປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ 
ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ ທຸກຂັ້ນຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ 
ຈາກຂັ້ນຕອນການເກັບກ່ຽວ ຈົນເຖິງການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ຍັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໃນປະເທດອົສະ
ຕຼາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ພາກສະເໜີ

ເປັນຫຍັງຄູ່ມືສະບັບນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ ທຸ
ກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ 
ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້?
ໃນວັນທີ 22 ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2008, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ດັດແກ້ກົດໝາຍທີ່ມຸ່ງໃສ່ເພື່ອກຳ
ຈັດ ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
-ລວມທັງ ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ຜົນຜະລິດຈາກເສັ້ນໃຍໄມ້ (ເຊັ່ນເຈ້ຍ). 
ກົດໝາຍທີ່ຖືກດັດແກ້ສະບັບນີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ ກົດໝາຍ ເລຊີ 
(Lacey Act). Lacey Act ກຳນົດແບບຢ່າງທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບກາ
ນນຳເຂົ້າຊະນິດພັນພືດເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ໃນຂະນະທີ່ 
Lacey Act ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ປະເທດອື່ນໆ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່
າງໃຫຍຫ່ຼວງຕໍບ່ັນດາຜູສ້ົງ່ອອກຜະລິດຕະພັນປາ່ໄມ້ໄປຍັງສະຫະລດັ
ອາເມ ລິກາ - ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິ
ກາ ໄວ້ວາງໃຈຄູ່ຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າພິສູດຄວາມສອ
ດຄ່ອງຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ Lacey Act:
   www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act
   www.cbp.gov
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ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act)
ກະທຳການອັນໃດ?

ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act) ເຮັດໜ້າທີ່ສາມຢ່າງຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

1. ຫ້າມທຸກການຄ້າຂາຍກ່ຽວກັບພືດ ຫຼື 
ຜະລິດຕະພັນພືດ - ລວມທັງໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້-ທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ຈາກລັດໃດໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື 
ຈາກຕ່າງປະເທດ.

2.  ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳເຂົ້າແຈ້ງປະເທດທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຊື່ຂອ
ງຊະນິດພັນຂອງໄມ້ທັງໝົດທີ່ປະກອບຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງເ
ຂົາເຈົ້າ ພ້ອມທັງປະລິມານ, ມາດຕະຖານ ແລະ ມູນຄ່າ.

3.  ສ້າງລະບົບລົງໂທດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍດັ່ງກ່
າວ, ລວມທັງ ການຍຶດສິນຄ້າ, ການປັບໃໝ ຫຼື 
ການກັກຂັງ, ຫຼື ການຈັບກຸມພາຫະນະຂົນສົ່ງ ແລະ 
ອຸປະກອນ ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ສຳລັບ 
ທັງສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຈາກການຂົນສົ່ງ ແບບຜິດກົດໝາຍ ຫຼື 
ຈາກການປອມແປງເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ.

ການກະທຳອັນໃດທີ່ຖືວ່າເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດ
ໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act)?

ການລະເມີດ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act) 
ປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບ.  ອົງປະກອບທີໜຶ່ງ, ພືດ ຫຼື 
ຜະລິດຕະພັນພືດ ຕ້ອງຖືກຮັບເອົາ, ເກັບກູ້, ຂົນສົ່ງ ຫຼື ສົ່ງອ
ອກໂດຍການຝ່າຝືນກົດໝາຍທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນຕ່າງປະເທດ ຫຼື 
ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເປັນພືດທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິ
ດກົດໝາຍ.  ອົງປະກອບທີສອງ, ພືດທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍນີ້ຕ້
ອງຖືກນຳເຂົ້າ, ຊື້, ຂາຍ, ໄດ້ມາ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ມີການຄ້າຂາຍໃນດິ
ນແດນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.  ມີພຽງແຕ່ອົງປະກອບທີສອງ 
ເຊິ່ງກວມເອົາທຸລະກຳນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກໍ່ ໃຫ້ເກີດການລະເມີດກົດໝາຍ  
Lacey. ການດຳເນີນຄະດີແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ຜິດກົດໝາຍ
ໃນຜະລິດຕະພັນ, ທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງໃນຕ່ອງໂສ້ກາ
ນສະໜອງ.

ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບບັນດາຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ລະເມີດກົ
ດໝາຍ ຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ?

ການລົງໂທດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ Lacey ຈະຖືກຕັດສິນໂດຍອີງຕ
າມຂອບເຂດຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບໍລິສັດຜູ້ນຳເຂົ້າ. ບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່າ
ນັ້ນເຊິ່ງເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນການທີ່ຕ້ອງຫ້າມໂດຍເຈ
ດຕະນາ ສາມາດຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂອບເຂດສູງສຸດຂອງກົດໝາ
ຍດັ່ງກ່າວ ລວມທັງການປັບໃໝໃນການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ຮ້າ
ຍແຮງ (ຈົນເຖິງ US$500,000 ສຳລັບບໍລິສັດ, US$250,000 
ສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ສອງເທົ່າຂອງມູນຄ່າກຳໄລ/ຫລຼບທຶນ 
ຈາກທູລະກຳ), ການກັກຂັງເປັນເວລາຫ້າປີ ແລະ ການຍຶດສິນຄ້າ.  
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງໃນການດຳເນີນການທີ່ຕ້ອງ
ຫ້າມຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ “ການດູແລທີ່ເໝາະສົມ” 
ສາມາດຖືກປັບໃໝ ສຳລັບການລົງໂທດທາງອາຍາຖານເບົາ 
(ສູງເຖິງ US$200,000 ສຳລັບບໍລິສັດ, US$100,000 
ສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ສອງເທົ່າຂອງກຳໄລ/ຂາດທຶນ ຈາກທຸລະກຳ), 
ການຍຶດສິນຄ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ການປັບໃໝການລົງໂທດທາງແພ່ງ 
ແຕ່ US$250 ຫາ US $10,000. ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 
“ການດູແລທີ່ຖືກຕ້ອງ” ແລະ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃນການ
ດຳເນີນການທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຖືກຍຶດ ແລະ ຖື
ກກຳນົດໃຫ້ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝທາງແພ່ງ.  ການລົງໂທດມີຄວາມເຊື່ອ
ມໂຍງກັບລະດັບຂອງການດູແລ ແລະ ລັກສະນະຂອງຄວາມຜິດ, 
ເຊິ່ງຈັດລຳດັບຈາກຄວາມຮູ້ໂດຍກົງຂອງການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ 
ແລະ ການແຈ້ງສິນຄ້າຂາເຂົ້າຢ່າງບິດເບືອນໄປຈົນເຖິງການກະທ
ຳຜິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ສິ່ງທີ່ຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງຕໍ່ບັນດາຜູ້ສົ່ງອອ
ກທັງໝົດແມ່ນບັນດາຜູ້ນຳເຂົ້າຂອງສະຫະລັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄ
ສຜູ້ຈຳໜ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ 
ການດູແລທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມວ່າໃນອະນາຄົດຈະຄ້າຂາຍ
ກັບຜູ້ທີ່ ສາມາດສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ. ການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ
ຕາມກົດໝາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈະເປັນຈຸດເດັ່ນຢູ່ໃນບັນດາສັນຍາ 
ລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ການລົງໂທດທາງແພ່ງອາດຖືກຄົ້ນຫາໃນບ່
ອນທີ່ມີການຝ່າຝືນ.
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ຜູ້ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ສະຫະລັດອາເ
ມລິິກາ ຕ້ອງການຫຍັງ ຈາກຜູ້ສົ່ງອອກ?

ຜູ້ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມ
ລິ ກາ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ມາຈາກຕະຫຼາດທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ 
ໄດ້ຜ່ານການເກັບກູ້, ຄອບຄອງ, ຂົນສົ່ງ, ຂາຍ ຫຼື ສົ່ງອອກ 
ໂດຍບໍ່ມີການລະເມີດ ກົດໝາຍທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ເປັນຮາກຖານ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕົ້ນໄມ້ຖືກປູກ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຜ່
ານຂະບວນການຜະລິດໃນປະເທດອື່ນກໍ່ຕາມ.

ກົດໝາຍ ທີ່ຖືວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມ, ລວມມີບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

1. ການລັກຕັດຕົ້ນໄມ້ (ທ່ອນໄມ້);

2. ການນຳເອົາຕົ້ນໄມ້ (ທ່ອນໄມ້) ອອກມາຈາກເຂດຄູ້ມຄອງຢ່າງເ
ປັນທາງການ, ເຊັ່ນ ສວນສາທາລະນະ ຫຼື ເຂດສະຫງວນ;

3. ການນຳເອົາຕົ້ນໄມ້ (ທ່ອນໄມ້) ອອກມາຈາກປະເພດອື່ນ 
ຂອງ “ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກລະບຸຢ່າງເປັນທາງການ” ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ 
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ;

4. ການເອົາຕົ້ນໄມ້ (ທ່ອນໄມ້) 
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື 
ທີ່ຂັດແຍ່ງກັບການອະນຸຍາດ;

5. ບໍ່ຈ່າຍຄ່າພາກຫຼວງ, ຄ່າອາກອນ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກູ້, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ການຄ້າຂາຍ 
ຕົ້ນໄມ້ (ທ່ອນໄມ້); ຫຼື

6. ກົດໝາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງການສົ່ງອອກ ຫຼື 
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມປະເທດ, ເຊັ່ນ ການຫ້າມສົ່ງອອກ ຫຼື 
ຄ້າໄມ້ທ່ອນ ຊະນິດທີ່ກຳລັງຈະສູນພັນ (ເຊັ່ນ CITES).

ຄຳແນະນຳໂດຍຫຍໍ້ ຕໍ່ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act) 
ແລະ ການຄ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ 
ອົງການສືບສວນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA), ສາມາດຄົ້ນພົບ 
ຢູ່ທີ່:

   www.eia-global.org
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ສັງລວມບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ສຳລັບ ກົດໝາຍ ເລຊີ 
(LACEY ACT), EUTR ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບ
ຜິດກົດໝາຍຂອງປະເທດອົສະຕຼາລີ 
ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄ
ດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍ Lacey, ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົດໝາຍເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິ
ດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN & TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອ
ດຄ່ອງກັບພະກົດໝາຍ Lacey, EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາ
ຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ປ່າໄມ້

ອົງປະກອບທາງດ້າ 
ນນິຕິກຳ

ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງ 
ປະຕິບັດຕາມ

ຕົວຢ່າງຂອງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ/  
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ ຂໍ້ສັງເກດທີ່ ຄວນຈຳ

ສິດຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບຄອງ,
ການເຂົ້າເຖິງ,
ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ

ວິສາຫະກິດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທັງໝົດ, 
ບໍ່ວ່າເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ຫຼື 
ຊຸມຊົນ ຕ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າຕົນມີສິດ ດັງນີ້: 
ການຄອບຄອງ;
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້;
ເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້;
ເກັບກູ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້
ຈາກປ່າໄມ້.
ນອກນັ້ນຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງວ່າ 
ເອກະສານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບນັ້ນ
ສາມາດພິຈາລະນາວ່າ
ເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼືບໍ່.

1. ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີໃບອະນຸຍາດເພື່ອດຳເນີ
ນການ ຄຸ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ຂົນສົ່ງ ແລະ 
ການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນພືດ (ລວມທັງຕົ້ນໄມ້ 
ຫຼື ທ່ອນໄມ້ ທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນໄມ້).

2. ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີສິດຄອບຄອງຕໍ່ພື້ນທີ່ຂຸ
ດຄົ້ນ.

3. ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີສິດເຂົ້າເຖິງ ພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ
4. ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການອະນຸມັດລ່ວງໜ້າ 

ໃຫ້ແກ່ພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ
5. ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີສິດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື 

ສິດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ.
6. ຮັບປະກັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ແນວພັນທີ່ສາມາດເກັບກູ້ໄ

ດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ
7. ຮັບປະກັນວ່າການຂຸດຄົ້ນຖືກປະຕິບັດສອດຄ່ອງ 

that the harvesting was conducted in ກັ
ບເງື່ອນໄຂຂອງການຂຸດຄົ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໃບອະນຸ
ຍາດ ອະນຸຍາດ.

8. ຮັບປະກັນວ່າ ການຂຸດຄົ້ນຖືກດຳເນີນການຢູ່ພື້ນທີ່
ທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃນໃບອະນຸຍາດ.

9. ຮັບປະກັນວ່າຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ ແມ່ນຖື
ກລວມໄວ້ຢູ່ພາຍໃນຂອບະຂດຂອງການອະນຸຍາດ 
ເຊັ່ນໂຄຕ້າ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໜ້າຕັດທີ່ມີຄວາ
ມສູງພຽງແອວ.

10. ຮັບປະກັນວ່າສິດນຳໃຊ້ ແລະ 
ຄອບຄອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ 
ບຸກຄົນທີສາມ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂຸຸດ
ຄົ້ນ.

11. ຮັບປະກັນວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ເຊັ່ນການປະເມີນຜົນກະ
ທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຖືກລວມ 
ເຂົ້າໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ.

12. ຮັບປະກັນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກ 
ຖືກປະຕິບັດຕາມ, ລວມທັງ ນິຕິກຳຂອງ CITES, 
ແນວພັນຫວງຫ້າມ ຈາກການຂຸດຄົ້ນ.

ຮັບປະກັນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກ 
ຖືກປະຕິບັດຕາມ, ລວມທັງ ນິຕິກຳຂອງ CITES, 
ແນວພັນຫວງຫ້າມ ຈາກການຂຸດຄົ້ນ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນລວມມີ:
• ໃບຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້
• ໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການໃນ 

ຂະແໜງຕັດໄມ້
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ
• ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້
• ແຜນການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນໃນຕ່ອງໂສ້ກ 
ານສະໜອງ

1. ການລັກເອົາພືດ (ລວມທັງຕົ້ນໄມ້ ແລະ 
ໄມ້ທ່ອນຈາກຕົ້ນໄມ້) ເຊັ່ນ:
a. ການເອົາພືດ (ລວມທັງຕົ້ນໄມ້ ຫຼື 

ທ່ອນໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້) ຈາກເຂດທີ່ປົກ 
ປ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊັ່ນ ສວນ 
ສາທາລະນະ ຫຼື ເຂດສະຫງວນ;

b. ການເອົາພືດ (ທ່ອນໄມ້) ຈາກພື້ນທີ່ 
ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນປະເພດ “ປ່າປ້ອງກັນ 
ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການ” ເຊິ່ງຖືກຮັບ 
ຮູ້ໂດຍລະບຽບການຂອງປະເທດໜຶ່ງ; 

c. ການເອົາພືດ (ລວມທັງຕົ້ນໄມ້ ຫຼື 
ທ່ອນໄມ້ທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນໄມ້) ໂດຍບໍ່ມີ ຫຼື ຂັດກັບ 
ການອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນທີ່ຈຳເປັນ;

d. ການເອົາພືດ (ລວມທັງຕົ້ນໄມ້ ຫຼື 
ໄມ້ທ່ອນຈາກຕົ້ນໄມ້) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການ  
ອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ(ເຊັ່ນສິດຕາມປະເພນີ
ທາງສັງຄົມ ແລະ ການຄອບຄອງ ແລະ 
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ.

2. ເອົາພືດຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ມີການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້
ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ ເຂດກັນຊົນແມ່ນນໍ້າ, 
ເຂດຄ້ອຍຊັນ, ແລະ ອື່ນໆ).
a. Tເອົາພືດອອກຈາກພື້ນທີ່ ເຊິ່ງມີສິດຄອບຄອງຕາ

ມປະເພນີຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ).
b. ເອົາພ້ືດຈາກພືນທ່ີ ໂດຍບ່ໍພິຈາລະນາເຖິງມາດຕະກ

ານທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນການປະເມ່ີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້
ອມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ອ່ືນໆ.

3. ເອກະສານກ່ຽວກັບການຄອບຄອງອາດມີເງ່ືອນໄຂບັງຄັບ
ກ່ອນສຳລັບສິດຕ່ໍປ່າໄມ້ທ່ີບັນລຸຜົນ. ເງ່ືອນໄຂບັງຄັບກ່ອນ
ເຫ່ົຼານ້ີອາດລວມເອົາການວາງເງິນມັດຈຳ, ລາຍຊ່ືຄັດຈ້ອນ
ຂອງຜູ້ຍ່ືນຄຳຮ້ອງຂໍ,ຫັຼກຖານຂອງພະນັກງານແລະອຸປະກ
ອນ, ບົດສຶກສາການປະເມີນຜົກະທົບທາງສັງຄົມ, ການປ
ະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້
ອມມາກ່ອນ,ແລະອ່ືນໆ

4. ເອກະສານກ່ຽວກັບສິດຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ ຈະປະກອບ
ດ້ວຍເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງຕ່າງຫ
າກ, ເຊັ່ນ:
a. ມີການດຳເນີນການກັບບັນຊີເຄື່ອງຂອງ;
b. ການປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ແລະ 

ແຜນທີ່ຕາມມາດຕາສ່ວນທີ່ກຳນົດ, ເຊິ່ງອາດ 
ແມ່ນການອ້າງອີງທາງດ້ານພູມສາດ;

c. ການກຳນົດມາດຕະຖານ ຂອງ ການກໍ່ສ້າງ 
ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າຫາການຕັດໄມ້ ແລະ  
ເສັ້ນທາງລາກແກ່;

d. ການກຳນົດ ແລະ ໃສ່ກາ  ໝາຍ 
ແນວພັນປົກປ້ອງ, ລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນແອ,  
ເຂດນຳໃຊ້ທາງວັດທະນະທຳ  ແລະ 
ເຂດນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ

e. ການກຳນົດເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້
ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ກັນຊົນຂອງແມ່ນໍ້າ, 
ພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນ

7ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຈາກຜູ້ສົ່ງອອກ



ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

Transport

Processing

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ 
ຂອງການຂຸດຄົ້ນ

ການຈ່າຍຄ່າອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ ຂອງ 
ການຄອບຄອງ ແລະ 
ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ  
ກົດໝາຍຂອງການ 
ປຸງແຕ່ງ

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ  
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້  
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່າງ 
ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ  
ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂະ  
ແໜງການນີ້.  ການຈົດທະບຽນ  
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຈຳ 
ນວນໜຶ່ງ.

ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ການຈ່າຍຄ່າອາກອນ ຫຼື 
ຄ່າທຳນຽມໃຫ້ປະເທດຊາດ 
ຫຼື ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ (ຫຼື 
ທັງສອງ) ສຳລັບການໃຫ້ອະນຸຍາດ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ການເກັບກູ້ໄມ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ແລະ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງ.  ທຸ
ກປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໃຫ້ກ
ານຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາ
ດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສຳລັບຈຸດປະສົງນີ້ 
ແລະ ສຳລັບເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນ
ການດຳເນີນການປະກອບ
ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ 
ການຕີກາໝາຍໃສ່ໄມ້ທ່ອນ 
ທີ່ລະບຸທັງແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້, 
ຄ່າພາກຫຼວງທີ່ຈ່າຍ, ແລະ ຈຸດໝ
າຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງສິນຄ້າທີ່
ຖືກຂົນສົ່ງ.

ຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫຼື 
ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ.  
ເກືອບທຸກປະເທດ ວາງຂໍ້ກຳນົດວ່າ 
ທຸກໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງງານໄມ້ອັດ, 
ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າອັນດັບສອງ 
ຫຼື ໂຮງງານຜະລິດເຍື່ອເ
ຈ້ຍຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າອາກອນ 
ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການເຫຼົ່ານີ້.

ຫຼັກຖານທີ່ວ່າບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່າງ
ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ 
ທຸລະກິດໃນຂະແໜງຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຕັດໄມ້.  
ຮັບປະກັນວ່າ ມີເອກະສານທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ 
ໃບຮັບເງິນ ລວມທັງ ໃບອະນຸຍາດກ່ອນການເກັບກູ້, 
ໃນລະຫວ່າງການເກັບກູ້ ແລະ ຫຼັງການເກັບກູ້.
ຫຼັກຖານທີ່່ສະແດງວ່າບໍລິສັດມີການຈົດທະບຽນ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ມອບສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ເກັບກູ້ປ່າໄມ້ໃຫ້ບໍລິສັດ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
• ໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
• ເອກະສານສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ຖືກເຊັນຮັບຮອງ
• ສັນຍາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
• ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ
• ເອກະສານກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງຊຸມຊົນ
• ໃບຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້

ຫຼັກຖານທີ່ວ່າບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ຄ່າອາ ກອນ 
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບລັດ ຫຼື ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽ
ວກັບການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ເກັບກູ້; ແລະ 
ຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ຄ່າອາກອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບບໍລິມາດຂ
ອງໄມ້ທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກູ້ໃນຕົວຈິງ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ຫຼັກຖານຂອງການຊຳລະຄ່າອາກອນ ແລະ   

ຄ່າທຳນຽມ (ເຊັ່ນ ຄ່າທຳນຽມການປູກປ່າຄືນ  
ໃໝ່, ຄ່າພາກຫຼວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, 
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນລາຍຮັບ)

• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
• ເອກະສານຈົດທະບຽນອາກອນ
• ຜົນຕອບແທນຈາກອາກອນ

ຫຼັກຖານທີ່ບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ເມື່ອຂົນສົ່ງໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ໃບຢັ້ງຢືນການຂົນສົ່ງໄມ້່ທ່ອນ
• ໃບຢັ້ງຢືນການລຳລຽງ
• ໃບອະນຸຍາດຂົນສ່ົງໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນ
• ເອກະສານກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໄມ້ທ່ອນ
• ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍ
• ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍ
• ລາຍການບັນຈຸຫີບຫໍ່
• ໃບກຳກັບການສົ່ງສິນຄ້າ
ຫຼັກຖານທີ່ວ່າບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ຫຼື 
ເຄື່ອງໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ ໃນເວລາຂົນສົ່ງໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ປ້າຍຂອງໄມ້ທ່ອນ
• ເຄື່ອງໝາຍປະຈຳຕົວທ່ອນໄມ້
• ຕີກາດ້ວຍຄ້ອນຕີ
• ການໝາຍດ້ວຍການທາສີ

ຫຼັກຸຖານທີ່ກຳນົດວ່າບໍລິສັດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນ 
ເພື່ອປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫຼື ໄມ້ທ່ອນ.  ໃບອະນຸຍາດອາດລະບຸຄວ
າມສາມາດໃນການຜະລິດ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ
• ໃບຢັ້ງຢືນການປຸງແຕ່ງໄມ້
ຫຼັກຖານທີ່ວ່າບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ຫຼື 
ຄ່າອາກອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລັດ ຫຼື 
ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງໄມ້.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
• ໃບຈົດທະບຽນອາກອນ
• ຜົນຕອບແທນຈາກອາກອນ
ຫຼັກຖານທີ່ວ່າບໍລິສັດໄດ້ປະກອບເອກະສ
ານ ສຳລັບບັນທຶກຂໍ້ມູນການຄ້າຂາຍໄມ້ 
ທີ່ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງໄມ້.
ຕົວຢ່າງ:
• ໂຄຕ້າການອະນຸລັກໄມ້
• ຜົນຕອບແທນການຜະລິດປະຈຳເດືອນ
• ປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ
• ສັນຍາຊື້ຂາຍ
• ໃບເກັບເງິນຈາກການຂາຍ

ກວດກາເບິ່ງຄະດີຄວາມຂອງສານທີ່ກ່
ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນດ້ານສັງຄົມ ຫຼື ປະ
ເດັນອື່ນໆທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ພື້ນທີ່ເກັ
ບກູ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ດີກ່ວາ 
ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ສະພາບການທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ໃນຫຼາຍປະເທດ ການເກັບກູ້ໄມ້ຖືກດຳເນີນ
ການໂດຍບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ຖືກວ່າຈ້າງໂດຍ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ດຳເນີນການເກັບກ່ຽວ.  
ບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມ 
ແລະ ສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ 
ກໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ບັນດາຜູ້ຮັບ ເໝົາຊ່ວງຕໍ່ 
ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຮັບປະກັນວ່າຄ່າພາກຫຼວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັ
ງໝົດ, ຄ່າອາກອນ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມ ໄດ້
ຖືກຈ່າຍໂດຍບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຫຼື 
ບໍລິສັດເກັບກູ້.

ບາງປະເທດໄດ້ວາງລະບົບຄວບຄຸມໃນ
ລະດັບສູງ ທີ່ກຳນົດວ່າ ໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ໄມ້
ເລື່ອຍທັງໝົດທີ່ຖືກຂົນສົ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່
ປ່າໄມ້ ຕ້ອງນຳມີກາໝາຍທີ່ຈຳແນກໄມ້ 
ພ້ອມທັງຕໍໄມ້ດັ້ງເດີມ ຈາກບ່ອນທີ່ຖືກເກັບກູ້.

ບາງປະເທດກຳນົດໃຫ້ມີການຍື່ນສະເໜີ 
ປະຫວັດຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ຜົນ
ຜະລິດຂອງໂຮງເລື່ອຍຂອງຂະແໜ
ງການຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພື່ອການຕິດຕາມກວດກາຕາມປົກກະຕິ. 
ໃນຂະນະທີ່ນິຕິກຳຂອງ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ, EU ແລະ ປະເທດ
ອົດສະຕຼາລີບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່
ຽວກັບການປຸງແຕ່ງ, ແຕ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ 
ຂອງການດູແລຮັກສາ ແລະ ການກວດສອບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການປຸງແຕ່ງແ
ມ່ນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງ, 
ແລະ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕາບໃດທີ່ໄມ້ທ່ອນ
ຜິດກົດໝາຍສາມາດເຂົ້າເຖິງຕ່ອງໂສ້ການສະ
ໜອງໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນການປຸງແຕ່ງ.
ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ສຳລັບ EUTR, ຖ້າວ່າການປຸງ
ແຕ່ງຫາກເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ໄມ້ທ່ອນໄດ້ຖືກວ
າງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ EU, ບໍລິສັດເປັນຜູ້ດຳເນີນ
ກິດຈະການແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ວ່າຜ
ະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຕົນນຳໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງໄ
ດ້ມາມາຈາກໃສ.

ອົງປະກອບທາງດ້າ 
ນນິຕິກຳ

ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງ 
ປະຕິບັດຕາມ

ຕົວຢ່າງຂອງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ/  
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ ຂໍ້ສັງເກດທີ່ ຄວນຈຳ

ຂັ້ນຕອນໃນຕ່ອງໂ 
ສ້ການສະໜອງ

8 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ



ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂາຍ ແລະ
ການສົ່ງອອກ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ 

ກົດໝາຍທີ່ຄຸູຸ້ມຄອງການສົ່ງອອກ
ການສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ, ເຊັ່ນ
ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນເກືອດຫ້າມ 
ການສົ່ງອອກແນວພັນໄມ້ທີ່ຈັດໄ
ວ້ເປັນລາຍການຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາ
ສາກົນ 
(ເຊັ່ນ CITES)
ສຳລັບການສົ່ງອອກຄືນ, 
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ຄຸ້ມ
ຄອງການນຳເຂົ້າ 

ບໍລິສັດທີ່ສົ່ງອອກຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ
ຄ່າພາສີອາກອນທີ່ເໝາະສົມ ທັ
ງໝົດໃນເວລາສົ່ງອອກຜະລິດຕ
ະພັນປ່າໄມ້. ຄ່າພາສີອາກອນນີ້ 
ອາດລວມທັງ
ການຈ່າຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
ໃນບາງປະເທດ.

ບໍລິສັດທີ່ສົ່ງອອກຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ
ຄ່າພາສີອາກອນທີ່ເໝາະສົມ ທັງໝົດໃນເວລາສົ່ງອອກຜະ
ລິດຕະພັນປ່າໄມ້. ຄ່າພາສີອາກອນນີ້ ອາດລວມທັງ
ການຈ່າຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
ໃນບາງປະເທດ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ບໍລິສັດມີໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ.
• Packing list
• ໃບເກັບເງິນ
• ໃບກຳກັບການສົ່ງສິນຄ້າ
• ແບບຟອມແຈ້ງເສຍອາກອນ
• ພາສີຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຖືກຈ່າຍແລະມີໃບຮັບ  ເງິນ 
• ສັນຍາຊື້-ຂາຍ
• ໃບສັ່ງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
• ໃບສັ່ງສົ່ງມອບສິນຄ້າ
ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ CITES 
(ເມື່ອຈຳເປັນ) ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ CITES 
ຂອງປະເທດທີ່ສົ່ງອອກ. ສຳລັບບາງຊະນິດພັນໄມ້ 
ແລະ ບາງປະເທດ, ເງື່ອນໄຂກ່ອນການສົ່ງອອກ 
ແມ່ນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຂອງ CITES 
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ສໍາລັບຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນລາຍການໃນ 
ເອກະສານຄັດຕິດ ຂອງ CITES

ຫຼັກຖານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍຄ່າພາສີຂາເຂົ້າ 
ຫຼື ຂາອອກທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນທີ່
ຖືກສົ່ງອອກ.
ເອກະສານທີ່ຄວາມໝາຍຄືກັນ/ທຽບເທົ່າກັນ ລວມມີ:
• ພາສີຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຖືກຈ່າຍແລະມີໃບຮັບ ເງິນ
• ໃບຮັບເງິນຄ່າອາກອນສ່ົງອອກ
• ໃບຮັບເງິນຄ່າພາສີ
• ໃບຮັບເງິນ ຄ່າພາສີ

ບໍລິສັດສົ່ງອອກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າວຽກນີ້ ແລະ ຕ້ອງສະໜອງ
ເອກະສານໃຫ້ພຽງພໍເປັນປະຈຳ ເພື່ອອະນຸ
ຍາດໃຫ້ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງລັດ
ໃນ ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກ ແລະ ໃນປະເທດນຳ 
ເຂົ້າສາມາດຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນ
ທຸລະກຳ.
ບາງປະເທດຫ້າມການສົ່ງອອກຂອງ
ບາງແນວພັນພືດ ຫຼື ປະເພດຂອງວັດຖຸດິບ 
(ຍົກຕົວຢ່າງ ໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ໄມ້ເລື່ອຍ)
ຫູື ຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບສູງ ບໍລິມາດຂອງວັດຖຸ
ດິບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້.
ບໍລິສັດທີ່ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕ້ອງຕ້ອງ
ຂໍເອົາແບບຟອມແຈ້ງການສົ່ງອອກ
ຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດ ກະທຳການໃນ
ຖານະຜູ້ສົ່ງອອກທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດຢ່າງເໝາະສົມໃຫ້ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັ
ນປ່າໄມ້.
ຮັບປະກັນວ່າໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກທີ່ກຳນົດໄ
ວ້ ຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີໄວ້ພ້ອມ.
ຮັບປະກັນວ່າ 
ມີເອກະສານກ່ຽວກັບພາສີຂາເຂົ້າ ແລະ 
ພາສີຂາອອກ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ພາສີຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ 
ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍພາສີ 
ໃນລະຫວ່າງ
ເວລາສົ່ງອອກ.  
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ພາສີຂາເຂົ້າ-
ຂາອອກອາດບັງຄັບຕໍ່ກະຊວງອື່ນໆ, ລວມທັງ 
ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, 
ກະຊວງປ່າໄມ້, ແລະ ອື່ນໆ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການແຈ້ງເສຍພາສີສຳລັບ 
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງ
ຜິດກົດໝາຍ ເພາະວ່າການຄ້າທັງໝົດ 
ຂອງປະເທດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ 
ດ້ານພາສີສຳລັບທັງສິນຄ້າຂາເຂົ້າ ແລະ 
ສິນຄ້າຂາອອກ.  ໃນຂະນະທີ່ EUTR ແລະ 
ປະເທດອົສຕຼາລີ ບໍ່ມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງໃນກາ
ນກ່າວເຖິງການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ, 
ລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງມີຫຼັກຖ
ານກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສຳລັ
ບການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າໃນສິນຄ້າ ໃນ
ຖານະທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ
ການຄຸ້ມຄອງ

ອົງປະກອບທາງດ້າ 
ນນິຕິກຳ

ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງ 
ປະຕິບັດຕາມ

ຕົວຢ່າງຂອງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ/  
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ ຂໍ້ສັງເກດທີ່ ຄວນຈຳ

ຂັ້ນຕອນໃນຕ່ອງໂ 
ສ້ການສະໜອງ
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ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳມາແຈ້ງ ແລະ ເປັນຫຍັງ?

Lacey Act ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ນຳເຂ້ົາໃຫ້ການແຈ້ງຂ້ໍມູນທ່ີເປັນພ້ືນ
ຖານ ເພ່ືອຕິດຕາມທຸກໆການຂົນສ່ົງພືດ ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນພືດ 
ທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງຂ້ັນຕອນຂອງການບັງຄັບປະຕິບັດເງ່ືອ
ນໄຂຂອງການແຈ້ງ.  ຈຸດປະສົງຂອງການແຈ້ງຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່
ນເພ່ືອເພ່ີມຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບການຄ້າໄມ້ ແລະ ພືດ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ສາມາດບັງຄັບປະຕິບັດກົດ
ໝາຍໄດ້ດີກ່ວາ.

ການແຈ້ງຂ້ໍມູນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

1. ຊ່ືທາງວິທະຍາສາດ ຂອງ ຊະນິດພັນໃດໆທ່ີຖືກນຳໃຊ້,
2. ປະເທດທ່ີຂຸດຄ້ົນ,
3. ປະລິມານ ແລະ ມາດຕະການ, ແລະ
4. ມູນຄ່າ.

ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງສິນຄ້າສາມາດຄ້ົນພົບໄດ້ທ່ີ:
   www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.

shtml

ການແຈ້ງຂ້ໍມູນສິນຄ້າແມ່ນປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍບໍລິສັດຜູ້ນຳເຂ້ົາ.  
ການແຈ້ງສິນຄ້າ ບ່ໍກ່າວເຖິງເປັນການສະເພາະແຕ່ຄວາມຖືກ ຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍຂອງອົງປະກອບຂອງໄມ້ພາຍໃນຜະລິດຕະພັນທ່ີຖືກແ
ຈ້ງ.ຜູ້ສ່ົງອອກສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນຳເຂ້ົາທ່ີມາຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ໃນການສະໜອງຂ້ໍມູນທ່ີເປັນພ້ືນຖານ. 

ຜູ້ນຳເຂ້ົາທ່ີມາຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ອາດໄດ້ຮັບການລົງໂທດ 
ຕ່ໍການແຈ້ງສິນຄ້າບ່ໍຄົບຖ້ວນ, ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຜິດ ຫືຼ ບ່ໍມີຄວາມຈິງ, ໂດ
ຍບ່ໍຄຳນຶງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສິນຄ້າທ່ີນຳມາແຈ້ງ.

ການຊ່ວຍເຮັດສຳເລັດການແຈ້ງສິນຄ້າແມ່ນບ່ໍພຽງພໍ.  ຜູ້ສ່ົງອອກ
ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທັງໝົດທ່ີຈະຖືກສ່ົງອ
ອກ ຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດທ່ີເປັນບ່
ອນ ທ່ີໄມ້ຖືກຂຸດຄ້ົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍໃດໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວພັນ
ກັບ ການປຸງແຕ່ງ, ການສ່ົງອອກ ຫືຼ ພາສີອາກອນ ຢູ່ໃນປະເທດ ຫືຼ 
ບັນດາປະເທດ ທ່ີສ່ົງອອກ.

ການປະຕິບັດ “ການດູແລທ່ີເໝາະສົມ”: 
ບົດບາດຂອງຜູ້ສ່ົງອອກ

ບັນດາຜູ້ນຳເຂົ້າທີ່ມາຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ  
“ການດູແລທີ່ເໝາະສົມ” ໃນເວລາທີ່ຊອກຫາແຫຼ່ງຜະລິດຕະພັນ
ປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ Lacey Act. 
ການດູແລທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄ
ດ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ ດ້ວຍລະບົບກົດໝາຍຂອງສ
ະຫະລັດອາເມລິກາ.ການດູແລທີ່ເໝາະສົມ ໝາຍເຖິງ “ລະດັບ
ຂອງການດູແລຮັກສາທີ່ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮອບຄອບພໍສົມຄວນ 
ຈະປະຕິບັດພາຍໃຕ້ສະຖານະການ ດຽວກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ”. ເພ
າະສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມປະເພດບຸກຄົ
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ນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານລະດັບຂອງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວ
າມຮັບຜິດຊອບ(ບົດລາຍງານຂອງສະພາສູງ 97-123). ໃນເ
ມື່ອບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນໃນສະພາບທີ່ວ່າສານອາດໃຫ້ທັດສະນະ
ຕໍ່ ການດູແລທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍເຄົາລົບຕໍ່ຂໍ້ກົດນົດຂອງ Lacey 
Act, ບໍລິສັດຄວນຈະມີຄວາມຮອບຄອບໃນການຈັດການກັບຜະ
ລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ເອກະສານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາ
ມພ້ອມທາງດ້ານເຄື່ອງ ມື, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ກຳຈັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈາກຕ່ອງໂສ້
ການສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມັກຈະມີໄລຍະຍາວ ແລະ ສັບສົນ.  
ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມ 
ກໍ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ.

ຂ້ັນຕອນອາດລວມທັງ ແຖບລະຫັດ (bar-code) ຫືຼລະບົບສືບຫາຮ່
ອງຮ້ອຍອ່ືນໆ;ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; ການຢ້ັງ
ຢືນພາຍໃຕ້ລະບົບບຸກຄົນທີສາມ;ແຜນງານກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນຮອບຮູ້ທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ;ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ວຍຕົ
ນເອງ;ແລະ ຮູບແບບການເປັນຮຸ້ນສ່ວນ ລັດ-ເອກະຊົນທ່ີເຕັມໄປດ້ວ

ຍແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ອ່ືນໆ. 

ຜູ້ສ່ົງອອກສາມາດປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳນ້ີເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າເຂົາ 
ເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມການດູແລທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດ 
ຕະພັນປ່າໄມ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນເວລາທ່ີຄ້ົນຫາແຫ່ຼງວັດຖຸດິບ 
ທ່ີເຄີຍຖືກສ່ົງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດສະຫະລັດອາເມລິກາ. 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ມີການດູແລຮັກສາທ່ີຖືກຕ້ອງ ໃນຖານ
ະຜູ້ສ່ົງອອກທ່ີພົວພັນກັບກິດຈະກຳຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີນຳໄປສູ່ຜົນທ່ີວ່າ: ມີ
ຄວາມແນ່ນອນຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທ່ີສະໜອງໃ
ຫ້ນ້ັນຖືກກົດໝາຍ.  ບັນດາກິດຈະກຳທ່ີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ່ົງອອກ 
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ດູແລຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ 
ລວມມີຂ້ໍສະຫຸຼບຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 

ຜູ້ສ່ົງອອກ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າກິດຈະການໃດໃນບັນ
ດາກິດຈະ ການເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ 
ຄວນດັດປັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ເພ່ືອລວມເອົາຈຳນວນໃດໜ່ຶງ (ຫືຼ 
ທັງໝົດ) ຂອງບັນດາກິດຈະກຳເຫ່ົຼານ້ັນ.

11ສິ່ງໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳມາແຈ້ງ?



1) ພັດທະນານະໂຍບາຍເພື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າທັງໝົດ 
ທີ່ລະບຸວ່າ ມີແຕ່ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຖືກຊື້.
ນະໂຍບາຍການຊື້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນເພື່ອກຳນົດວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານຄວນຈະຊື້ ແລະ ບໍ່ຄວນຊື້. 
ນະໂຍບາຍຄວນມີພ້ອມຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຜ່ານການເຊັນຮັບຮອງໂດຍຄະນະບໍລິຫານດັບສູງສຸດພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ. ນະໂ
ຍບາຍທີ່ດີຈະກຳນົດຢ່າງຖືກຕ້ອງທຸກປະເດັນທີ່ຕົນຄົ້ນຫາເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ວ່າ ປະເດັນໃດທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານຈ
ະຮັບໄດ້ ແລະ ປະເດັນໃດທີ່ບໍ່ສາມາດ ຮັບໄດ້. ນະໂຍບາຍທີ່ດີຍັງລວມເອົາຂອບເຂດທີ່ກ້ວາງຂວາງຂອງປະເດັນທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່າ
ນຕ້ອງການຍົກຂຶ້ນ ນອກຈາກຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມທຳມະດາ.

ນະໂຍບາຍ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂີດຕໍ່າສຸດທີ່ແນ່ນອນ ດັ່ງນີ້:
  ຄຳຢືນຢັນທີ່ວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານຕ້ອງການຊື້ ແລະ ຂາຍສະເພາະແຕ່ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ, ຂົນສົ່ງ, ແລກ 

ປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຂອງປະເທດທີ່ໄມ້ຖືກຂຸດຄົ້ນ, ຂົນສົ່ງ,  
ແລກປ່ຽນ ຫຼື ສົ່ງອອກ. 

  ຄຳຢືນຢັນທີ່ວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນທີ່ບັງຄັບໃ
ຊ້ ຕໍ່ກັບການຂຸດຄົ້ນ, ການຂົນສົ່ງ, ການແລກປ່ຽນ, ການປຸງແຕ່ງ ຫຼື ການສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້.

  ຖ້າທ່ານນຳເຂ້ົາຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ນະໂຍບາຍຕ້ອງກຳນົດ ໃຫ້ທ່ານຮັບປະກັນວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ 
ປະເທດທີ່ທ່ານນຳເຂົ້າ.

2) ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງການຈັດການປະເດັນນີ້ ຈຶ່ງມີ 
ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກິດຈະການ
ເປັນແນວຄິດທີ່ດີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງທ່
ານ ແລະ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ທ່ານອາດນໍາເຂົ້າໄມ້ທ່ອນ ມີແນວໃດ.

ອົງການຈັດຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລື.

3) ພັດທະນາລະບົບທີ່ສາມາດສືບຫາຕົ້ນຕໍໄດ້ ທີ່ລະບຸວ່າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ຖືກຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃສ
ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທ່ີບໍລິສັດຂອງທ່ານຊ້ືຕ້ອງສາມາດສືບຫາຕ້ົນຕໍໄດ້ ນຳປ່າໄມ້ບ່ອນທ່ີໄດ້ຮັບການເຂຸດຄ້ົນ ຫືຼ ນຳໂຮງເລ່ືອຍດ້ັງເດີມ 
ທ່ີມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາແຫ່ຼງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທັງໝົດທ່ີຕົນຊ້ື. ວິທີນ້ີອາດເປັນຄວາມທ້າທາຍຖ້າວ່າທ່ານປະຕິບັດຕາ
ມເງ່ືອນໄຂທ່ີຈຳເປັນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປະເທດໜ່ຶງ.  ໃນຫຼາຍປະເທດ, ກົດໝາຍປ່າໄມ້ມີຂ້ໍກຳນົດໃນການສືບຄ້ົນຫາ 
ຈາກປ່າໄມ້ເຖິງໂຮງເລ່ືອຍ, ແຕ່ຂອບຂ່າຍທາງດ້ານລະບຽບການມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ສຳລັບການຕິດຕາມຈາກໂຮງເລ່ືອຍເປັນຕ້ົນໄປ.

ເພື່ອບັນລຸລະບົບການດູແລຮັກສາທີ່ມີຜົນ, ຮູບແບບຈຳນວນໜຶ່ງຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕາມອາດມີຄວາມຈຳເປັນ. 
ຖານຂໍ້ມູນຊີ້ບອກ ອັນໃດທີ່ຖືກຊື້, ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນນັ້ນ ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຕິດຕາມກວດກາປະສິດຕິ
ຜົນຂອງນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງທ່ານຕອບຄຳຖາມຈາກລູກຄ້າກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງວັດຖຸດິບຂອ
ງທ່ານ.

ອົງການຈັດຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຄຳແນະນຳໂດຍກົງ ໃນການສ້າງລະບົບສືບຫາຕົ້ນຕໍ.

4) ກວດກາເບິ່ງຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ (ກ່ອນການສົ່ງມອບ) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເອກະສານດັ່
ງກ່າວສາມາດ ສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດ ເພື່ອສະແດງເຖິງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດ
ໝາຍໃນປະເທດທີ່ໄມ້ຖືກຂຸດຄົ້ນ.

ກ່ອນເຮັດການຊື້-ຂາຍໃດໜຶ່ງ, ຄວນກວດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງວັດຖຸດິບ.ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າເອກະສານໃດຄວນ 

ຕົວຢ່າງ ຂະບວນການ ຫຼື ວິທີດຳເນີນການ ທີ່ຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ການດູແລທີ່ເໝາະສົມ
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ມີພ້ອມໄວ້, ແລະ ການໄດ້ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ມາກ່ອນການຊື້, ສາມາດຫຼຸດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ປະຢັດເວລາ.  ບໍລິສັດຂອງທ່ານ
ອາດພິຈາລະນາດັດແປງໃບສັ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ສັນຍາຊື້-ຂາຍ ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກກົດໝາຍ.

ຕາຕະລາງທີ່ຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍບໍລິສັດຂອງທ່ານສຳລັບບາງປະເທດ.  ອົງການຈັດຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈ
ະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

5) ນຳໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມ ເພື່ອພິສູດວ່າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ຫຼື 
ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພາະມັນກວມເອົາຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕາມປົກກະຕິ ເຊັ່ນດຽວກັນ).
ປະມານ 10 ເປີເຊັນຂອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທ່ີມີການຄ້າຂາຍໃນທ່ົວໂລກໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນພາຍໃຕ້ລະບົບການຢ້ັງຢືນຕ່າ
ງໆ.  ລະບົບເຫ່ົຼານ້ີ, ເຊ່ິງໄດ້ແກ່ ຄະນະກຳມະການດູແລຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ (FSC) ແລະ ແຜນງານເຊັນຮັບຮອງເອົາລະບົບການຢ້ັງ
ຢືນ (PEFC), ໄດ້ພັດທະນາລະບົບທ່ີຢ້ັງຢືນການຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຢ້ັງຢືນວ່າໄມ້ທ່ີໄດ້ຈາກປ່າໄມ້ເຫ່ົຼານ້ີຖືກບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນຜະ
ລິດຕະພັນ (ລຳດັບການຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ CoC). ລະບົບຢ້ັງຢືນປ່າໄມ້ທັງໝົດ, ກວມເອົາແງ່ຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ເຊ່ັນ 
ສິດຕາມກົດໝາຍໃນການຂຸດຄ້ົນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງການຂຸດຄ້ົນ), ແລະ ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບໃບຢ້ັງຢືນ CoC, ກ່ໍສາ
ມາດໃຫ້ການຮັບປະກັນໃນລະດັບສູງ ວ່າຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຮັບການເກັບກູ້, ຂົນສ່ົງ, ແປຮູບ ແລະ ສ່ົງອອກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ອົງການຈັດຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ ແລະ 
ຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງ.

ລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍທີ່ຖືກອອກແບບເປັນພິເສດ ມີໄວ້ເພື່ອຢືນຢັນວ່າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການຂຸດ
ຄົ້ນ, ຂົນສົ່ງ, ແປຮູບ ແລະ ສົ່ງອອກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໄດ້ໃນວິທີທາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການຢັ້ງຢືນປ່າໄ
ມ້ ແລະ ລຳດັບການຄຸ້ມຄອງ (CoC) ແຕ່ມີຈຸດສູນກາງທີ່ແຄບກ່ວາ.

ອົງການຈັດຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບ ການກວດສອບຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ປັດໃຈສຳຄັນຂອງການຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້, ຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນ ການປ
ະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍບຸກຄົນທີສາມ. ການປະເມີນຂອງບຸກຄົນທີສາມ ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະດັບສູງຢູ່ພາຍ
ໃນສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.

6) ຮັກສາໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ຫຼື ການລິເລີ່ມທີ່ທັນສະພາບ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຂ
ະບວນການທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ເຊັ່ນ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງ ຕໍ່ກົດໝາຍ, ແລະ ໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມ.
ກວດເບິ່ງນຳສະມາຄົມການຄ້າໃດໜຶ່ງ ຫຼື ກົມກອງຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານມີການພົວພັນນຳ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີທີສຸດ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນສະພາບ.  ເຂົ້າຮ່ວມ ໂອ
ກາດໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເດັນທາງກົດໝາຍຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ, 
ທັງໃນປະເທດຂອງທ່ານ ແລະ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເປັນປັດຈຸບັນ.  ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນງານ ຫຼື ການລິເລີ່ມ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍດ້
ວຍການຊື້ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສະມາຄົມການຄ້າໄດ້ພັດທະນາແຜນງານທີ່ຖືກອອກແແບບຂຶ້ນມາ 
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ ໂດຍຜ່ານແຜນງານທີ່ຮອບຮູ້ ຂອງການປັບປຸງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

7) ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນໄມ້ທ່ອນຖືກກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ ແລະ ໃນ
ປະເທດໃດໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ໄມ້ທ່ອນຖືກນຳເຂົ້າມາຈາກ.
ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນຕໍ່າສຸດທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີຫຍັງແດ່?

ຕາຕະລາງຢູ່ໃນຄຳຊີ້ນຳນີ້ ຈຳແນກໃຫ້ເຫັນເອກະສານທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນລະດັບ 
ທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ປະຕິບັດໄດ້ເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍ 
ຂອງລູກຄ້າຜູ້ສົ່ງອອກ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ Lacey Act, EUTR ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບ
ບຜິດກົດໝາຍຂອງປະເທດອົສຕຼາລີ. ມີພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ຖືກກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດທີ່ພະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ຖືກສົ່ງອອກ ຈະບັນລຸໄດ້ເ
ຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນປະເທດເຫຼົ່ານີ້.

13ການສະແດງໃຫ້ເຫັນການດູແລທີ່ເໝາະສົມ



ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້
ອົງການຈັດຕັ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍ່ທັງໝົດ ຫຼື 
ບາງສ່ວນ ຂອງຂະບວນການທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງ: 
  WWF’s Global Forest & Trade Network (GFTN) — 
   www.gftn.panda.org
  TRAFFIC — www.traffic.org
  The Forest Trust (TFT) — www.tft-forests.org
  ມູນນິທິປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ (TFF) —    
   www.tropicalforestfoundation.org

ກະລຸນາສັງເກດວ່າລາຍຊື່ນີ້ຍັງບໍ່ລະອຽດ.

ຂ້ໍສັງເກດກ່ຽວກັບຕາຕະລາງສະເພາະຂອງປະເທດ
ກະລຸນາສັງເກດວ່າຕາຕະລາງກວມເອົາສະເພາະແຕ່ເງື່ອນໄຂທາງ
ກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັນກັບເງື່ອນໄຂຂອງ Lacey Act. 
ສະນັ້ນ ສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ຜ່ານການເກັບກູ້, ແປຮູບ, ຂົນສົ່ງ, ຂາຍ 
ຫຼື ສົ່ງອອກ ໂດຍບໍ່ລະເມີດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໜຶ່ງ.
ການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍໃນເກືອບທຸກປະເທດ ຮຽກຮ້ອງເຖິ
ງຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍອ່ືນໆ ທ່ີບ່ໍໄດ້ປະກອບເຂ້ົາໂດຍກົງຢູ່
ໃນລາຍຊ່ືນ້ີ, ເຊ່ັນ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ 
ສຳລັບຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຫືຼ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ລະບຽບການທາງດ້ານສັງຄົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມ້. ບັນດາ 
ບໍລິສັດທ່ີຂໍການຢ້ັງຢືນທ່ີເປັນເອກະລາດ, ເຊ່ັນ FSC ຫືຼ ການກວດສອ
ບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຈະຖືກຄາດຫວັງໃຫ້
ພິສູດການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ເພ່ືອບັນລຸມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ.  ສະນ້ັນ 
ລາຍການກວດສອບໃນຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນ້ີເປັນລາຍຊ່ືຫຍ້ໍ ແລະ ບ່ໍໄ
ດ້ປະກອບໃສ່ຄົບຖ້ວນໃສ່ລາຍການຂອງນິຕິກຳທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັງ
ໝົດ. ຄຳແນະນຳທ່ີລະອຽດ ຫຼາຍກ່ວາສຳລັບບັນດາປະເທດຈຳນວນໜ່ຶ
ງທ່ີຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແບບເອກະລາດ 
ຈາກເວັບໄຊຕ໌ gftn.panda. org ແລະ www.traffic.org.

ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ 
ພາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບ.
ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນທີ່ຜິດກົດໝາຍ
ໃນເດືອນມີນາ 2013, ຂ້ໍກຳນົດຂອງລະບຽບການກ່ຽວ
ກັບປ່າໄມ້ຂອງສະຫະ ພາບເອີຣົບ ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.  
ນິຕິກຳໃໝ່ນ້ີ, ທ່ີຖືກຮັບເອົາໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2010, 
ຫ້າມການວາງຂາຍໄມ້ທ່ອນຢູ່ຕະຫຼາດ EU ຖ້າໄມ້ດ່ັງກ່າ
ວໄດ້ມີການເກັບກູ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ເພ່ືອບັນລຸເງ່ືອນໄຂນ້ີ 
ຂ້ັນຕອນການ “ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ” ໄດ້ຖືກກຳນົດຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງຜູ້ທ່ີວາງຂາຍໄມ້ທ່ອນພາຍໃນ EU ຕ້ອງນຳໃຊ້ເພ່ືອ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຈາຍໄມ້ທ່ອນຜິດກົດໝາຍ.  
ອີງຕາມຂ້ັນຕອນທາງດ້ານນິຕິກຳຂອງ EU, ລະບຽບການຈະໄດ້ຮັບກ
ານສະໜັບສະໜູນດ້ວຍລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມ ແລະ ຖືກຕີຄວາມໝາຍ 
ເຂ້ົາໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງລັດທ່ີເປັນສະມາຊິກ.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ທີ່: http://ec.europa.eu/envi-
ronment/ forests/timber_regulation.htm
ລະບຽບການກວມເອົາການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ຢູ່ຕະຫຼາດ EU ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກັບໄມ້ທ່ອນທ່ີຖືກນຳເຂ້ົາ ແລະ 
ຈາກແຫ່ຼງພາຍໃນປະເທດ. ຂອບເຂດທ່ີແນ່ນອນຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ີ
ຖືກກວມເອົາຖືກຈັດເຂ້ົໃນບັນຊີລາຍການໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ
ລະບຽບການ, ເຊ່ິງຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງເພ່ີມເຕີມໂດຍຄະນະກ
ຳມາທິການເອີຣົບ. ລາຍຊ່ືປະກອບດ້ວຍຜົນຜະລິດໄມ້ທ່ອນສ່ວນໃຫຍ່ 
ທ່ີມີການແລກປ່ຽນໃນ EU, ຍົກເວ້ັນຜະລິດຕະພັນທ່ີນໍາເອົາມາໃຊ້ຄືນ.
ລະບຽບການບັງຄັບໃຊ້ກັບສອງປະເພດອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຕ່

ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ກຳນົດແມ່ນບັງຄັບໃຊ້
ກັບຜູ້ທີ່ວາງຂາຍຜະລິດ ຕະພັນໄມ້ຢູ່ຕະຫຼາດ EU ເປັນຜູ້ທໍາອິດ, 
ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ.” ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ກຳນົດເ
ພື່ອການສືບຫາຕົ້ນຕໍໄດ້ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ
ອື່ນໆທັງໝົດ ກ່ອນທີ່ຈະຂາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າລາຍສຸດທ້າຍ.  ອົງການ
ຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກອ້າງເຖິງໃນນາມ “ພໍ່ຄ້າ.”
ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ: ການວາງຂາຍໄມ້ຢູ່ຕະຫຼາດ 
EU ແມ່ນຖືກຫ້າມ ຖ້າວ່າໄມ້ຖືກເກັບກູ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ (ບ່ອນທີ່ 
“ຖືກເກັບກູ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ” ຖືກກຳນົດເປັນ “ຖືກເກັບກູ້ ດ້ວຍ
ການຝ່າຝືນນິຕິກຳທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ເກັບກູ້”) ຫຼື ເຮັດໃ
ຫ້ເປັນການຄ້າໂດຍຝ່າຝືນນິິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ ແລະ 
ພາສີອາກອນ, ເຊັ່ນ ຮູບແບບທີ່ສົມບູນຂອງຂໍ້ກຳນົດຈາກຕໍໄມ້ຈົນ
ເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນໄມ້ຢູ່ຕະຫຼາດ 
EU ເປັນຄັ້ງທຳອິດຕ້ອງປະຕິບັດລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງເ
ພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ໄມ້ທ່ອນຖືກເກັບກ່ຽວຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ລະບົບ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບການຂອງ EU 
ກຳນົດສາມອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  ຂໍ້ມູນ:ຂ້ໍມູນຕ້ອງມີພ້ອມໄວ້ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, 

ປະເທດທີ່ໄມ້ຖືກເກັບກ່ຽວ ແລະ ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳ 
ປ່າໄມ້ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ໃນປະເທດຕົ້ນກຳເນີດ. ໝາຍເຫດ: ຜູ້ດຳເນີ
ນກິດຈະການບໍ່ຖືກກຳນົດວ່າຕ້ອງມີຂໍ້ມູນທັງໝົດໂດຍກົງແຕ່ຈຳເ
ປັນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີລະບົບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມພ້
ອມໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. 

  ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ:  ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການແຕ່ລະ
ຄົນຕ້ອງມີວິທີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ພິຈາລະນາເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເ
ກັບກຳໄດ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມສ່ຽງ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມາດຕະ ຖານຄວາມສ່ຽງປະກອບດ້ວຍຕົວຊີ້ວັ
ດຕ່າງໆ ເຊັ່ນການແຜ່ຫຼາຍຂອງການເກັບກູ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, 
ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ຍາວ ຫຼື ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ຍັງກ່
ຽວກັບການມີຄວາມພ້ອມດ້ານເຄື່ອງປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ ການຢັ້ງຢືນ 
ຫຼື ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. 

  ຂັ້ນຕອນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:  ຢູ່ບ່ອນທີ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ຊີ້ບອກວ່າມີຄວາມສ່ຽງຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງສ້າງວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄວ້. ຢູ່
ໃນລະບຽບການແມ່ນບໍ່ມີຄຳແນະນຳຫຼາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນຈະ
ເປັນ, ແຕ່ມັນສະແດງອອກວ່າຄຳແນະ ນຳດັ່ງກ່າວແມ່ນພຽງພໍ, 
ເປັນສັດສ່ວນ ແລະ ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂໍຂໍ້ມູນເ
ພີ່ມເຕີມ. ລະບຽບການ ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການຢັ້ງຢືນ 
ແລະ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບຸກຄົນທີສາມ 
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. 

ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພໍ່ຄ້າ: ພໍ່ຄ້າໃດໜຶ່ງທີ່ຊື້ ແລະ ຂາ
ຍໄມ້ທີ່ຖືກວາງຂາຍມາແລ້ວໃນຕະຫຼາດ EU ຕ້ອງໄດ້ຮັກ
ສາເອກະສານຫຼັກຖານທີ່ລະບຸຊື່ ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ ຫຼື 
ພໍ່ຄ້າທີ່ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໄມ້, ແລະ ຢູ່ບ່ອນທີ່ບັງຄັບໃຊ້, ພໍ່ຄ້າ
ຜູ້ທີ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຖືກຂາຍໃຫ້.  
ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການອາດພັດທະນາ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ດຳເນີນລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົນ, ຫືຼ 
ເຂົາເຈ້ົາອາດສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ທີໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນ 
ທ່ີຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ ຄະນະກຳມາທິການ ເອີຣົບ. 

ໃນແຕ່ລະລັດທ່ີເປັນສະມາຊິກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຜໍູ້ຊຳນານທ່ີໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັ
ງຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ນອ
ກນ້ັນແຕ່ລະລັດສະມາຊິກຈະກຳນົດລະບຽບທາງດ້ານນິຕິກຳ ສຳລັບ
ການລົງໂທດທ່ີມີຜົນບັງຄັບຕ່ໍການລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອ
ນຂອງ EU.  ການລົງໂທດທ່ີຈະຖືກພັດທະນາຂ້ຶນຕ້ອງມີຜົນສັກສິດ, 
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ເປັນສັດສ່ວນ ແລະ ຖືກກ່າວເຕືອນ. ການລົງໂທດດ່ັງກ່າວອາດລວມ
ເອົາການຍຶດຜະລິດຕະພັນ, ການໂຈະໃບອະນຸຍາດດຳເນີນການຄ້າ, 
ການປັບໃໝຕາມສັດສ່ວນຂອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສ່ິງແວດ
ລ້ອມ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ ຫືຼ ຜົນຮ້າຍ ແລະ 
ມູນຄ່າຂອງໄມ້ທ່ອນ. 
ຂ້ໍສັງເກດຫຍ້ໍຕ່ໍກັບລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ຂອງ EU ສາມາດ 
ຊອກຫາໄດ້ໃນເວັບໄຊຕ໌ຂອງEC: http://ec.europa.eu/environ-
ment/forests/ timber_regulation.htm
ຈ່ົງສັງເກດວ່າປະເທດອ່ືນກຳລັງພັດທະນານິຕິກຳ 
ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝາຍທ່ີຄ້າຍ ຄືກັນເພ່ືອເກືອດຫ້າມການສ່ົງອອກໄມ້
ທ່ອນທ່ີຜິດກົດໝາຍ ເຊ່ັນ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອົສະຕຼາລີ 
ໄດ້ຜ່ານ ພະລາຊະບັນຍັດເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ທ່ອນທ່ີຜິດກົດໝາຍ 
ໃນປີ 2012.  

ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຂອງອົສະຕຼາລີສາມາດຊອກຫາໄ
ດ້ທ່ີ:   http:// www.comlaw.gov.au/Details/C2012A00166

CITES-Listed Species
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເຊ່ິງຊະນິດສັດປ່າ ແລະ 
ພືດ ປ່າທ່ີໃກ້ສູນພັນ (CITES) ແມ່ນຄຳຕອບຕ່ໍກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ 
ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍຊະນິດສັດປ່າທ່ີໃກ້ຈະສູນພັນ. CITES 
ຖືກວາງອອກໃນປີ 1975, ແລະ 160 ປະເທດໄດ້ເຊັນຮັບຮອງເອົາສົ
ນທິສັນຍາ. CITES ຄຸ້ມຄອງການູຄ້າ ສັດທ່ີຍັງມີຊີວິດ,ສ່ວນຂອງສັດ
,ພືດປະດັບ,ພືດເປັນຢາ ແລະ ຊະນິດພັນໄມ້. ສົນທິສັນຍາຂໍໃຫ້ລະບຸ
ຊະນິດພັນທ່ີກຳລັງຖືກໄພຂ່ົມຂູ່ ແລະ ສ້າງສ່ິງກີດກ້ັນທາງດ້ານກົດໝ
າຍທ່ີເພ່ີມຄວາມແຂງແກ່ງຂ້ຶນ ຕ່ໍກັບການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ,ຂ້ຶ
ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງການສະຫງວນ (ກວດເບ່ິງໃນ www.cites.org). 
CITES ສ້າງລາຍຊ່ືຊະນິດພັນທ່ີຖືກຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ ໃກ້ສູນພັນຢູ່ພາຍໃຕ້ສາ
ມປະເພດ,ທ່ີເປັນທ່ີຮູ້ຈັກໃນນາມເອກະສານຄັດຕິດ.ຂ້ໍຈຳກັດທາງດ້ານກ
ານຄ້າພາຍໃນເອກະສານຄັດຕິດເຫ່ົຼານ້ີແຕກຕ່າງກັນຂ້ຶນຢູ່ກັບຂອບເຂດ
ທ່ີຊະນິດພັນຖືກຂ່ົມຂູ່ກັບການສູນພັນ. ການເຮັດລາຍຊ່ືຂອງ CITES 
ກວມເອົາ ຊະນິດພັນທ່ີຖືກນຳມາຂາຍ ເພ່ືອແລກກັບໄມ້ທ່ອນ,ຂາຍເ
ພ່ືອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຢາແລະຫາຍາກ, ແຕ່ບ່ໍຖືກຂາຍໃນທາງ 
ການຄ້າ. ຊະນິດພັນທ່ີຈັດໄວ້ຢູ່ໃນລາຍຊ່ືຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ແມ່ນຊະນິດພັນທ່ີຖື
ກນຳມາຂາຍຢູ່ເລ້ືອຍໆໃນຕະຫຼາດໄມ້ທ່ອນສາກົນ.  
ຂ້ໍສັງເກດ: CITES ທ່ີຈັດເຂ້ົາໄວ້ໃນລາຍຊ່ື 
ແມ່ນຂະບວນການຕ່ໍເນ່ືອງ.  ກະລຸນາກວດເບ່ິງ ເວັບໄຊຕ໌ WCMC 
(http://www.unep-wcmc.org) ຫືຼ ເວັບໄຊຕ໌ ຂອງ IUCN 
(www.iucnredlist.org) ເພ່ືອປັບໃຫ້ທັນສະພາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ຊະນິດພັນທ່ີບັນຈຸຢູ່ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ I ຂອງ CITES ຄວນໄດ້
ຮັບການຫີຼກຫ່ຼຽງຕະຫຼອດເວລາ.
ສຳລັບຊະນິດພັນ ຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ II ແລະ III, 
ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດ ລະວັງໃນລະດັບສູງ.  ກ່ອນອ່ືນ 
ແມ່ນມີພັນທະຕາມກົດໝາຍໃນຊະນິດພັນ ເຫ່ົຼານ້ີຕ່ໍຜູ້ນຳເຂ້ົາ ແລະ 
ຜູ້ຄ້າໃດໜ່ຶງ ທ່ີຮັບປະກັນວ່າທຸກການນຳເຂ້ົາ ແລະ ການແລກປ່ຽນ
ໄດ້ຜ່ານການຈົດທະບຽນກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  ການລົງໂທດມັ
ກຈະຢູ່ໃນລະດັບກ້ວາງສຳລັບການລະເລີຍໃນການຈົດທະບຽນການ 
ນຳເຂ້ົາຊະນິດພັນໃນເອກະສານຄັດຕິດ II ແລະ III.

ຄຳຖາມທີສອງກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະທ່ີໄກ້ສູນພັນຂອງຊະນິດພັ
ນເຫ່ົຼານ້ີ.  ການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນເຫ່ົຼານ້ີອາດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ, ແຕ່ ສ່ິງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ, ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ມັນເປັນ
ການຄ້າຂາຍທ່ີໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ ສິດ. ການຄວບຄຸມການຄ້າ 
ຂອງ CITES ມຸ່ງຫວັງເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄ້າຢູ່ໃນລະດັບທ່ີ
ຍືນຍົງ, ບ່ໍເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍການຢູ່ລອດຂອງຊະນິດ ພັນ ແລະ ສະ

ນ້ັນຈ່ຶງປົກປັກຮັກສາການມີຢູ່ໃນໄລຍະຍາວຂອງຊະນິດພັນ ແລະ 
ການຄ້າຂາຍຂອງມັນ.  ຄູ່ສັນຍາຂອງ CITES ຕິດຕາມກວ
ດກາສະພາບຂອງຊະນິດພັນທ່ີຖືກຈັດເຂ້ົາໃນລາຍການ ແລະ 
ສາມາດເພ່ີມລາຍການຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລາຍການລົງ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີ ຫືຼ ຫຸຼ
ດຜ່ອນມາດຕະການຄວບຄຸມທາງການຄ້າທ່ີຈຳເປັນສຳລັບຄວາມຍືນ
ຍົງ. ວິທີປະຕິບັດ ທ່ີດີທ່ີສຸດ ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນ ຂອງ CITES ແມ່
ນຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງຊະນິດພັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັ
ບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂທາງນິຕິກຳທັງໝົດ.  ຕ້ອງແນ່ໃຈ 
100 ເປີເຊັນວ່າຊະນິດພັນໃດໄດ້ຖືກຊ້ື.
Aເອກະສານຄັດຕິດ I
ຊະນິດພັນທ່ີຢູ່ໃນລາຍການນ້ີກຳລັງປະເຊີນກັບໄພຂ່ົມຂູ່ຈາກການສູ
ນພັນທ່ີໃກ້ຈະມາເຖິງ ແລະ ຖືກຫ້າມຈາກການແລກປ່ຽນທາງການຄ້
າລະຫວ່າງຊາດ. ການຄ້າຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະແຕ່ຊະນິດພັນ, 
ຜະລິດຕະພັນ ທ່ີເຕີບໂຕແບບບ່ໍເປັນທຳມະຊາດ ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນມາກ່ອ
ນທ່ີຊະນິດພັນຖືກເພ່ີມເຂ້ົາມາໃສ່ລາຍຊ່ື, ແລະ ຕົວຢ່າງທ່ີຖືກນຳໃຊ້ສ
ຳລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.  ທັງປະເທດທ່ີສ່ົງອອກ ແລະ 
ປະເທດທ່ີນຳເຂ້ົາຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ ເພ່ືອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ວ່າແບບຢ່າງຂອງຊະນິດພັນແມ່ນໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ.  
  Alerce (Fitzroya cupressoides) 
  Brazilian rosewood (Dalbergia nigra)
ເອກະສານຄັດຕິດ II
ການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນພືດເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນການໄດ້ຕາ
ບໃດທ່ີປະເທດຕ້ົນກຳເນີດຫາກອອກເອກະສານທ່ີຮັບປະກັນວ່າ ການ
ເກັບກູ້ຊະນິດພັນພືດໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ບ່ໍເ
ປັນໄພຕ່ໍການຢູ່ລອດຂອງຊະນິດພັນພືດ. 
   Afrormosia (Pericopsis elata)
   Lignum vitae (ທຸກຊະນິດພັນຂອງ Guaiacum)
   Cuban mahogany (Swietenia mahagoni)
   Bigleaf mahogany (Swietenia macrophylla)
   Ramin (ທຸກຊະນິດພັນ ຂອງ Gonystylus)
   Honduras mahagony Swietenia humilis
   Palo santo Bulnesia sarmentoi
ເອກະສານຄັດຕິດ III
ການເຮັດລາຍຊ່ືໃນເອກະສານຄັດຕິດ III ໃຫ້ຄວາມສາມາດແກ່ບັນດ
າປະເທດທ່ີເປັນແຫ່ຼງສະເພາະ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວ
ບຄຸມການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນພືດທ່ີຖືກຈັດເຂ້ົາເປັນລາຍ ການ. ບັນ
ດາປະເທດທ່ີໄດ້ຈັດແນວພັນພືດເຂ້ົາໃນບັນຊີລາຍການໃນເອກະສາ
ນຄັດຕິດ III ຂອງ CITES ຕ້ອງໄດ້ອອກໃບຢ້ັງຢືນການສ່ົງອອກ
ຂອງCITES ເພ່ືອ ການສ່ົງອອກຊະນິດພັນເຫ່ົຼານ້ັນໂດຍນຳໃຊ້ຂ້ັນ
ຕອນທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານຂອງ CITES.   ປະເທດອ່ືນທັງໝົດຕ້ອງໄ
ດ້ອອກແຕ່ໃບຢ້ັງຢືນຕ້ົນກຳ ເນີດສຳລັບການສ່ົງອອກພຽງຢ່າງດຽວ, 
ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດ ຕະພັນບ່ໍໄດ້ເກີດຂ້ຶນມາຈາກປະເທດ
ທ່ີຄຸ້ມຄອງຊະນິດພັນພືດຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ III ຂອງ CITES. 
ບັນດາປະເທດທ່ີນຳເຂ້ົາ ຖາມຫາທັງໃບຢ້ັງຢືນຕ້ົນກຳເນີດ ຫືຼ 
ໃບຢ້ັງຢືນການສ່ົງອອກ ຂອງ CITES,ຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າຜະລິດຕະພັນມີຕ້ົນ
ກຳເນີດມາຈາກປະເທດໃດ.
   Almendro (Dipteryx panamensis) 
   Spanish cedar (Cedrela odorata)

ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ:
ກວດເບິ່ງກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານທີ່ກ່ຽວພັນ
ກັບ CITES ແລະ ຮັບ ປະກັນວ່າທ່ານປະຕິບັດຕາມ.  
ການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມທຳມະດາ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົດທ
ະບຽນຢູ່ຈຸດສົ່ງອອກ. ຖ້າວ່າວັດຖຸດິບທີ່ຖືກສົ່ງອອກຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກ
ຊະນິດພັນທີ່ຖືກນຳເຂົ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ CITES, ຮັບປະກັນ ວ່າທ່າ
ນໄດ້ຮັບເອກະສານທີ່ຈຳເປັນຢູ່ຈຸດຂອງການນຳເຂົ້າ.

15ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດູແລທີ່ເໝາະສົມ



ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ 
ຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກ ົ
ດໝາຍ 
ຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນ
- ໄມ້ທ່ອນ ຈາກທີ່ດິນປ່າໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ບໍລິສັດ
ທີ່ຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນຈາກທີ່ດິນທີ່ຖື
ກຫັນປ່ຽນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ 
ໄມ້ທ່ອນຈາກທີ່ດິນທີ່ຖືກຫັນປ່ຽນ

ບໍລິສັດຕ້ອງມີ ໃບຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ 
ໃບຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແມ່ນອອກໃຫ້ໂ
ດຍເຈົ້າໜ້າບໍລິຫານປ່າໄມ້ ພາຍໃຕ້ ສະພາລັດ.
ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໃບຢັ້ງຢືນຕ້ອງສະໜອງ 
ເອກະສານດ່ັງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ໃບຢັ້ງຢືນລະບຸວ່າບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍ່ກັບສິດ 

ຂອງປ່າໄມ້, ຝ່າຍທີ່ຢູ່ດິນຂ້າງຄຽງຕົກລົງ 
ເຫັນດີກັບການແບ່ງເສັ້ນເຂດແດນ.

2. ເອກະສານກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ແລະ 
ແຜນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບເຂດທີ່ ກວມເອົາ 
ແລະ ເຂດແດນຢູ່ໜ້າດິນ.

3. ຊຸດທີ່ຄົບຖ້ວນ ຂອງແຜນວາດ 
ແລະ ຕາຕະ ລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ                      
4.ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່
ດິນບ່ອນທີ່ຈະມີການຂຸດຄົ້ນ.

ບໍລິສັດຕ້ອງມີ ໃບຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການປ່າໄມ້ 
ທີ່ຖືກຕ້ອງ; ແລະບໍລິສັດຕ້ອງມີໜັງສືອະນຸມັດຢ່າງ
ເປັນທາງການທີ່ອະນຸຍາດການຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້
ທີ່ດິນ ເຊິ່ງອອກໃຫ້ ໂດຍ ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍລິສັດເກັບກ່ຽວໄມ້ ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ 
(“ໃບຢັ້ງຢືນການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຂຸດຄົ້ນໄ
ມ້”) ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ  ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃບຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການປ່າໄມ້ ສະທ້ອນເຖິງ 
ກຳມະສິດ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

ສຳລັບການຫັນປ່ຽນທີ່ນຳໄປສູ່ການທຳລາຍ
ປ່າໄມ້ (ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ) ບໍລິສັດຕ້ອງມີ 
ເອກະສານອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ 
(ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້) ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ 
ອົງການບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນອກຈາກ 
ໃບຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປ່າໄມ້.

ວິສາຫະກິດປ່າໄມ້ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ 
ຕ້ອງມີເອກະສານກ່ຽວກັບການສືບສວນ 
ແລະ ການອອກແບບ ສຳລັບພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ, 
ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ການເຕີບໂຕຂອງປ່າໄມ້ 
ສຳລັບພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນປີກ່ອນໜ້າ, 
ທີ່ມີການເຊັນຮັບຮອງໂດຍ ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ນິຕິບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນອື່ນໆ ຕ້ອງມີເອ
ກະສານທີ່ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງ, ສະຖານທີ່, 
ຊະນິດພັນ, ສະພາບປ່າໄມ້, ການປົກຄຸມ, 
ເຂດສະຫງວນປ່າໄມ້, ວິທີຂຸດຄົ້ນ ແລະ ມາດຕະກ
ານໃນການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ຄືນໃໝ່. 
ບຸກຄົນຕ້ອງມີເອກະສານທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວ ກັບພື້ນທີ່, 
ການປົກຄຸມ, ຊະນິດພັນໄມ້, ບໍລິມາດ ແລະ 
ໄລຍະເວລາເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ແລະ ອື່ນໆ.
ຜູ້ຢູ່ອາໃສໃນະຂດຊົນນະບົດ ທີ່ເກັບກ່ຽວ ຕົ້ນໄມ້
ທີເກີດຂຶ້ນໂດດດ່ຽວໃນຕອນດິນນຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້
າເອງ ແລະ ໃນເຂດອ້ອມຂ້າງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ຮັບການຍົກ ເວັ້ນຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງມີໃບອະນຸ
ຍາດຂຸດຄົ້ນ.

ປະເທດຈີນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ຈຳໜ່າຍ

ອົງປະກອບທາງດ້າ 
ນນິຕິກຳ ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

16 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ



ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການແປຮູບ

ການແປຮູບ

ການແປຮູບ

ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂຸດຄົ້ນ

ການຈ່າຍຄ່າ 
ອາກອນ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການປຸງແຕ່ງ

ການຈ່າຍຄ່າທຳ 
ນຽມ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ  
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ 
ແລະ ການນຳເຂົ້າ/
ການສົ່ງອອກ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ 
ໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ບໍລິສັດ
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ຂົນສົ່ງ - ທົ່ວໄປ

ຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງ – 
ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້

ຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ນຳເຂົ້າ/ຜູ້ສົ່ງອອກ

ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍໂຄຕາຕັດໄມ້ທີ່ຖືກ
ກຳນົດຂຶ້ນ.
ແຜນການຜະລິດໄມ້ທ່ອນປະຈຳປີ ທີ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ 
ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້.

ຫຼັກຖານຂອງການຊຳລະອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
(VAT) ໂດຍບໍລິສັດຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ.  
VAT ຖືກຄິດໄລ່ຕໍ່ໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກຂາຍທັງໝົດ 
(ໂດຍຂຶ້ນກັບຂະໜາດ). 
ຫຼັກຖານຂອງການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການປູກປ່າໄມ້ຄືນ
ໃໝ່ ທີ່ເກັບໂດຍລັດຖະບານ.
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຄ່າທຳນຽມສະເພາະ 
ດ້ານກະສິກຳ ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນ, ແຕ່
ຈະເກັບເອົານຳໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າໄມ້ທີ່ 
ເປັນຂອງລັດໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງ ເໜືອ ແລະ 
ຢູ່ວົງໃນຂອງມົງໂກລີ, ປະເທດຈີນ.

ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການຂົນສົ່ງທັງໝົດ ຕ້ອງມີ 
“ໃບຢັ້ງຢືນການຂົນສົ່ງ/ການລຳລຽງໄມ້ທ່ອນ” 
ທີ່ຖືກຕ້ອງເຊິ່ງອອກໃຫ້ໂດຍ 
ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້ລະດັບ ປະເທດ ຫຼື ສູງກ່ວາ. 

ໃບຢັ້ງຢືນການກັກກັນພືດ ທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມໄປນຳກາ
ນສົ່ງສິນຄ້າໃນແຕ່ລະຖ້ຽວ.

ບໍລິສັດແປຮູບໄມ້ທ່ອນ: ໃບຢັ້ງຢືນທະບຽນ 
ທູລະກິດອອກໃຫ້ໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍລິຫານ 
ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຂະແໜງອູດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ທ່ອນ ຕ້ອ
ງມີໃບຢັ້ງຢືນການປຸງແຕ່ງໄມ້ທ່ອນທີ່ອອກໃຫ້
ໂດຍ ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້ ລະດັບຊາດ. 
ໃບຢັ້ງຢືນທະບຽນທຸລະກິດທີ່ອອກໃຫ້ ໂດຍ 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຫຼັກຖານຂອງການຈ່າຍຄ່າອາກອນມູນຄ່າ 
ເພີ່ມໂດຍບໍລິສັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
ໃບຮັບເງິນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ສາມາດໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ.

ເອກະສານ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ 
ທີ່ກຳນົດວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກເຊັນຊື່ຮັບຮ
ອງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບສົ່ງສິນຄ້າ
• ໂປຼຟໍມາ ອິນວອຍສ
• • ໃບເກັບເງິນທາງການຄ້າ
• • ໃບເກັບເງິນທາງກົງສູນ
• • ໃບເກັບເງິນຄ່າພາສີ

ໄມ້ທ່ອນຢູ່ໃນທີ່ດິນທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້ບໍ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄຕາຕັດໄມ້.ໄມ້ທ່ອນປະເພດນັ້ນ ຖືກຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕັດຢ່າງອິດສະຫຼະ ໂດຍເຈົ້າຂອງກິດຈະການ.
ປະເພດການຕັດປ່າໄມ້ເພື່ອການຄ້າ: 
ການຕັດປະຈຳປີ, ການຕັດແບບພິເສດ ແລະ 
ການຕັດປະເພດອື່ນໆ. ການຕັດແບບພິເສດ 
ແລະ ປະເພດອື່ນໆຂອງການຕັດ 
ສາມາດນຳໃຊ້ໂຄຕ້າຂອງການຕັດປະຈຳປິ ຖ້
າວ່າໂຄຕ້າຂອງປະເພດນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ, 
ແຕ່ໂຄຕ້າຂອງການຕັດໄມ້ແບບ ພິເສດ ຕ້
ອງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບປະເພດອື່ນໆຂ
ອງການຕັດໄມ້. ໂຄຕ້າໄມ້ທຸກປະເພດ 
ສາມາດຖືກຍົກຍອດໄປໃສ່ປີຕໍ່ມາ.

ອາກອນກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ທັງໝົດ 
ເຊັ່ນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT), 
ຄ່າທຳນຽມ ການປູກປ່າຄືນໃໝ່, ແລະ 
ຄ່າທຳນຽມສຳລັບກະສິກຳສະເພາະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ 
ໃຫ້ຖືກເວລາ. 

ໃບຢັ້ງຢືນການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ບໍ່ມີຄວາມ ຈຳເ
ປັນສຳລັບການຂົນສົ່ງປະເພດໄມ້ດ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (1) 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້ (2) ໄມ້
ທ່ອນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຕາມການສັ່ງຊື້ຂອງຊາດ (3) 
ໄມ້ທ່ອນທີ່ຕ້ອງການເປັນພິເສດ, ເຊັ່ນ ໄມ້ທ່ອນເພື່
ອການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໃໝ້ປ່າ, ການຄວບຄຸມໄພນໍ້າຖ້ວມ 
ແລະ ການຊ່ວຍຊີວິດ ສະພາບການສຸກເສີນອື່ນໆ.

ໃບຢັ້ງຢືນການກັກກັນພືດ ໃຫ້ລາຍລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ, ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ 
ຈຸດໝາຍປາຍທາງ. 

ບໍລິສັດແປຮູບໄມ້ທ່ອນ ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງໄມ້ທ່ອນ 
ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ ການປຸງແຕ່າໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄ່າອາກອນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການດ
ຳເນີນທຸລະກິດແປຮູບໄມ້ທ່ອນຖືກຊຳລະ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ.

ເອກະສານ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ້ອງຍື່ນໂດຍບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ 
ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ATA carnet: ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຊົ່ວຄາວ 
- ເອກະສານພາສີອາກອນສາກົນທີ່ອະນຸຍາດໃ
ຫ້ຜູ້ຖື ສາມາດນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າເປັນການຊົ່ວຄາວ 
(ຮອດໜຶ່ງປີ) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊຳລະຄ່າພາສີ ແລະ 
ຄ່າອາກອນທີ່ບັງຄັບໃຊ້, ລວມທັງ VAT, ແຕ່ສິນຄ້
າຕ້ອງໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປຄືນພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່
ກຳນົດໃຫ້. 

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ກາ 
ນສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້າ 
ນນິຕິກຳ ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ຜູ້ຂົນສົ່ງ - ການເດີນທາງ 
ລະຫວ່າງແຂວງ
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ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ຈຳໜ່າຍ

ອົງປະກອບທາງດ້າ 
ນນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

2. ໃບຢັ້ງຢືນ
• ໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາ
• ລະບຽບການປະກັນໄພ/ໃບຢັ້ງຢືນ
• ໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນ
• ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ
• ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສຸຂະອານາໄມ
• ໃບຢັ້ງຢືນການຮົມຄວັນຂ້າເຊື້ອພະຍາດ
• (IIC) ໃບຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າສາກົນ
• (DVC) ໃບຢັ້ງຢືນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້

ອງຂອງການສົ່ງມອບ
• ໃບຢັ້ງຢືນການຍົກສິນຄ້າຂຶ້ນບົກ
• ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງສິນຄ້າ
• ລະບົບທົ່ວໄປຂອງການຕັ້ງຄ່າ (GSP) ຟອມ 

ກ (ຮູ້ກັນໃນນາມ ຟອມ ກ)
3. ໃບບິນ

• (B/L) ໃບຕິດຕາມການສົ່ງສິນຄ້າ
• House Bill of Lading (ກຸ່ມອາຍຸ)
• ເອກະສານກຳກັບສິນຄ້າທາງທະເລ
• (B/E) ຕາສານ, or ໃບແລກເງິນ (B/E)

4. ສິນເຊື່ອ
• (D/C) ສິນເຊື່ອທີ່ເປັນເອກະສານ
• ສິນເຊື່ອສຳຮອງ

5. ໃບຮັບເງິນ
• (D/R)Dock Receipt ຫຼື Mate’s Receipt
• (T/R)ເງິນເຊື່ອເພື່ອສິນຄ້າຂາເຂົາ

6. ເອກະສານອື່ນໆ
• ລາຍການແຈ້ງລາຄາ
• ສັນຍາຊື້-ຂາຍ
• ATA Carnet
• (S/O) ໃບສັ່ງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
• ໃບຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
• ບັນຊີລາຍການບັນຈຸຫີບຫໍ່
• (ເປັນບາງຄັ້້ງຄາວຕາມແຈ້ງການບັນຈຸຫີບຫໍ່)
• ຂໍ້ແນະນຳໃນການເກັບກຳ
• ໃບສັນຍາໃຊ້ໜີ້
• ການແຈ້ງເສຍຄ່າພາສີ ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍຂອງກ 
ານຂາຍແລະການນຳ 
ເຂົ້າ/ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ 
ແລະ ການນຳເຂົ້າ/
ການສົ່ງອອກ

ຜູ້ນຳເຂົ້າ/ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ/ຜູ້ນຳເຂົ້າ – 
ແນວພັນພືດ ຂອງ CITES 

ໃບຢັ້ງຢືນການກັກກັນ 
ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ 
ເຊິ່ງອອກໃຫ້ໂດຍໜ່ວຍງານກວດກາ ແລະ ກັກກັນ 
ການເຂົ້າ ແລະ ການອອກ ໃນທ່າເຮືອແຕ່ລະບ່ອນ.

ໃບຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ 
ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ 
ຂອງລັດຖະບານ ຂອງແຂວງ, ຂົງເຂດ 
ປົກຄອງຕົນເອງ ແລະ ເທດສະບານທີ່ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການປົກຄອງໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານກາງ 
ປະກອບດ້ວຍເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
• ສັນຍາການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ
• ຊື່ຜະລິດຕະພັນ, ຊະນິດພັນພືດ, ປະລິມານ 

ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງການ ນຳເຂົ້າ 
ຫຼື ສົ່ງອອກພືດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງທີ່ແຕກກິ່ງ)

• ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ 
ສັດປ່າແລະພືດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ 
ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່. 

ຕ້ອງຕິດຕາມດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ລະບຽບການ 
ກວດກາການກັກກັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ 
ສິນຄ້າສົ່ງອອກ.

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ກ່ຽວກັບ 
ຊະນິດພັນພືດທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໄວ້ໃນລາຍການຂ
ອງ CITES ແລະ ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ພາຍໃຕ້ປຶ້ມ ຊີ້
ແຈງລາຍການສິນຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດ (ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ/ຫຼື  ສິ່ງທີ່ແຕກກິ່ງອອກ) 
ດ້ວຍເງື່ອນໄຂຈຳເປັນສະເພາະ.
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ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບທາງດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບທາງດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນ 
& ການຕີລາຄາ 
ການອະນຸລັກ

ຜູ້ນຳເຂົ້າ/ຜູ້ສົ່ງອອກ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ໃບຮັບເງິນຢ່າງເປັນທາງການຕ້ອງມີໄວ້ 
ສຳລັບການກວດສອບບັນຊີ.
ບໍລິສັດນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ການຈ່າຍພາສີຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ, ອາກອນມູ
ນຄ່າເພີ່ມຂອງສິນຄ້ານຳເຂົ້າ/ສິນຄ້າສົ່ງອອກ ແລະ 
ອາກອນການຊົມໃຊ້ໄມ້. 

ແຜນການຜະລິດໄມ້ທ່ອນປະຈຳປີ 
ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງລັດ ຄວບຄຸມບໍລິມ
າດການຕັດໄມ້ສຳລັບແຕ່ລະປະເພດຂອງປ່າໄມ້ຕະ
ຫຼອດໄປ.

ການຕັດໄມ້ຢູ່ພື້ນທີ່ປ່າທີ່ອະທິບາຍໄວ້ ໃນແຜນການ
ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການປ່ຽນແ
ປງທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະຖືກຢຸດເຊົາທັງໝົດ. 

ບໍລິສັດ/ຜູ້ເກັບກູ້ ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ 
ເກັບກູ້ສຳລັບພືດປ່າຄຸ້ມຄອງ.

ຄ່າອາກອນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສົ່ງອ
ອກ ແລະ ການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ຕ້ອງຖືກຊຳລະຕາມກຳນົດເວລາ. 

10% ຂອງພາສີສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ເກັບຕໍ່ກັບໄມ້ປູພື້ນແ
ໜ້ນໜາ ແລະ ໄມ້ທູ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທີ່ສາມາດຖີ້ມໄດ້ຫຼັງ
ຈາກໃຊ້ແລ້ວ.
13% ຂອງ VAT ຖືກຄິດໄລ່ກັບທ່ອນໄມ້. VAT ຕໍ່ກັບ
ປ່າໄມ້ທີ່ຜະລິດໂດຍເຈົ້າຂອງປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ. 
4% ຂອງ VAT ຖືກຄິດໄລ່ຕໍ່ກັບນິຕິບຸກຄົນທາງການຄ້
າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີບໍລິມາດການຂາຍປະຈຳປີທີ່ຕ້ອງໄດ້
ເສຍພາສີ ໜ້ອຍກ່ວາ 1.8 ລ້ານຢວນ ຂອງຈີນ. 
ລະບົບອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ແລະ 
ໃສ່ລະຫັດສິນຄ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັບພາສີ (HS) 
ຂອງລະຫັດອັດຕາພາສີ:  44122910901, 
ຊື່ຂອງສິນຄ້າ: ແຜ່ນພື້ນເຮັດດ້ວຍໄມ້, 
ຄ່າອາກອນການຊົມໃຊ້ ແລະ  VAT ຈະຕົກເປັນ 
13% ຕາມລຳດັບ.  ສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລະຫັດ 
HS ເທົ່າກັບ 44122910902 ແລະ 
ຊື່ສິນຄ້າເປັນໄມ້ຫຼາຍຊັ້ນ, ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແ
ມ່ນເທົ່າກັບ 0.
ສຳລັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາ
ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານໂດຍບໍລິສັດການຄ້າ 
ຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ພາສີສິນຄ້ານຳເຂົ້າ 
ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ເກັບ ແມ່ນ 50%.

ຂອບເຂດຂອງແຜນການຜະລິດໄດ້ກຳນົດໄວ້ໂດຍ 
ສະພາແຫ່ງລັດ.
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກແຍກ 
ອອກເປັນປະເພດຕ່າງໆດ່ັງນີ້:
• Shelterbelts
• ໄມ້ທ່ອນ
• ປ່າເສດຖະກິດ
• ປ່າໄມ້ຟືນ
• ປ່າຊົມໃຊ້ສະເພາະ

ການຕັດໄມ້ໃນປ່າທຳມະຊາດເພື່ອການຄ້
າ ຖືກສັ່ງຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຢູ່ໃນເຂດ 
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ (NFPP).
ການຕັດໄມ້ເພື່ອການຄ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍ
າດ ໃຫ້ດຳເນີນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຂດເນີນສູງຂອງແ
ມ່ນໍ້າ ຢັງຊີ, ເຂດຄວາມສູງລະດັບກາງ ແລະ 
ເຂດເນີນສູງຂອງແມ່ນໍ້າເຫຼືອງ.
ການຕັດໄມ້ຢູ່ເຂດທີ່ຖືກຂຶ້ນບັນຊີເປັນພື້ນທີ່ເກືອດຫ້າມ 
ຕັດໄມ້ ໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດຈີນ 
ແລະ ຊັ້ນໃນຂອງປະເທດມົງໂກລີ ແມ່ນຖືກ ຫ້າມ.
ການຕັດໄມ້ ແລະ ບໍລິມາດຂອງການຕັດຈະຖືກເຝົ້າສັງ
ເກດຢ່າງເຄັ່່ງຄັດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນລາຍການເປັ
ນເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມ.
ການຕັດໄມ້ຢູ່ພື້ນທີ່ປ່າຢູ່ເຂດພູ Daxinganling ແລະ 
Xioxinganling ຖືກຫ້າມຢ່າງເດັດຂາດ.

ການເກັບກູ້ຕົ້ນໄມ້ປ່າ ຫຼື ພືດປ່າທີ່ມີຄ່າ 
ຢູ່ພາຍໃນເຂດປ່າໄມ້ ຫຼື ເຂດທົ່ງຫຍ້າ 
ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍປ່າໄມ້ 
ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທົ່ງຫຍ້າ.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ຈຳໜ່າຍ

ອົງປະກອບທາງດ້າ 
ນນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ
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Examples of Key Documents 

Timber Harvesting Licence (“Wood Harvesting Admission 
Certificate”) 
 

Wood	  Harvesting	  Admission	  Certificate	  
No.00xxxxxx	  

	  

(LOGO:	  	  Wood	  Harvesting	  Management	  Badge	  of	  Forestry	  Bureau)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  	  year	  	  )	  	  	  harvesting	  number	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  After	  the	  auditing	  of	  the	  Investigation	  &	  Design	  Document	  in	  Cutting	  Area	  or	  Harvesting	  Application	  provided	  by	  	  
(	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ),	  the	  harvesting	  activity	  in	  	  

district/county	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  forestry	  center/villages	  and	  towns/street	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  compartment(village/road)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sub-‐compartment	  (land	  block/land	  location)	  (East	  to	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  South	  to	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  West	  
to	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  North	  to	  	  

)	  	  is	  approved.	  

Harvesting	  forest	  origin	   	  	   Forest	  
species	  

	  	   Tree	  species(group)	   	  	  

Nature	  of	  tenure	   	  	   Certification	  
No.	  of	  
forest	  right	  

	  	  

Cutting	  type	   	  	   Harvesting	  
system	  

	  	   Cutting	  
intensity	  

	  	  	  	  	  	  	  %	  

Cutting	  area	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hectare(or	  cutting	  numbers	  in	  individual	  plant:	  	  	  	  	  	  	  	  )	  

Cutting	  volume	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cubic	  meter	  

	  	   Commercial	  
timber	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cubic	  meter	  (output	  volume:	  	  	  	  	  m3	  )	  

of	   In	  -‐house	  
timber	  

Cubic	  meter	  

which	   Burn	  
timber	  

Cubic	  meter	  

Cutting	  period	   from	   	  Year	  	  	  
month	  	  	  day	  

To	  	   Year	  	  	  month	  	  	  day	  

Regeneration	  period	   Year	  	  	  month	  	  	  day	   Regeneration	  
system	  

	  	  

Regeneration	  tree	  species	   	  	   Regeneration	  area	   Hectare(or	  cutting	  numbers	  in	  
individual	  plant:	  	  	  	  	  	  	  	  )	  

Management	  department(stamp)	   Department	  of	  issuing	  certificate	  
(stamp)	  

Staff	  of	  issuing	  certificate	  

Signature	  of	  certificate	  
owner	  	  

	  	   Date	  of	  
Issuing	  
certificate	  

	  	  	  	  	  	  	  year	   month	   	  	  	  day	  

ແບບຢ່າງຂອງເອກະສານທີ່ສຳຄັນ
ໃບອະນຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ (“ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຂຸດຄົ້ນໄມ້”)

ຂໍ້ສັງເກດ

1. ໃບຢັ້ງຢືນນີ້ເຮັດອອກເປັນສາມສະບັບຄືກັນ.  ສະບັບທີໜຶ່ງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍ ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້; 
ສະບັບທີສອງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍ ຜູ້ສະໝັກ, ສຳເນົາທີສາມຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນເອກະສານຕິດຕາມໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ. 

2. ໃບຢັ້ງຢືນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສຳລັບວັນທີທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
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20 WWF GFTN/TRAFFIC EXPORTING IN A SHIFTING LEGAL LANDSCAPE



ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ (“ໃບຢັ້ງຢືນການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຂຸດຄົ້ນໄມ້”)
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ໃບຢັ້ງຢືນການກັກກັນພືດ (ອອກຈາກແຂວງ)

ຂໍ້ສັງເກດ:

1. ຕ້ອງມີຕາປະທັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.

2. ໃບຢັ້ັ້ງຢືນ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່, ໂອນ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ໄດ້ດ້ວຍຮູບແບບໃດໜຶ່ງ.

3. ໃບຢັ້ງຢືນສະບັບໜຶ່ງຕ້ອງຕິດຕາມຍານພາຫະນະຄັນໜຶ່ງ (ຫຼື ກຳປັ່ນ) ສຳລັບການເດີນທາງທີ່ລະບຸໄວ້ທັງໝົດ

 
 

 

Plant Quarantine Certificate (off province) 
 

Stamp	  of	  the	  State	  Forestry	  Administration	  
Forest	  (	  )	  check	  word	  No.	  000XXXX	  

Allocation	  and	  
transportation	  

organization(person),	  and	  
address	  

	  

Name	  of	  Allocation	  and	  
transportation	  

organization(person)	  

	   ID	  No.	   	   telephone	   	  

Organization(person)	  of	  
taking	  delivery,	  and	  

address	  

	  

Plan/plant	  product	  origin	   	   Conveyance	  	   	  

Source	  and	  destination	  of	  
conveyance	  

From	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  By	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  To	  

Valid	  period	   from	   Year	  	  	  month	  	  	  day	   to	   Year	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
month	  
	  day	  

Plant/plant	  product	  name	   Product	  
name(timber	  

species)	  

specification	   organization	   volume	   remark	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

Issuing	  remark:	  The	  plants/plant	  products	  listed	  above,	  through(	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  
The	  pests	  in	  forestry	  quarantine,	  complementary	  pests	  in	  local	  province(region/city)	  and	  entering	  province(region/city),	  and	  
other	  dangerous	  pests	  in	  forestry	  that	  forestry	  quarantine	  organization	  puts	  forward	  in	  entering	  province	  are	  not	  found,	  so	  
their	  allocation	  and	  transportation	  is	  approved.	  
	  
	  
Entrusted	  organization	  

(special	  stamp	  of	  forestry	  quarantine	  	  issuing	  organization)	  
(special	  stamp	  of	  plant	  organization	  at	  provincial	  level)	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  quarantine	  inspector(signature)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  issuing	  date:	  	  	  year	  	  	  month	  	  	  	  day	  

 
Notes:  

1) All relevant stamps are required. 
2) The certificate cannot be re-used, transferred or modified in any way. 
3) One certificate must accompany one vehicle (or ship) for the whole 

journey specified. 
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ການຂົນສ່ົງໄມ້ / ໃບຢັ້ງຢືນການລຳລຽງໄມ້

ຂໍ້ສັງເກດ:

1. ຕ້ອງມີຕາປະທັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.

2. ໃບຢັ້ັ້ງຢືນ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່, ໂອນ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ໄດ້ດ້ວຍຮູບແບບໃດໜຶ່ງ.

3. ໃບຢັ້ງຢືນສະບັບໜຶ່ງຕ້ອງຕິດຕາມຍານພາຫະນະຄັນໜຶ່ງ (ຫຼື ກຳປັ່ນ) 
ສຳລັບການເດີນທາງທີ່ລະບຸໄວ້ທັງໝົດ

4. ຖ້າສິນຄ້າທີ່ສົ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ຕ້ອງຖືກຂົນສົ່ງຕໍ່ໄປອີກ, 
ໃບຢັ້ງຢືນການລຳລຽງໄມ້ອອກຈາກແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍພະແນກຄຸ້ມຄ
ອງປ່າໄມ້ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ.

5. ຖ້າວິທີການຂົນສົ່ງມີການປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ, ໃບຢັ້ງຢືນການລຳລຽງໄມ້ທ່ອນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຂຶ້
ນມາໃໝ່ ໃນກົມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ໂອນ.

 
 

 

 
 

Timber transportation / conveyance certificate 
 
	  
	  

Stamp	  of	  Timber	  Conveyance	  Certificate	  of	  State	  Forestry	  Administration	  
No.	  000XXXX	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Province	  (Region/City)	  
Basis	  of	  issuing	  certificate	   	  

Place	  of	  timber	  origin	   	  	  	  	  	  Province(Region/City)	  	  	  	  	  	  County(City)	  	  	  	  	  	  	  Bureau(Center)	  

Organization(person)	  of	  
delivery	  

	  

Organization(person)	  of	  
taking	  delivery	  

	  

Conveyance	  	   	  

Source	  and	  destination	  of	  
conveyance	  

From(	  	  	  	  	  	  	  	  )to(	  	  	  	  	  	  	  	  	  )Province/Region/City(	  	  	  	  )County/City	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Valid	  period	   From	  	  	  Year	  	  	  month	  	  	  day	  	  to	  	  	  Year	  	  	  	  month	  	  	  	  	  day	  

amount	  Tree	  species	   Product	  name	   specification	  

Numbers	  in	  unit	   Volume(m3)	  

remark	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

Total(in	  capital)	   	  ten	  thousand	  	  thousand	  	  hundred	  	  ten:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  m3	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Department	  of	  issuing	  certificate(stamper)	  	  	  	  	  	  	  	  issuer(signature):	  
	  
	  
Management	  department(special	  stamp)	  
	  
	  

issuing	  date:	  	  	  year	  	  	  month	  	  	  	  day	  	  	  	  	  	  applicant(signature):	  

 
Notes:  

1) All relevant stamps are required. 
2) The certificate cannot be re-used, transferred or modified in any way. 
3) One certificate must accompany one vehicle (or ship) for the whole 

journey specified. 
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ປ່າໄມ້ ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ໃນການຂຸດຄົ້ນ

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການ 
ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ ສິດທາງດ້ານກົດ 
ໝາຍ 
ໃນການຂຸດຄົ້ນ

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກາ 
ນຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກາ 
ນຂຸດຄົ້ນໄມ້

ກວດຄືນເອກະສານໂດຍເນັ້ນໃສ່:        
 - ແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ (PAO)
 - ໃບອະນຸຍາດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ສົ່ງມອບ ໂດຍອົງການ
ບໍລິຫານປ່າໄມ້ປະຈຳຂົງເຂດ 
 - ການອະນຸຍາດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ 
ຈາກອຳນາດການປົກຄອງອື່ນໆ  

ກາບອນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ ຕ່ອງໂ 
ສ້ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ ້
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ບໍລິສັດມີເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນີ້:
1. ປຶ້ມທະບຽນ ການຄ້າ ແລະ ຊັບສິນ
2. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນກັບທະນາຄານ
3. ໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ
4. ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (NIF)
5. ບໍລິສັດໄດ້ຈົດທະບຽນກັບສຳນັກງານປະກັນສັງ

ຄົມແຫ່ງຊາດ (CNSS).
6. ໃບຮັບເງິນຂອງການຈ່າຍເງິນສົມທົບຂອງນ

າຍຈ້າງ 
7. ບໍລິສັດມີສັນຍາກ່ຽວກັບອາຊີບ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ຂອງບໍລິສັດໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງ
ານບໍລິຫານປ່າໄມ້ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ
ທຸລະກິດປ່າໄມ້.

ບໍລິສັດມີເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ໃບອະນຍາດຂຸດຄົ້ນ
2. ສັນຍາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ / ການຂຸດຄົ້ນ 

/ ການແປຮູບຊົ່ວຄາວ
3. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຮັບຮອງ 

ເອົາ ຫຼື ດຳລັດຈັດສັນ.

ຍໍລິສັດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ 
ການຄຸ້ມຄອງຊັຍພະຍາກອນປ່າໄມ້, ກວດກາ:
1. ການຕິດຕໍ່ທາງຈົດໝາຍທີ່ມີຢູ່
 - ຈົດໝາຍແຈ້ງຂໍ້ມູນ
2. 2. ບັນທຶກການປະຂຸມທີ່ມີຢູ່
 - ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
 ລະຫວ່າງອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້ 
 ແລະອຳນາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ
 - ບັນທຶກ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ໃນການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ໃນການຂຸດຄົ້ນ

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການ 
ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການ 
ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຈັດຕຽມໂດຍບັນດາຊ່ຽ
ວຊານ ແລະ ເຊັນຮັບຮອງ ໂດຍອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້.
 ການຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້  ມູນກ່ຽວກັ
ບເຂດທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທາງດ້ານ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ 
ລາຍການທີ່ມີມູນຄ່າ ການອະນຸລັກສູງ.

ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບໍລິສັດໃນການປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບ:
1. ການລັກລ່າສັດໃນພື້ນທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ
2. ການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນ 

ເຂດສຳປະທານປ່າໄມ້ຂອງຕົນ.
ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ກວມເອົາຂອບເຂດ 
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຕັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃນແຕ່ ລະປີ, 
ວົງຈອນຂອງການຕັດ,  silvicultural treatments, 
ລາຍຊື່ຂອງ ຊະນິດພັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດ ແລະ 
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕໍ່າສຸດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳລັບການເກັບກ່
ຽວແຕ່ລະຊະນິດພັນ.
ການກວດສອບເບິ່ງແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ໂດຍເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
3. ແຜນການຫ້າປີ
4. ແຜນການປະຈຳປີ
5. ໜັງສືອະນຸມັດແຜນ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງ 

ປ່າໄມ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກວດສອບເບິ່ງວ່າບໍລິສັດມີເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄ
ປນີ້:
1. ບົດລາຍງານການຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້
2. ບົດລາຍງານການສຶກສາທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ-ສັງຄົມ
3. ຈົດໝາຍອະນຸມັດບົດລາຍງານຂ້າງເທິງ 

ຈາກອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້

ກວດສອບເບິ່ງວ່າບໍລິສັດມີລະບຽບການວາງແ
ຜນທີ່ຖືກຕ້ອງ:
1. ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຮອບຮອງເອົາ
2. ໂດຍກົມປ່າໄມ້
3. ແຜນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ
4. ການຮັບຮອງເອົາແຜນການຂຸດຄົ້ນ

ປະຈຳ   ປີ ໂດຍກົມປ່າໄມ້, ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບອະນຸມັດຈາກອົ
ງການເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ.       4. 
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາແຜນ 
ການເກັບກູ້ປະຈຳປີທີ່ຍື່ນສະເໜີໂດຍອົງກ
ານ ບໍລິຫານປ່າໄມ້.

ສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ໃນການຂຸດຄົ້ນ
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ການຂົນສົ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການ ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການ ຂຸດຄົ້ນ

ການຈ່າຍຄ່າ 
ອາກອນ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍຂອງການຄອບ 
ຄອງ ແລະ 
ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ ຂອງ 
ປຸງແຕ່ງ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ ຂອງ 
ການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງກາາ 
ນຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂ ຸ
ດຄົ້ນໄມ້

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂ ຸ
ດຄົ້ນໄມ້

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດ 
ຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງ

ຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຂໍ້ມູນບັນທຶກຢູ່ໃນປຶ້ມການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ
ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍ ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້ 
ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

ບໍລິສັດເຄົາລົບຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດຂອງປະມວນກົດ
ໝາຍປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໄມ້ 
ໃນການດຳເນີນກິດຈະການປ່າໄມ້.

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍບັງເອີນໃນລະ 
ຫ່ວາງຂະບວນການຂຸດຄົ້ນ ໄດ້ມີການຈົດບັນທຶກໄວ້.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂ 
ສ້ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ ້
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ແຜນທີ່ປ່າໄມ້:
1. ແຜນທີ່ໂດຍລວມຂອງການສຳປະທານ
2. ແຜນທີ່ລະອຽດຂອງການຕັດ
3. ເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນ
4. ແຜນທີ່ພູມປະເທດພ້ອມການວາງແຜນເຂົ້າ 

ເຖິງຕາໜ່າງຖະໜົນຫົນທາງ, ລວງກ້ວາງຂອງ 
ຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງ, ການປົກປ້ອງທາງ 
ນໍ້າໄຫຼ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມຄ້ອຍຊັນ.

• ຜົນຕອບແທນຈາກອາກອນ 
ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນ

• ໃບຮັບເງິນ ຂອງການຈ່າຍທຸກຄ່າອາກອນ 
ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປ່າໄມ້

ການຕີກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີມີລັກສະນ
ະສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະບໍລິສັດ ແລະ 
ຖືກຈົດທະບຽນນຳອົງການບໍລິຫານປ່າ ໄມ້ ແລະ 
ອົງການຕຸລາການ.

ໃບຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕິດຕາມຮ່ອງ
ຮອຍໄມ້ທ່ອນ ໄປເຖິງ ສະຖານທີ່ຕັດໄມ້.

ໃບອະນຸຍາດກ່ຽວກັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຕ້ອງມີພ້ອມໄວ້ສຳລັບການກວດກາຈາກ ບໍລິສັດ.

ບໍລິສັດຮັກສາຫຼັກຖານທີ່ໂຄຕ້າການປຸງແຕ່ງ 
ຖືກປະຕິບັດຕາມ.

ບໍລິມາດວັດຖຸດິບສົ່ງເຂົ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດ ຖືກຈົດບັ
ນທຶກໄວ້ຕາມລະບຽບການທີ່ເປັນທາງການ

ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກ ຜະລິ
ດຕະພັນໄມ້ທ່ອນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ ສົ່ງອອກ ທີ່
ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄ້າ 
ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ອາຍຸໃນແຕ່ລະປີ.

ເພື່ອກວດສອບ:
• ໂຄຕ້າການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ
• ຊະນິດພັນໄມ້ສົ່ງອອກທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ

ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ:
1. ຕໍໄມ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຕັດ ຕ້ອງຖືກຕີ 

ກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ ຫຼື ດ້ວຍການທາສີ
2. ໄມ້ທ່ອນຢູ່ສະໜາມປ່າໄມ້ ຖືກຕີກາ  ໝາຍ
3. ໃບຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ 

ແຜນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ 
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການບໍລິຫານປ່າໄມ້. 

1. ບັນທຶກຂໍ້ມູນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ
2. ບົດລາຍງານການປຸງແຕ່ງໄມ້ທ່ອນ
3. ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ
4. ບົດລາຍງານປະຈຳປີ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ໃບອະນຸຍາດ ສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າ

ໜັງສືລະບຸລາຍລະອຽດການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນປ່
າໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກອົງການປ່າໄມ້ທີ່ເໝາະສົມ 
ເຊິ່ງໃຫ້ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ທັງໝົດທີ່ຈະຖືກສົ່ງອອກ ດ້ວຍຊະນິດພັນ, 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ.

1. ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ແລະ ປະຈຳໄຕມາດ ຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ.

2. ບັນທຶກຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ
3. ຖະແຫຼງການຂອງ CITES 

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
4. ບັນຊີລາຍການຂອງຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍ

າດ ຢູ່ພາຍໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
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ສິ່ງແວດລ້ອມ

ດ້ານສັງຄົມ

ດ້ານສັງຄົມ

ການປະເມີນຜົນກະ 
ທົບທາງດ້ານສິ່ງແວ 
ດລ້ອມ ແລະ 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອ 
ນຜົນກະທົບ

ສະຫວັດດີການ 
ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ສະຫວັດດີການ 
ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ບໍລິສັດດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດ 
ຄົ້ນໄມ້

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດ 
ຄົ້ນໄມ້

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂ 
ສ້ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ ້
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ້ອງຮັບປະກັນ 
ປະເດັນຕໍ່ໄປນີ້:
1. ການຮັບມືກັບສິ່ງເສດເຫຼືອທາງດ້ານ 

ອຸດສາຫະກຳ
2. ມີການເຄົາລົບ ລະບຽບການກ່ຽວກັບ 

ມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແລະ ອາກາດ 
3. ແຜນສຸກເສີນ ເພື່ອຮັບມືກັບອຸບັດຕິ ເຫດທາງດ້າ

ນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ໃນກໍລະນີຂອງບ່ອນທີ່ຊັບສົມບັດ ແລະ 
ກຳມະສິດ ຂອງຂຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຖືກທຳລາຍ, 
ຕ້ອງມີການການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ 
ໂດຍອີງຕາມມາດຕາສ່ວນທີ່ ເປັນທາງການ.

ໃບອະນຸຍາດ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວ
ດລ້ອມ

ກວດສອບພັນທະຂອງບໍລິສັດ 
ວ່າສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມ ຂໍ້ກຳນົດ 
ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ຫຼືບໍ່ 
ໂດຍກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດ ພາຍໃນ:
1. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
2. ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ
3. ປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ບົດລາຍງານ ຂອງ 

ກອງປະຊຸມສ້າງຈິດສຳນຶກ
4. ປຶ້ມທະບຽນຂອງການລົງໂທດຕໍ່ຄົນງານ
5. ການມີຢູ່ຂອງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ 

ການສຳປະທານ
6. ສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການກັບລັດຖະບານ ຫຼື 

WWF ບ່ອນທີ່ມີ 

ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ຕາມມາດຕາສ່ວນ 
ທີ່ເປັນທາງການ ຈາກກະຊວງກະສິກຳ

ດ້ານສັງຄົມ ສະຫວັດດີການ 
ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຂຸດ 
ຄົ້ນໄມ້

ສິດນຳໃຊ້ ຂອງ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການ 
ສຳປະທານປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຖືກເຄົາລົບ.

ສິດຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ສຳລັບການຊົມໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງຕ້ອງລວມຢູ່ໃນແ
ຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

28 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ



ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດຕາມກົດໝາ 
ຍຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດຕາມກົດໝາ 
ຍຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດຕາມກົດໝາ 
ຍຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທັງໝົດ, 
ລວມທັງກິດຈະການທີ່ຊຸມ
ຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ພາກເອກະຊົນ ຫຼື 
ພາກລັດ ແລະ 
ບໍລິສັດເກັບກ່ຽວ 
ໄມ້ທັງໝົດ, 
ລວມທັງໄມ້ທ່ອນຈ 
າກເຂດປ່າສະຫງວນ

ປ່າໄມ້ທີ່ຊຸມຊົນເປັນ 
ເຈົ້າຂອງ

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດສາມາດພິສູດວ່າຕົນມີ:
• ໃບອະນຸຍາດ
• SK PKH (ດຳລັດກ່ຽວກັບລາຍການປະເມີນເນື້້

ອທີ່ປ່າໄມ້)
• HPH and IUPHHK-HA, 

ສຳລັບປ່າທຳມະຊາດ;
• HPHTI ແລະ IUPHHK-HT, ສຳລັບປ່າສວນປູກ
• ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ 

ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, 
ໃບອະນຸຍາດ, ໜັງສືອະນຸຍາດ ຫຼື ເຄື່ອງມືອື່ນໆ.  ບໍ
ລິສັດຕ້ອງມີໜຶ່ງຂອງໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ 
(ຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ):
ສຳລັບການຄູ້ມຄອງ ແລະ ການປູກປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ, 
ແຜນວຽກປະຈຳປີ (RKT/work chart) ໄດ້
ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາ
ຍໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍ
າດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຫຼັກຖານ 
ແລະ LHC (ບັນຊີເຄື່ອງຂອງ) ແລະ 
ແຜນທີ່ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍ  
ໜ່ວຍງການບໍລິການປ່າໄມ້.
ບ່ອນທີ່ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຢູ່ທີ່ດິນ ເອກະຊົນ 
ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຕ້ອງມີ IPK ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຢືນຢັນວ່າໃນກໍລະນີຂອງການດຳເນີນກິດຈະການປ່າໄ
ມ້ຂອງຊຸມຊົນ:
• ເອກະສານອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສຳ

ລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍອີງໃສ່ຊຸມຊົນ 
ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ຂອງລັດ.

• ຫຼັກຖານການຈ່າຍຄ່າອາກອນ ທີ່ດິນ ແລະ 
ສິ່ງປຸກສ້າງ (PBB)

• ເອກະສານກ່ຽວກັບສັນຍາຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບກາ
ນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍສະຖາບັນຊຸມຊົນ (ລວມທັງ 
ສະຖາບັນຊຸມຊົນຂອງ ກົດໝາຍທີ່ເກົ່າແກ່).

ຕ້ອງມີການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍທີ່ຈະແ
ຈ້ງ, ໄດ້ຮັບການຈົດບັນທຶກ ແລະ ບໍ່ຖືກທ້າທາຍ 
ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ດ້ວຍການອະນຸຍາດສຳລັບກິດຈະ
ກຳສະເພາະ.
HP: Hutan Produksi (ປ່າຜະລິດຖາວອນ)
HPHTI: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
(ໃບອະນຸຍາດປູກໄມ້ອູດສາຫະກຳ) HPH: Hak Pengusahaan 
Hutan (ໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ)
HT: Hutan Tanaman (ປ່າປູກ) HTI: Hutan Tanaman 
Industri (ປ່າສວນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ)
IUPHHK: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກປ່າ)
IPK: Izin Pemanfaatan Kayu (ໃບອະນຸຍາດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນ)

ບໍລິສັດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າາໄມ້.
ພື້ນທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ HPH, IUPHHK, HPHTI, ຫຼື 
ທີ່ດິນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ Perum Perhutani ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າໄ
ມ້ຖາວອນຂອງລັດ.  ການບຸກເບີກທີ່ດິນທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກຳທີ່ບໍ່
ແມ່ນປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ອະນຸຍາດ ໂດຍຂັ້ນເມືອງອ
າດຕັ້ງຢູ່ນອກເຂດປ່າໄມ້ຖາວອນຂອງ ລັດເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີ RKT, ຕ້ອງຮັບຮອງໂດຍຈົດໝາຍ 
ສະເໜີແນະທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ Dinas Kehutanan ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ.

RKT: Rencana Kerja Tahunan (ແຜນວຽກປະຈຳປີ)

ໃນກໍລະນີຂອງການກິດຈະການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ທີ່ຄຸ້ມ 
ຄອງທີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງລັດ, ບໍລິສັດ (ຊຸມຊົນ) ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາ
ດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງລັດ.

ອິນໂດເນເຊຍ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາ 
ງດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ປ່າໄມ້ ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍຂ 
ອງການຂຸດຄົ້ນ

ຢືນຢັນວ່າ ກິດຈະກຳເກັບກ່ຽວຂອງບໍລິສັດ/ຊຸມຊົນ ສອ
ດຄ່ອງກັບການຈັດປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມກົດໝ
າຍ ກຳນົດ ສຳລັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ຫຼັກຖານຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂດຄຸ້ມຄອງປ່
າໄມ້ ຖືກຈັດປະເພດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ສຳລັບປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື 
ກິດຈະກຳທາງການຄ້າທີ່ດຳເນີນການ.
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ການຈ່າຍຄ່າອາ 
ກອນ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ການຈ່າຍຄ່າອາ 
ກອນ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ 
ທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ 
ຫຼື ເປັນຂອງລັດ 
ທັງໝົດ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ 
້ທັງໝົດ 
ລວມທັງກິດຈະກາ 
ນທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ 
ຂອງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ 
ັງໝົດ ລວມທັງກິດ
ຈະການທີ່ຊຸມຊົນເ
ປັນເຈົ້າຂອງ

ຜູ້ຂົນສົ່ງ

• ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີ:
• ບົດລາຍງານການຂຶ້ນບັນຊີການສຳປະທານ ຂອງ 

IHMB 
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ
• ບົດລາຍງານແຜນວຽກ 10 ປີ (RKU) ໂດຍອີງໃສ່ 

IHMB
• ແຜນວຽກປະຈຳປີ (RKT) ແລະ ແຜນທີ່ທີ່ຖືກຮັບຮອ

ງເອົາຢ່າງເປັນທາງການໂດຍອົງການ ທີ່ມີສິດອຳນາດ
ຂອງລັດຖະບານທີ່ເໝາະສົມ

• ບົດລາຍງານການເດີນເຮືອ (LHC)
• ແຜນທີ່ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ໂຄງຮ່າງທີ່ອະນຸຍາດ (BU)

(ປຶ້ມກ່ຽວກັບການວັດແທກ) ແລະ LHP
• ການອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບກ່ຽວ 

ແນວພັນໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການຂອງ CITES 
ຕ້ອງຖືກຈົດບັນທຶກ

• ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບເອກະສານ AMDAL 
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢາງຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ອີງຕາ
ມລະບຽບການທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເຊິ່ງກວມເອົາພື້ນທີ່ເຮັ
ດວຽກທັງໝົດ

• ບໍລິມາດທີ່ເກັບກ່ຽວແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາ
ດໃຫ້ໃນເປົ້າໝາຍການຜະລິດປະຈຳປີ (JPT)

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
• ເອກະສານຂຶ້ນທະບຽນອາກອນ
ຢືນຢັນ ຫຼັກຖານຂອງການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ບັງຄັບ
ໃຊ້ທັງໝົດ (ຄ່າທຳນຽມການອະນຸຍາດເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື 
ຄ່າທຳນຽມຕໍ່ອາຍຸການສຳປະທານ ໂດຍອີງຕາມພື້ນທີ່). 
Slip of IIUPH (ຄ່າພາສີທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃນການອອ
ກສຳປະທານ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ໃບອະນຸຍາດສຳປະທານ; 
ໂດຍອີງຕາມເນື້ອທີ່ເປັນເຮັກຕາ).

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີຫຼັກຖານຂອງການຊຳລະຄົບຖ້ວນ 
ຂອງ:
• ກອງທຶນປູກປ່າໄມ້ຄືນໃໝ່ (DR)
• ຄ່າພາກຫຼວງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (PSDH)
• ໃບຮັບເງິນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (PPN) 
• ໃບຮັບເງິນ ອາກອນລາຍຮັບ (PPh) 

ໃນເວລາສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນຈາກພາຍໃນພື້ນທີ່ປ່
າໄມ້ (ການສຳປະທານ) ຫານອກເຂດປ່າໄມ້, 
ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີ:
• SKSKB
• FA-KB
ໄມ້ທ່ອນຂອງບໍລິສັດຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍ 
ທາງນອກທີ່ຖາວອນ ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຕິດ
ຕາມເອົາໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນກັບຄືນມາໃຫ້ກຸ່ມເກັບກ່ຽວ. 
ບໍລິສັດຕ້ອງມີປະຫວັດຂອງການຂົນສົ່ງ
ໄມ້ ອອກໄປຂ້າງນອກສະໜາມໄມ້ທ່ອນ  
(ລວມທັງແຟັມເອກະສານ/ຕູ້ເອກະສານຂອງ 
SKSKB ແລະ DHH (ສຳລັບປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ); 
ໃບເກັບເງິນຄ່າຂົນສົ່ງ (ສຳລັບປ່າສວນປູກ).
ການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ລະຫວ່າງເກາະຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍໃບ
ອະນຸຍາດ  (PKAPT).

ເສັ້ນຜ່າສູນທີ່ກຳນົດໃຫ້ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນ ໄດ້ຖືກປະຕິ
ບັດຕາມໃນໄລຍະດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ. ແນວພັນໄມ້ທີ່ເກັ
ບກູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍແຜນການບໍລິຫານປ່າໄມ້ ແລະ 
ອາດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ. IHMB: Inventorisasi 
Hutan Menyeluruh Berkala (General Periodically 
Forest Inventory)
RKU: Rencana Kerja Usaha (ແຜນວຽກ ສິບປີ)
LHP: Laporan Hasil Produksi 
(ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຜະລິດ)
AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Ling-
kungan (ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ແຜນຫຼຸດຜ່ອນ) JPT: Jatah Produksi Tahunan 
(ເປົ້າໝາຍການຜະລິດປະຈຳປີ)

ວິສາຫະກິດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕ້ອງເຮັດສຳເລັດການຊຳລະຄ່າອາກ
ອນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ/ຫຼື ຄ່າພາກຫຼວງທີ່ຕິດ
ພັນກັບການຮັກສາສິດຕາມກົດໝາຍໃນການເກັບກ່ຽວ ແລະ ບໍລິ
ມາດການເກັບກ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ໃນບາງແຂວງ, ກວດເບິ່ງດຳລັດຂອງເຈົ້າແຂວງທີ່ອາດກຳນົດໃຫ້
ມີການຊຳລະຄ່າພາກຫຼວງເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
DR: Dana Reboisasi 
(ກອງທຶນສຳລັບການປູກປ່າໄມ້ຄືນໃໝ່) PSDH: Pajak Sum-
ber Daya Hutan (ຄ່າພາກຫຼວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ)

ວິສາຫະກິດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕ້ອງມີວິທີດຳເນີນການ ແລະ 
ວິທີປະຕິ ບັດທີ່ກຳນົດການຄວບຄຸມທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຂອງຜະລິດ
ຕະພັນປ່າໄມ້ ຈາກໄມ້ທ່ອນຢູ່ກັບທີ່ຈົນເຖິງກຳມະສິດທີ່ຖືກໂອນໃ
ຫ້ຢູ່ທາງເຂົ້າປ່າໄມ້.
ຖ້າວ່າສະໜາມໄມ້ທ່ອນ ຫຼື TPk 
ຫາກຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດການສຳປະທານ, 
ກຳນົດໃຫ້ປະກອບສະເພາະແຕ່ເອກະສານ  DKB ເທົ່ານັ້ນ.
ຖ້າວ່າສະໜາມໄມ້ທ່ອນ ຫຼື TPk ຫາກຢູ່ນອກຂອບເຂດ 
ການສຳປະທານ, ຕ້ອງມີເອກະສານຂອງ SKSKB.
ປ້າຍແດງສາມສ່ວນ: ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ຕໍໄມ້; 
ສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ທ່ອນໄມ້; ອີກທ່ອນໜຶ່ງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍໜ່ວຍ
ງານຕັດໄມ້.
ການໃຊ້ bar code ເປັນການບັງຄັບຖ້າວ່າເປົ້າໝາຍການຕັດໄ
ມ້ປະຈຳປີ (JPT) ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 60,000 ມ3 ອີງຕາມລະບົບ
ບໍລິຫານປ່າໄມ້ລະດັບຊາດທາງອອນໄລນ໌ (SIPUHH). DKB: 
Daftar Kayu Bulat (ບັນຊີລາຍຊື່ໄມ້ທ່ອນ)
SKSKB: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (ເອກະສ
ານກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງສຳລັບໄມ້ທ່ອນໜ້າຕັດມົນ)
FA-KB: Faktur Angkutan Kayu Bulat (ໃບເກັບເງິນສຳລັ
ບການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນໜ້າຕັດມົນ)
DHH: Daftar Hasil Hutan (ລາຍຊື່ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້)
PKAPT: Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar 
(ຜູ້ຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງເກາະ)

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາ 
ງດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ
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ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ດ້ານສັງຄົມ

ການອະນຸລັກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງການ 
ປຸງແຕ່ງ

ການຈ່າຍຄ່າອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ການທົດແທນຄ່າເສ 
ຍຫາຍທາງສັງຄົມ

ການປະເມີນຜົນ/
ການຕີລາຄາ 
ການອະນຸລັກ

ການປະເມີນຜົນກະ
ທົບທາງດ້ານສິ່ງແວ
ດລ້ອມ

ຜູ້ດຳເນີນການ 
ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ດຳເນີນການ 
ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນ

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
• ໃບທະບຽນອາກອນ

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍຄ່າອາກອນ ແລະ 
ຄ່າທຳນຽມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ 
ກິດຈະກຳທີ່ຕົນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ
• ໃບທະບຽນອາກອນ

ຢືນຢືັນວາ່ບລິໍສັດສາມາດສະໜອງເອກະສານດ່ັງຕໍໄ່ປນີ:້
• ໃບກາສົ່ງສິນຄ້າ
• ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກົມປ່າໄມ້
• ລາຍການໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກເລື່ອຍ 
• ປະຫວັດຂອງຕ່ອງໂສ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຊີ້ບອກວ່າທ່ອ

ນໄມ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດໄມ້ທ່ອນ 
• ແຟັມເອກະສານ ຂອງ SKSKB 
• DHH (ສຳລັບປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ)
• ໃບເກັບເງິນຄ່າຂົນສົ່ງ (ສຳລັບປ່າສວນປູກ).
• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກແນວພັນໄມ້ ຂອງCITES 

(ສຳລັບແນວພັນໄມ້ຂອງ CITES)
• ໃບຮັບເງິນອາກອນສົ່ງອອກ

ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດມີ ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ(ETPIK).

ຊັບສົມບັດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການເຄົາລົບ.

ຈຸດທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມສາມາດຈຳແນກໄດ້ ເຊັ່ນ 
ເຂດກັນຊົນ riparian buffer zones, 
ເຂດກັນຊົນສຳລັບເຂດປ່າປ້ອງກັນ, ແລະ ເຂດກັນຊົນ 
ສຳລັບເຂດແດນກັບຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ 
ລວມໄວ້ໃນການຂຸດຄົ້ນ. 
ຊະນິດພັນປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດຂອງພັນພືດ ແລະ ພັນສັດ 
ຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ສຳລັບ IUPHHK-HA/HT, ອຸດສາຫະກຳເຍື່ອເຈ້ຍ 
& ເຈ້ຍ ແລະ ອຸດສາຫະກຳກ່ຽວກັບໄມ້ອື່ນໆ 
ຕ້ອງມີເອກະສານ AMDAL 
ສຳລັບທຸລະກິດອື່ນໆ, ເອກະສານກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຈຳເປັນສຳລັບ:
UPL or SPPL

ທຸກໂຮງງານປຸງແຕ່ງຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ ເຊິ່ງລະບຸປະເພດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ (ຊັ້ນໜຶ່ງ/
ຊັ້ນສອງ).
ໃບອະນຸຍາດລະບຸຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ.
ໃບອະນຸມັດ ສຳລັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ກຳລັງການລາຍດື່ອນເທົ່າກັບ 6,000 ມ3 ຫຼື ໜ້ອຍກ່ວາ 
ສາມາດອອກໃຫ້ໄດ້ໂດຍລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ.
ສຳລັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດ 
ລາຍເດືອນ ສູງກ່ວາ 6,000 ມ3, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ຈາກກະຊວງປ່າໄມ້.

ວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະໃນການຈ່
າຍຄ່າອາກອນ; ຄ່າທຳນຽມ ແລະ/ຫຼື ຄ່າພາກຫຼວງ 
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້.

ບໍລິສັດຕ້ອງມີ ເລກທີ/ແບບຟອມ ທະບຽນອາກອນ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອ
ດຳເນີນກິດຈະການຕາມຂອບເຂດສິດອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂດຍທົ່ວໄປ:
ທຸກການສົ່ງອອກໄມ້ຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍແມ່ນຖືກຫ້າມ; 
ສະນັ້ນ, ໄມ້ທີ່ຖືກຈຳແນກວ່າເປັນຂອງອິນໂດເນເຊຍຢູ່ນອກປ
ະເທດ ແມ່ນໄດ້ມາ ໂດຍຜິດກົດ  ໝາຍ.
ດຳລັດຮ່ວມ ຂອງກະຊວງປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງການຄ້າ 
ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ເລກທີ 350/Menhut-VI/2004 & 
598/MPP/Kep/9/2004, ລົງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2004, 
ລະບຸວ່າການສົ່ງອອກໄມ້ເລື່ອຍ ສຳລັບທຸກຊະນິດພັນແມ່ນຖື
ກຫ້າມນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ດຳລັດໄດ້ຖືກອອກໃຫ້ເພື່ອປົກປ້
ອງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ພາຍໃນປະເທດ.

ບໍລິສັດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ.
ETPIK: Exportir terdaftar produk industri 
kehutanan (ທະບຽນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ທີ່ຢືນຢັນໂດຍກະຊວງການຄ້າ)

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ ແຕ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ການເຈລະຈາຂອງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ.

ບໍລິສັດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ETPIK: Exportir terdaftar produk industri 
kehutanan (ທະບຽນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ທີ່ຢືນຢັນໂດຍກະຊວງການຄ້າ)

ການອອກໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຄວ
າມສຳເລັດຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ 
(AMDAL) ຕາມລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ.ຈົດໝ
າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ (ທີ່ອອກ
ໃຫ້ໂດຍຂັ້ນເມືອງສຳລັບອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ) 
UPL:(ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ)

ອົງປະກອບທາ 
ງດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ
ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ 
ຂອງການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ 
ຂອງການຂຸດຄົ້ນ

MALAYSIA

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍລົງທະບຽນຂອງບໍລິສັດ
ແຫຼມ ມາເລເຊຍ, Sabah and Sarawak
• ການຈົດທະບຽນກັບນຳປ່າໄມ້
• ການຈົດທະບຽນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາແລະຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່ນໍາກົມປ່າໄມ້ 

ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ເອກະສານບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງການຂອງປ່າຫະຫງວນຖາວອນ
2. (PRF) ໃນໜັງສືແຈ້ງຂ່າວລາຊະການຂອງລັດຖະບານ;
3. ເອກະສານບັນທຶກການຈັດປະເພດ ຂອງ PRFs;
4. ສັນຍາສຳປະທານ, ແລະ
5. ໃບອະນຸຍາດເກັບກ່ຽວພືດຜົນປ່າໄມ້ 
6. ໃບອະນຸຍາດອື່ນໆ:

• ໃບອະນຸຍາດເຂົ້າໄປ
• ໃບອະນຸຍາດເສັ້ນທາງ
• ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້

7. ບັນທຶກປະຫວັດຂອງປ່າສະຫງວນດັ້ງເດີມ
8. ປະຫວັດຂອງພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ແຕ່ເດີມ
9. ຄຳຕັດສິນຂອງສານແພ່ງກ່ຽວກັບສິດຕາມປະເພນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜັງສືຢັ້ງຢືນ

ກຳມະສິດ, ສິດຄອບຄອງ ແລະນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ
10. ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການອ້າງສິດຕໍ່ທີ່ດິນ
Sabah
1. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ
2. ແບບຍືນຍົງ
3. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດເກັບກ່ຽວໄມ້  ໄລຍະຍາວ
4. ບັນທຶກປະຫວັດການສ້າງສິດຕາມປະເພນີຂອງຄົນພື້ນເມືອງ
5. ບັນທືກປະຫວັດໃບຕາດິນຂອງຄົນພື້ນເມືອງ
6. ຄຳຕັດສິນຂອງສານແພ່ງກ່ຽວກັບສິດຕາມປະເພນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ
Sarawak
1. ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າ
2. ການມອບ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ສິດຕາມປະເພນີຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 

ປ່າສະຫງວນຂອງຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ
3. ແຈ້ງການທີ່ເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານ Sarawak
4. ຄຳຕັດສິນຂອງສານແພ່ງກ່ຽວກັບສິດຄອບຄອງ ແລະ 

ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ
5. ບັນທຶກປະຫວັດກ່ຽວກັບປ່າສະຫງວນຂອງຊຸມຊົນ
6. ຫຼັກຖານທີ່ແໜ້ນໜາວ່າຍໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕະຫຼອດຂັ້ນ ຕອນທາງກົດໝາຍໃນເຂດ

ທີ່່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ໄມ້ຖືກຂຸດຄົ້ນ.

ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດ, 
ໜັງສືອະpermits and
ນຸຍາດ ແລະ 
ເອກະສານອື່ນໆ 
ທີໃຫ້ສິດໃນການເກັບກ່ຽວ, 
ການກ່ນຕອງ ຫື ຂຸດ
ໄມ້ທ່ອນໃນປ່າໄມ້.

ປ່າໄມ້ ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍ 
ຂອງການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ແຫຼມ ມາເລເຊຍ
• ໃບອະນຸມັດ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້
Sabah
• ໃບອະນຸມັດຫຼືໃບອະນຸຍາດເກັບກ່ຽວຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້
• ໃບອະນຸຍາດແບບຟອມ 2(b) ສຳລັບທີ່ດິນທີ່ຖືກປະປ່ອຍ
• ໃບອະນຸຍາດ ແບບຟອມ 1
Sarawak
• ໃບອະນຸຍາດ OT 

 ຄວາມພ້ອມຂອງການປະກ 
ອບເອກະ ສານກ່ຽວກັບ 
ສະຖານະພາບທາງດ້ານ 
ກົດໝາຍ ໃນກໍລະນີຂອງທີ່ດິ
ນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ຂອງ 
ເຂດຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ຖືກກຳນົດໃຫ້ຖືກບຸກເບີກ 
ເປັນເຂດນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າໄມ້.

32 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ



ປ່າໄມ້ ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ບໍລິສັດ 
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ກວດສອບເບິ່ງວ່າບໍລິສັດໃນແຫຼມມາ
ເລເຊຍ, Sabah ແລະ  Sarawak 
ມີເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາ 
ຈາກກົມປ່າໄມ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືບໍ່

ການຄວບຄຸມ 
ການບຸກລຸກປ່າ, 
ການຂຸດຄົ້ນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, 
ການລ່າສັດ, ການ 
ສ້າງຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລ
ະກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັ
ບອະນຸຍາດອື່ນໆ ໃນ 
PRF ແລະ ດິນລັດ 
ສຳລັບແຫຼມມາເລເຊຍ 
ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ສຳລັບ Sabah ແລະ  
Sarawak

ສຳລັບ Sabah, 
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ 
ຄູ່ມືການວາງແຜນຄຸ້ມຄອ 
ງປ່າໄມ້.
ສຳລັບ Sarawak, 
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ 
ຂັ້ນຕອນການກຳນົດ 
ແລະ ໝາຍເຂດແດນ 
ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ບໍລິສັດ 
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ບໍລິສັດ 
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີ: 
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໜັງສືອະນຸຍາດທີ່ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ຮັບປະກັນວ່າຊັ

ບພະຍາກອນບໍ່ຖືກທຳລາຍໃຫ້ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ການເຄົາລົບຕໍ່ສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

Sabah
2. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ
3. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ໄລຍະຍາວ
4. ສິດຕາມປະເພນີຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດຖືກຮັບຮູ້
5. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
Sarawak
6. ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າໄມ້
7. ແຜນການຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້

ເອກະສານກ່ຽວກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ມີດັ່ງນີ້:

ແຫຼມມາເລເຊຍ
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
• ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົມປ່າໄມ້
• ເອກະສານບັນທຶກການແບ່ງເຂດແດນ
• ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
• ເອກະສານບັນທຶກມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

Sabah
• ແຜນການຂຸດຄົ້ນ
• ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍກົມປ່າໄມ້
• ເອກະສານບັນທຶກການແບ່ງເຂດແດນ
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
• ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
• ແຜນການຂຸດຄົ້ນລະອຽດ

Sarawak
• ແຜນການຂຸດຄົ້້ນລະອຽດ, ມາດຕາສ່ວນ 1:10.000 ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້

ນທີ່ທີ່ບໍ່ກວມເອົາ
• ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົມປ່າໄມ້
• ເອກະສານບັນທຶກການແບ່ງເຂດແດນ
• ໃບອະນູຍາດກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ  ປ່າໄມ້ ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ

ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ບໍລິສັດ 
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ແຜນທີ່ຖືກແຕ້ມຂຶ້ນຕ
າມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່. 
ການໝາຍເຂດແດນຢູ່ເທິ 
ງແຜນທີ່ ຖືກ   
ໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ເທິງ 
ໜ້າດິນ ໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບລະບຽບການທີ່ບັງຄັບໃຊ້.

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີແຜນການຂຸດຄົ້ນລະອຽດ ແລະ ແຜນທີ່
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ບໍລິສັດ 
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ບໍລິສັດ 
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ໃນລະຫວ່າງດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ 
ຕ້ອງເຄົາລົບເສັ້ນ 
ຜ່າສູນກາງໄມ້ຕໍ່າສຸດທີ່ສາ 
ມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້, 
ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກ ຂຸດຄົ້ນ 
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງໂດຍ ແຜນການ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, 
ແລະ ປະລິມານ 
ຂອງເສດໄມ້ທີ່ຕົກຄ້າງ 
ຖືກຮັກສາໄວ້, 
ໂດຍການຮັບຮູ້ເຖິງຄ 
ວາມຍືນຍົງໃນໄລຍ 
ະຍາວຂອງມັນ.

ໃນລະຫວ່າງດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ 
ຕ້ອງເຄົາລົບເສັ້ນຜ່າສູນກາງໄ
ມ້ຕໍ່າສຸດທີ່ສາ ມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້, 
ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກ 
ຂຸດຄົ້ນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ແລະ 
ປະລິມານ ຂອງເສດໄມ້ທີ່ຕົ 
ກຄ້າງ ຖືກຮັກສາໄວ້, 
ໂດຍການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາ 
ມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຫຼັກຖານທີ່ບົ່ງບອກວ່າບໍລິສັດມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຊຸດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ຕາມເງື່ອນໄຂບັງຄັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ເອກະສານບັນທຶກຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນ, ຊະນິດພັນ ແລະ ປະລິມານທີ່ຖືກຂຸດ

ຄົ້ນຕາມໃບອະນຸຍາດ.
2. ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ ສົ່ງເຖີງກົມປ່າໄມ້.
3. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຂອງກົມປ່າໄມ້
Sabah
1. ເອກະສານບັນທຶກການຕັດໄມ້ລົງໃນແຕ່ລະວັນ
2. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳໄຕມາດ ສົ່ງເຖິງ ກົມປ່າໄມ້.
3. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຂອງກົມປ່າໄມ້
4. ປຶ້ມບັນທຶກ Compartment
5. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບ ຍື່ນຍົງ.
Sarawak
1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະລິມານ ແລະ ຊະນິດພັນຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນຢູ່ພາຍໃນພື້

ນທີ່ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.
2.  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນັບການຂຸດຄົ້ນໄມ້
3. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຂອງ ກົມປ່າໄມ້

ຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ຜົນຂອງການຂຶ້ນບັນຊີໄມ້ ຫຼັງການຕັດ
2. ເອກະສານບັນທຶກກ່ຽວກັບ ການດູແລຮັກສາປ່າໄມ້
3. ການວິເຄາະການປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນປະກອບຂອງຊະນິດພັນປ່າໄມ້ ທີ່ກ່ຽວພັນ

ກັບການຂຶ້ນບັນຊີກ່ອນການຕັດ.
Sabah
1. ການຂຶ້ນບັນຊີຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ
2. ການປິດບົດລາຍງານການກວດກາ
3. ເອກະສານບັນທຶກກ່ຽວກັບ ການດູແລຮັກສາປ່າໄມ້
4. ເອກະສານບັນທຶກກ່ຽວກັບຕອນດິນຕົວຢ່າງຖາວອນ
5. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບ ຍືນຍົງ
Sarawak
1. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ ການຈ່າຍຄ່າ
ອາກອນ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ບໍລິສັດ 
ທີ່ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າອາກອນ:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ຫຼັກຖານຂອງການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າພາກຫຼວງ, ຄ່າອາກອນ ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ
Sabah
1. ຫຼັກຖານຂອງການຈ່າຍຕາມໂຄງສ້າງ ແລະ ອັດຕາຄ່າພາກຫຼວງທີ່ແຈ້ງຢ່າງເປັ

ນທາງການ
2. ເຄື່ອງຜູກມັດການປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ 

ໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ
3. ກອງທຶນປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
4. ຄ່າພາກຫຼວງອີງຕາມກຸ່ມຊະນິດພັນ 
5. ໃບອະນຸຍາດກ່ຽວກັບອາຊີບ
6. ຄ່າທຳນຽນຈົດທະບຽນເຄື່ອງຈັກ
7. ກອງທຶນຟື້ນຟູ
Sarawak
1. ໃບບິນຄ່າພາກຫຼວງຕາມລາຍການທີສີ ຂອງ 

ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າ
2. ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຊຳລະສະສາງ ຕາມລາຍການທີ່ຫ້າ
3. ຂອງໃບອະນຸຍາດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າ
4. ຄ່າທຳນຽນສຳລັບການອອກໃບອະນຸຍາດຕາມລາຍ ການທີສອງຂອງກົດລະບຽ

ບກ່ຽວກັບສັດປ່າ.

ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຄ່າທຳນຽມ, 
ຄ່າພາກຫຼວງ , ຄ່າອາກອນ 
ແລະ ຄ່າຄິດໄລ່ອື່ນໆທີ່ 
ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຖືກກົດ 
ໝາຍທັງໝົດ 
ຖືກຈ່າຍຕາມກຳນົດເວລາ

ການຂົນສົ່ງ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຄອບຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ການຂົສນສົ່ງໄມ້ 
ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນ

 ແຫຼມມາເລເຊຍ, Sabah ແລະ Sarawak
1. 1. ໃບຢັ້ງຢືນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໂດຍຄະນະກຳມາທິການ 

ບໍລິສັດຂອງມາເລເຊຍ
2. 2. ໃບອະນຸຍາດສຳລັບຍານພາຫະນະທາງການຄ້າ ຂອງກະຊວງຂົນສົ່ງ
3. 3.ກົມປ່າໄມ້, ບັນທຶກສະມາຄົມປ່າໄມ້ຂອງ Sarawak

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າບໍລິສັດ
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽໜເປັນ
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ລົດບັນທຸກ 
ແລະ ຍານພາຫະນະອື່ນໆ ກໍ່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.
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ການຂົນສົ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍຂອງກາ
ນຄອບຄອງ ແລະ 
ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ 
າມກົດໝາຍຂອງ 
ການປຸງແຕ່ງ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ 
ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ຜູ້ດຳເນີນທູລະກິດ 
ປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຫຼື ຜູ້ຜະລິດ 
ສິນຄ້າໂດຍນຳໃ 
ຊ້ໄມ້ທ່ອນ

ຫຼັກຖານທີ່ວ່າບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໃນເວລາຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ໜັງສືອະນຸຍາດ/ໃບອະນຸຍາດ ເຄື່່ອນຍ້າຍໄມ້
2. ປ້າຍ ຫຼື ເຄື່ອງບອກລັກສະນະຂອງໄມ້ຕາມຄວາາ      ເໝາະສົມ
3. ໝາຍດ້ວຍຄ້ອນກາ 
Sabah
1. ໃບອະນຸຍາດປົດປ່ອຍໄມ້
2. ປ້າຍ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍບອກລັກສະນະໄມ້ ຕາມຄວາມ   ເໝາະສົມ
3. ໝາຍດ້ວຍກາ
4. ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້
5. ແບບຟອມແຈ້ງການສົ່ງອອກ
Sarawak
1. ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້
2. ປ້າຍຫຼືເຄື່ອງໝາຍບອກລັກສະນະຂອງໄມ້ຕາມຄວາມ  ເໝາະສົມ
3. ໝາຍດ້ວຍຄ້ອນກາ

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີເອກະສານ ຕໍ່ໄປນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊັຍ, Sabah ແລະ Sarawak
1. ໃບຢັ້ງຢືນການລວມເຂົ້າກັນເປັນຮູບບໍລິສັດ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການບໍລິສັດ 

ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ
2. ການຈົດທະບຽນນຳສະພາອຸດສາຫະກຳໄມ້ທ່ອນຂອງມາເລເຊຍ (MTIB) ແລະ 

ບໍລິສັດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໄມ້ທ່ອນຂອງ Sarawak (STIDC)

ຕໍຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກັບກູ້ໄດ້ຖື
ກໝາຍກາດ້ວຍຄ້ອນຕີ ຫຼື 
ໝາຍດ້ວຍນໍ້າສີອີງຕາມເງື່ອ
ນໄຂທາງດ້ານລະບຽບການ.

ບ່ອນພັກໄມ້ໃນສະ 
ໜາມຖືກຕີກາໝາຍ. 

ເອກະສານຂົນສົ່ງໄມ້ໄດ 
້ປະກອບ ກ່ອນສົ່ 
ງອອກຈາກສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນ 
ແລະ ຖືກເກັບຮັກສາໄ
ວ້ໂດຍຜູ້ດຳເນີນກິດຈະ 
ການຂົນສົ່ງ ລະຫວ່າງເສັ້ນ
ທາງການຂົນສົ່ງທັງໝົດ.

ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ໄດ້
ຮັບການຈົດທະບຽນ 
ຢາງຖືກກົດໝາຍ ແລະ 
ມີເອກະສານທາງກາ 
ນທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ສຳລັບໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກນຳເຂົ້າ.

ການປຸງແຕ່ງ ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຜູ້ດຳເນີນທູລະກິດ 
ປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຫຼື ຜູ້ຜະລິດ 
ສິນຄ້າໂດຍນຳໃ 
ຊ້ໄມ້ທ່ອນ

ບໍລິສັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີເອກະສານດັ່ງນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ໃບຮັບເງິນ ແລະ ສັນຍາຂາຍ
2. ບົດລາຍງານການວິເຄາະປະຫວັດຂອງໂຮງເລື່ອຍ    (ເລກທີ. IV)
3. ບົດລາຍງານການວິເຄາະປະຫວັດຂອງໂຮງງານໄມ້ອັດ (ເລກທີ V)
4. ບົດລາຍງານການວິເຄາະປະຫວັດຂອງໂຮງງານບົດໄມ້ (ເລກທີ VII)
5. ປຶ້ມບັນທຶກໄມ້ທ່ອນທີ່ປ້ອນເຂົ້າມາ
Sabah
1. ໃບຮັບເງິນ ແລະ ສັນຍາຂາຍ
2. ຜົນຕອບແທນການຜະລິດປະຈຳເດືອນ 
3. ປຶ້ມບັນທຶກໄມ້ທ່ອນທີ່ປ້ອນເຂົ້າມາ
Sarawak
1. ໃບຮັບເງິນ ແລະ ສັນຍາຂາຍ
2. ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄ່າພາກຫຼວງໄມ້ທ່ອນທີ່ປະເມີນໂດຍການປຸງແຕ່ງ 

ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ
3. ບົດລາຍງານການວິເຄາະປະຫວັດຂອງ ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍ

ການສົ່ງອອກ ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງ ການຂາຍ 
ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລ 
ິດຕະພັນປ່າໄມ້

ບໍລິສັດ, 
ຜູ້ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ, 
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ, 
ຜູ້ຈັດລະດັບ ແລະ 
ຜູ້ດຳເນີນການສົ່ງຂຶ້ນເຮືອ 
ທັງໝົດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານກ 
ານຈົດທະບຽນ. 

ຫຼັ້ກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ:
ແຫຼມມາເລເຊຍ, Sabah ແລະ Sarawak
1. ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ (ແບບຟອມ 9) - ຈົດທະ ບຽນກັບ 

ຄະນະກຳມະການບໍລິສັດຂອງມາເລເຊຍ (Suruhanjaya Syarikat Ma-
laysia)

Sabah
1. ໃບອະນຸຍາດ ອີງຕາມປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິສັດ ຈາກສະພາ

ອຸດສາຫະກຳໄມ້ທ່ອນຂອງມາເລເຊຍ (MTIB)
2. ໃບອະນຸຍາດຂອງກົມປ່າໄມ້ 
  Sarawak
1. ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄມ້ ຂອງ ບໍລິສັດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ Sarawak 

(STIDC) ສຳລັບໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 
2. ໃບອະນຸຍາດຂອງ CITES ຖ້າບັງຄັບໃຊ້
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ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິດຕ 
ະພັນປ່າໄມ້

ການປະເມີນຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິດ 
ຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິດຕະ 
ພັນປ່າໄມ້

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບການຂອງການສົ່ງອອກ 
ແລະ ມີເອກະສານດັ່ງນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ເອກະສານບັນທຶກບັນຊີການຢຸດເຊົາ ສຳລັບໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເລື່ອຍ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ບົດ, 

ແຜ່ນໄມ້ອັດລະອຽດ/ແຜ່ນໄມ້ອັດ   ແໜ້ນ ແລະ ແຜ່ນບລ໊ອກ
2. ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄມ້
3. ແບບຟອມ K2 ຂອງກົມພາສີ ທີ່ເຊັນຮັບຮອງໂດຍດ່ານພາສີ
Sabah
1. ເອກະສານບັນທຶກບັນຊີຢຸດເຊົາ ສຳລັບໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເລື່ອຍ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ບົດ, 

ຝຸ່ນໄມ້ອັດ/ແຜ່ນໄມ້ອັດ ແລະ ແຜ່ນບລ໊ອກ
2. ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄມ້
3. ແບບຟອມ K2 ຂອງກົມພາສີ
4. ໃບເກັບເງິນ
5. ຄ່າພາກຫຼວງຂອງລັດ
Sarawak
1. ໃບຢັ້ງຢືນການຊຳລະສະສາງການສົ່ງອອກທີ່ອອກໃຫ້ ໂດຍ Harwood
2. ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ຂອງ STIDC
3. ໃບອະນຸຍາດກ່່ຽວກັບສັດປ່າຈາກສະມາຄົມປ່າໄມ້ Sarawak
4. ໃບອະນຸຍາດ ຂອງ CITES 
5. ໃບອະນຸຍາດ Sepetir ຖ້າເໝາະສົມ
6. ແບບຟອມ K2 ທີ່ເຊັນຮັບຮອງໂດຍດ່ານພາສີ

ແຫຼມມາເລເຊຍ, Sabah & Sarawak
1. ຄຳສັ່ງຈາກລັດຖະມົນຕີຂອງອຸດສາຫະກຳພື້ນຖານ ປີ 2002 ແລະ 2003
2. ບັນຊີລາຍການເກືອດຫ້າມຂອງດ່ານພາສີ

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ກັບ ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ມີຜົນກະທົບໃນລະດັບຕໍ່າ
2. ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຂຸດຄົ້ນ
3. ການຕັດໄມ້ແບບໃຊ້ເຊືອກ
4. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
5. ເອກະສານບັນທຶກການຕິກຕາມກວດກາຈາກກົມ ປ່າໄມ້
6. ເອກະສານບັນທຶກການໝາຍເຂດແດນ
7. ເອກະສານບັນທຶກມາດຕະການບັນເທົາທີ່ນຳມາປະຕິບັດ
8. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຈາກກົມປ່າໄມ້
9. ແຜນການຂຸດຄົ້ນ
10. ການຕັດໄມ້ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
11. ເອກະສານບັນທຶກການຜະລິດ
12. ການວິເຄາະຕອນດິນທີ່ຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
Sabah
1. ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບມາດຕະການບັນເທົາ (PMM) ຈາກການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ

ລ້ອມ
2. ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ມີຜົນກະທົບໃນລະດັບຕໍ່າ
3. ເທັກນິກຂອງການຕັດໄມ້ແບບໃຊ້ເຊືອກ
4. ແຜນການຂຸດຄົ້ນ
5. ຄູ່ມືການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
6. ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາ
7. ເອກະສານບັນທຶກການໝາຍເຂດແດນ
8. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
9. ແຜນການຂຸດຄົ້ນຮອບດ້ານ
10. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ
11. Compartment record book
12. ເອກະສານບັນທຶກການຜະລິດ
13. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕອນດິນແບບຢ່າງຖາວອນ (PSP)
Sarawak
1. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
2. ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ມີຜົນ ກະທົບໃນລະດັບຕຳ
3. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ
4. ວິທີການລະບຸແລະໝາຍເຂດແດນພື້ນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ
5. ແຜນການຂຸດຄົ້ນລະອຽດ
6. ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາ
7. ເອກະສານບັນທຶກການໝາຍເຂດແດນ
8. ໃບອະນຸຍາດກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ
9. ການບັນທຶກແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງຕອນດິນແບບຢ່າງຖາວອນ
10. ເອກະສານບັນທຶກການຜະລິດ
11. ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການຜະລິດປະຈຳເດືອນຂອງກົມປ່າໄມ້

ການຫ້າມນຳເຂົ້າໄມ້ທ່ອນ 
ແລະໄມ້ໜ້າຕັດສີ່ຫຼ່ຽມມົນ 
ທົນຂະໜາດໃຫຍ່ (LLS)  
ຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ເອກະສານກ່ຽວກັບແຜນ 
ການຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າໄມ້ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້:

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ/ຫຼື 
ລະບຽບການເພື່ອລ 
ະບຸ ແລະ ການແບ່ງ 
ເຂດແດນຂອງພື້ 
ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫ 
ວເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າດິນ, 
ນໍ້າ, ທາງເດີນຂອງນຳ, 
ແລະ ດິນທາມ.

2. ການປະເມີນສ່ວນປ 
ະກອບຂອງ ປ່າໄມ້ 
ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ

3. ບໍລິສັ 
ດສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແນ ະນຳ 
ແລະ/ຫຼື ລະບຽບການ 
ກ່ຽວກັບ ຊະນິດພັ 
ນທີ່ຫາຍາກ, ຖືກຂົ່ມຂູ່ 
ແລະ ໄກ້ຈະສູນພັນ

4. ບໍລິສັດສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແນະນຳ 
ສຳລັຍການ 
ອະນຸລັກຕອນດິນເຂ 
ດກັນຊົນ ລຽບຕາມແຄ 
ມຫ້ວຍ ແລະແມ່ນໍ້າ. 
ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ 
່ໃຫ້ມີການ ປ່ອຍເຂ 
ົ້າໄປ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງມ 
າເລເຊຍ, ບໍ່ມີການ 
ເຜົາໃໝ້ຟ່າງ ເປີດເຜີຍ, 
ບໍ່ມີມົນລະພິດ ຕໍ່ດິນ 
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ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ການອະນຸລັກ ການປະເມີນ/
ການຕີລາຄາການ 
ອະນຸລັກ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກ 
ານຂຸດຄົ້ນ

ຫຼັກຖານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍລິສັດມີເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ຈົດໝາຍວຽກຈາກຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້
2. ປ່າປ້ອງກັນມີພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
3. ແນວພັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ, ຫາຍາກ ແລະຖືກຂົ່ມຂູ່ ໄດ້ຖືກ ໝາຍໄວ້ແລະມີກາ

ນເກືອດຫ້າມການຕັດລົງແລະຈະໄດິຮັບການປົກປ້ອງ
4. ບັນຊີລາຍການຂອງຊະນິດພັນພືດແລະສັດທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ, ຫາຍາກ, ແລະຖືກຂົ່ມຂູ່, 

ລວມທັງລັກສະນະພິເສດຂອງຜົນປະໂຫຍດສະເພາະທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ເຊັ່ນ 
ພັນຕົ້ນໄມ້, ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ບ່ອນຫາກິນຂອງສັດ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຖາວອນ 
(PRF)

5. ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາ
Sabah
1. PMM/EIA ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
2. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
3. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ
4. ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາ
5. ແຜນການຂຸດຄົ້ນລະອຽດ
6. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ
Sarawak
1. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
2. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ
3. ເອກະສານບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາ

ບໍລິສັດຕ້ອງສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ລະບຽບການ ແລະ 
ຂໍ້ແນະນຳໃນການ 
ກຳນົດ ແລະ ປົກປ້ອງຊ 
ະນິດພັນປ່າໄມ້, 
ພືດ ແລະ ສັດ 
ທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ, 
ຫາຍາກ ແລະ ຖືກຂົ່ມຂູ່, 
ລວມທັງລັກສະນະ 
ພິເສດຂອງ 
ຜົນປະໂຫຍດສະ 
ເພາະທາງດ້າ 
ນຊີວະວິທະຍາ 
ເຊັ່ນພັນຕົ້ນໄມ້, 
ບອ່ນອາໄສ ແລະ 
ບ່ອນຫາກິນຂອງສັດ.  
ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຕ້ອງສ້າງ 
ເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນທີ່ 
ເປັນແບບຢ່າງ, 
ອີງຕາມລະບົບນິ 
ເວດປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່, 
ທີ່ແທດເໝາະກັບ 
ມາດຕາສ່ວນ ແລະ 
ຄວາມເອົາຈິງເອົາຈັງ 
ຂອງ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ຕ້ອງຕີລາຄາ, 
ໂດຍຜ່ານການປຶ 
ກສາຫາລື, 
ຜົນກະທົບທາງສັງ 
ຄົມຂອງການດຳເນີນກິ 
ດຈະການປ່າໄມ້ 
ທີ່ສົ່ງຜົນກ ະທົບໂດຍກົງຕໍ່ 
ຊຸມຊົນ ແລະ 
ປະຊາຊົນ, ຕາມທີ່ 
ກຳນົດໂດຍນະໂຍບາຍ 
ແລະ ມີບົດລາຍງ 
ານທີ່ສາມາດ 
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສ 
າທາລະນະຊົນ, 
ອີງຕາມກົດໝາຍ.

ດ້ານສັງຄົມ

ດ້ານສັງຄົມ

ສະຫວັດດີການທາ 
ງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄັມ 
ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ສະຫວັດດີການທາ 
ງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄັມ 
ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກ 
ານຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກ 
ານຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຂອງຊາວພື້ນເມືອງ 
ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍການມີເອກະສານດັ່ງນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ລາຍການຂອງເລກທີໃບອະນຸຍາດ ທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການເກັບ

ກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
2. ລາຍການຂອງເບີຕິດຕໍ່ທີ່ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສຳລັບການດຳເນີນກິດຈະກຳພັດ

ທະນາປ່າໄມ້
Sabah
1. ສິດ ແລະ ສິດທິພິເສດຂອງຄົ້ນພື້ນເມືອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ 

ລວມທັງກົດໝາຍຕາມປະເພນີ ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ
Sarawak
1. ລາຍຊື່ ໃບອະນຸຍາດ ຫຼືໜັງສືອະນຸຍາດທີ່ອອກໃຫ້ສຳລັບການເກັບ ກູ້ເອົາຜະລິດຕະ

ຜົນປ່າໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
2. ລາຍຊື່ຂອງສັນຍາທີ່ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໂດຍຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໄມ້ທ່ອນ
3. ເອກະສານບັນທຶກການຈ້າງງານ ຂອງ ບໍລິສັດໄມ້ທ່ອນ

ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າບໍລິສັດມີບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ແຫຼມມາເລເຊຍ
1. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະກຳມະການ ດຳເນີນງານ/ພັດທະນາຂັ້້ນເມືອງ
2. ບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ/ຫຼື ການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 

ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
3. ຫຼັກຖານຂອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
Sabah
1. ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ EIA
2. ການສຶກສາພື້ນຖານທາງສັງຄົມ/ການປະເມີນຜົນກະທົບ
3. ບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລ/ຫຼື ການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ແລະ 

ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
4. ບົດບັນທຶກການເຈລະຈາກັບຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບການສຶກສາກ່ຽວກັບພື້

ນຖານທາງສັງຄົມ/ການປະເມີນຜົນກະທົບ ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
Sarawak
1. ບົດລາຍງານການສຶກສາກ່ຽວກັບພື້ນຖານທາງສັງຄົມ
2. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ/ຫຼື ການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປທາໄມ້ 

ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
3. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ດິນປ່າໄມ້ຖາວອນ
4. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຝ່າຍທີ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
5. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຕໍ່ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຕໍ່ປ່າໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ການປະກອບເອກະສານຂອງບໍລິສັດ ທີ່ອະນຸຍາດ 
ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (PPC):
• ໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
• ເອກະສານສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ມີລາຍເຊັນ
• ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
• ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ
ເອກະສານທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ 
ຂັ້ນເມືອງ (DPC) ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນ:
• ໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ມີລາຍເຊັນ
• ສັນຍາ ຂໍ້ຕົກລົງໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
• ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ

ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ 
ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້:
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດສັນປ່າໄມ້ອອກໃຫ້ໂດຍ
• ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
• ສັນຍາໂອນການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ການຈັດຕັ້ງ, 

ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ກັບວິສາຫະກິດ
• ເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົວເຮືອ

ນນຳໃຊ້ປ່າໄມ້:
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດສັນປ່າໄມ້ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ 

ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ
• ສັນຍາການໂອນສິດນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງ ການຈັດຕັ້ງ, 

ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ກັບຄົວເຮືອນ

ຫວຽດນາມ

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ເອກະສານທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນ 
ຈາກຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງສຳລັບບໍລິສັດ 
ຫຼື ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ:
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸມັດແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸມັດແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ແບບຍືນຍົງ, ຫຼື
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການອະນຸມັດແຜນການເກັບກ່ຽວ

ເອກະສານອອກແບບການເກັບກ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ 
ແຜນທີ່ສຳລັບບໍລິສັດ/ຄົວເຮືອນ
1. ບໍລິສັດ
• ເອກະສານອອກແບບການເກັບກ່ຽວທີ່ອະນຸມັດໂດຍກົມກ

ະສິກຳ ແລະ ກົມຊົນນະບົດ (DARD)
2. ຄົວເຮືອນ
• ເອກະສານອອກແບບການຂຸດຄົ້ນ 

ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ

ແຜນການຂຸດຄົ້ນ 
ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບສະເພາະແຕ່ ການຂຸດຄົ້ນ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ.

ເອກະສານອອກແບບການຄູ້ມຄອງ ແລະ 
ການຂຸດຄົ້ນອາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດ
ຍອົງການຈັດຕັ້ງຈົດທະບຽນທີ່ເປັນອົງການຈັ
ດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊີ້ນຳ 
ການຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້, ການອອກແບບປ່າໄມ້ 
ແລະ ການວາງແຜນປ່າໄມ້.
ວິທະຍາໄລການຊ່າງປ່າໄມ້ (FC), ວິສາຫະ
ກິດປ່າໄມ້ຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (SFE) 
ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.
ບໍລິສັດ/ຄົວເຮືອນທີ່ລົງທຶນໃນການປູກປ່າ ບໍ່ຈຳ
ເປັນຕ້ອງມີເອກະສານອອກແບບການຂຸດຄົ້ນ ທີ່
ອະນຸມັດໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

38 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ



ການມີໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍໂດຍບໍລິສັດ/ຄົວເຮືອນ
1. ບໍລິສັດ
• ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນອອກໃຫ້ໂດຍ DARD 2. ຄົວເຮືອນ
• ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍຄະນະ 

ກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ

ແຜນທີ່ຂຸດຄົ້ນມາດຕາສ່ວນ 1:5,000 ຫຼື 
1/10,000 ທີ່ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເຂດແດນ, 
ການຍົກເວັ້ນພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ກວດທົບທວນໜ້າດິນ ເພື່ອ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂດແດນທັງໝົດສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທາ
ງການ.

ໃບຮັບເງິນການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເໝາະສົ
ມກັບໄມ້ທ່ອນທີ່ຊຸດຄົ້ນຖືກປັບໃຫ້ທັນສະພາບໃນແຕ່ລະ
ປີ ແລະ ມີການກວດທົບທວນຈາກແບບຢ່າງຂອງບັນທຶ
ກການເກັບກ່ຽວເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມູນຄ່າຂອງການຊຳລະ 
ສອດຄ່ອງກັບບໍລິມາດໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນ.

ບົດລາຍງານການກວດກາ/ການກວດບົດບັນທຶກສຸດທ້າຍ 
ຫຼັງການເກັບກ່ຽວທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຢູ່ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ
ທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວທັງໝົດ.
1. ບໍລິສັດ
• ການຊີ້ນຳ ແລະ ການຕີລາຄາການສຳຫຼວດພາກສະໜາມ 

ໂດຍ DARD
• ຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອປິດປ່າທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ DARD     
2. ຄົວເຮືອນ
• ບົດລາຍງານການກວດກາພາກສະໜາມໂດຍ 

ພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຊຸມ
• ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປິດປ່າຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ທີ່ອອກໃຫ້ໂ

ດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ.

ລາຍການໄມ້ໂດຍອົງກອນຮັກສາປາໄມ້ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຂອງຕົ້
ນໄມ້ທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວທັງໝົດ ໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ຖື
ກປະທັບຕາໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງການຕີກາດ້ວຍຄ້ອ
ນຕີ ຂອງລະບຽບການຂອງລັດ.

ການຂົນສົ່ງ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ
າມກົດໝາຍຂອ
ງການຄອບຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ໄມ້ທ່ອນໜ້າຕັດມົນ/ໄມ້ເລື່ອຍທີ່ຖືກຂົນສົ່ງມາຈ
າກພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ ໄດ້ມີການຄົ້ນຫາອີງຕາມລະ
ບຽບການທີ່ມີຢູ່.
• ຂະໜາດຂອງໄມ້ທ່ອນໜ້າຕັດມົນສ

ຳລັບການຕີກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ: 
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍກ່ວາ 25 ຊມ ແລະ 
ລວງຍາວ ຫຼາຍກ່ວາ 1 ແມັດ.

• ຂະໜາດຂອງໄມ້ເລື່ອຍສຳລັບການຕີກາ 
ໝາຍດ້ວນຄ້ອນກາ: ລວງຍາວຫຼາຍກ່ວາ 
1 ແມັດ, ຄວາມໜາຫຼາຍກ່ວາ 5 ຊມ 
ແລະ ຄວາມກ້ວາງຫຼາຍກ່ວາ 25 ຊມ.

ຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບການໃສ່ເຄື່ອງໝາຍແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄ
ມ້ ທີ່ອ່ານອອກໄດ້.
1. ໄມ້ທ່ອນໜ້າຕັດມົນ/ໄມ້ເລື່ອຍ ທັງໝົດ 

ຈາກປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ:
• ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາດ້ວຍການໃສ່ກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ ແລະ 

ບັນຊີລາຍການບັນຈຸຫີບຫໍ່, ຫຼື
• ບັນຊີລາຍການບັນຈຸຫີບຫໍ່ ໂດຍການເຊັນຊື່ຮັບຮອງຂອງເ

ຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາປ່າໄມ້ສຳລັບຢູ່ອາໄສ
2. ໄມ້ທ່ອນໜ້າຕັດມົນ/ໄມ້ເລື່ອຍ ທັງໝົດ ຈາກປ່າສວນປູກ, 

ຟາມ, ສວນຄົວ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ:
• ບັນຊີລາຍການບັນຈຸຫີບຫໍ່ ທີ່ມີການເຊັນຊື່ຮັບຮອງຂອງເຈົ້

າໜ້າທີ່ຮັກສາປ່າໄມ້ສຳລັບຢູ່ອາໄສ, ຫຼື 
• ໂດຍຜ່ານການຕີກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ ແລະ 

ບັນຊີລາຍການບັນຈຸຫີບຫໍ່

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ການຈ່າຍຄ່າອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ການຈ່າຍຄ່າອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດ/ຄົວເຮືອນທີ່ລົງທຶນເຂົ້າໃນການປູກ 
ໄມ້ຕ້ອງຍື່ນສະເໜີ 
ເອກະສານຈົດທະບຽນການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜະ
ລິດຕະພັນເກັບກ່ຽວປ່າໄມ້ທີ່ປະເມີນໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄ
ະນະກຳມະການປະຊາຊົນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ
ເປັນການຈົດທະບຽນການເກັບກ່ຽວປ່າໄມ້.

ຂອບເຂດທັງໝົດຂອງພື້ນທີ່ເກັບກ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດສຳລັບປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຈັດແບ່ງເຂດແດນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ເທິ
ງແຜນທີ່ດ້ວຍມາດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ 
ຢູ່ເທິງພື້ນດິນ.

ບໍລິສັດຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າການຈ່າຍຄ່າທຳນຽ 
ມທີ່ເຖິງກຳນົດທຸກຄັ້ງ (ແຜນຄຸ້ມຄອງ,ແຜນກາ 
ນຂຸດຄົ້ນແລະ ການອອກແບບການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ) ກໍ່ຄືຄ່າອາກອນ 
(ອາກອນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ອາກອນຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ) ເປັນປັດຈຸບັນ.

ບໍລິສັດຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າການຊຳລະຄ່າ 
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນການນຳເຂົ້າ/
ການສົ່ງອອກ (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ແລະ 
ອາກອນລາຍໄດ້  ເປັນປັດຈຸບັນ.

ການຕີລາຄາເພື່ອວັດແທກການເກັບກ່ຽວຕົ
ວຈິງ ຕໍ່ກັບການອອກແບບການເກັບກ່ຽວ 
ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງປິດປ່າ 
ເຊີ່ງດຳເນີນການໂດຍກົມກະສິກຳ ແລະ 
ກົມຊົນນະບົດ/ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື 
ພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້ທ້ອງຖິ່ນ.

ກວດທົບທວນໄມ້ຕໍ່ກັບເອກະສານໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ
ຕົ້ນໄມ້, ແລະ ການຈໍ້າກາພາຍຫຼັງໂດຍພະແນກ
ປົກປ້ອງປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໜອງໄມ້. 
ຂໍ້ມູນບັນທຶກກ່ຽວກັບການຕີຕາໃສ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໂ
ດຍພະແນກປົກປ້ອງປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ ເພື່ອກາ
ນປະເມີນຄ່າອາກອນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ແລະ ສະໜອງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳເນີດ.
ບໍລິສັດ/ຄົວເຮືອນທີ່ເກັບກ່ຽວໄມ້ຈາກປ່າສວນ
ປູກຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ສະເພາະແຕ່ລາຍການ 
ບໍລິມາດໄມ້ເທົ່ານັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໃບຮັບເງິນການຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ ຈະຢືນຢັນວ່າຄ່າອາກອນທີ່
ເຖິງກຳນົດຈ່າຍທັງໝົດ ຖືກຈ່າຍຕາມກຳນົດ ແລະ ມີການ
ກວດທົບທວຍຈາກແບບຢ່າງຂອງປະຫວັດການເກັບກ່ຽວ ຫຼື 
ການຜະລິດ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າມູນຄ່າຂອງການຊຳລະໂດຍອີງຕາ
ມບໍລິມາດທີ່ເກັບກ່ຽວ ຫຼື ບໍລິມາດຂອງສິນຄ້າທີ່ຖືກຜະລິດຂຶ້ນ.
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ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄ 
ອບຄອງແລະ ກ 
ານສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄ 
ອບຄອງແລະ ກ 
ານສົ່ງອອກ

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ 
ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ 
ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ໃນກໍລະນີທີ່ໄມ້ທ່ອນນຳເຂົ້າຖືກຂາຍຕໍ່
ອີກ, ກຳນົດໃຫ້ມີໃບເກັບເງິນການຂາຍ 
ແລະ ບັນຊີລາຍການໄມ້ດັ້ງເດີມ 
ຂອງກະຊວງການເງິນ; ຫຼື 
ຖ້າການຂົນສົ່ງ ຖືກແບ່ງແຍກ, 
ບັນຊີລາຍການໄມ້ທີ່ຢັ້ງຢືນໂດຍ FPD 
ຕ້ອງນໍາມາສະໜອງໃຫ້.

1. ໄມ້ທ່ອນທີ່ນຳເຂົ້າ
• ການແຈ້ງພາສີສຳລັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າ ດ້ວຍການເຊັ

ນຊື່ຮັບຮອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຢູ່ຈຸດຂ້າມແດນ 
• ບັນຊີລາຍການຫູ້ມຫໍ່ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 

ບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້.
• ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ 

ເອກະສານອື່ນໆຂອງປະເທດທີ່ສົ່ງອອກ
• ໃບອະນຸຍາດ ຂອງ CITES ສຳລັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 

(ຖ້າກໍານົດ)

ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຂົນສົ່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ 
ການປຸງແຕ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໄມ້ພາຍໃນປະເທດ:
• ໃບເກັບເງິນການຂາຍ
• ສາງມ້ຽນເຄື່ອງເກົ່າ-ພ້ອມກັບ-ໃບບິນຄ່າຂົນສົ່ງພາຍໃນ
• ປະຫວັດຂອງໄມ້ (ລາຍການໄມ້) ຕາມຮູບແບບຂອງກະຊວງ 

ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (MARD) 
• ເອກະສານບັນທຶກການຈໍ້າກາໄມ້ທ່ອນ 

ຂອງກົມປົກປ້ອງປ່າໄມ້ທາງການ (FPD) ອີງຕາມການຂົນສົ່ງໄມ້
• ເອກະສານຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນທີ່ນຳເຂົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່:
• ການແຈ້ງການນຳເຂົ້າ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນຂອງພາສີ
• ບັນທຶກ/ບັນຊີລາຍການໄມ້ ທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍປະເທດທີ່ສົ່

ງອອກ
• ການຈໍ້າກາຂອງພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 

ຈາກປະເທດສົ່ງອອກ ຫຼື, ຖ້າພະນັກງານບໍ່ຢູ່, ຈາກຫ້ອງການ 
FPD ຢູ່ຈຸດນຳເຂົ້າ

ຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຕ້ອງຖືກເຜີຍແຜ່
1. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ບໍ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ ເຊິ່ງມີແຫຼ່ງກຳເນີດ ຈາກພາຍໃນປະເທດ
• ສຳລັບຊຸດເອກະສານຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ສົ່ງມອບ:  ການຂາຍທີ່ເຊັນຮັບຮອງໂດຍພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາ

ໃສ.
• ສຳລັບຊຸດເອກະສານຂອງຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຄົວເຮືອນ, ລາຍຊື່ທີ່ເຊັນຮັບຮອງເອົາໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນທີ່

ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຊຸມຊົນ.
2. ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງກະແຈກກະຈາຍ:
• ສຳລັບຊຸດເອກະສານຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວຂອງການຈັດຕັ້ງ ອີງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ
• ສຳລັບຊຸດເອກະສານຂອງຊຸມຊົນຢູ່ອາໃສ, ທີ່ສົ່ງມອບ: ບັນຊີລາຍການຫຸ້ມຫໍ່:
3. ໄມ້ນຳເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກປຸງແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ:
• ສຳລັບຊຸດເອກະສານຂອງໄມ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສົ່ງມອບ: ອີງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ, 

ເຊັນຮັບຮອງໂດຍ ພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້ສຳລັບຢູ່ອາໃສ.
• ສຳລັບຊຸດເອກະສານຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກສົ່ງມອບໂດຍບຸກຄົນ: ພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້ສຳລັບຢູ່ອາໃສ
4. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນ
• ຊຸດເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ:
• ໃບເກັບເງິນການຂາຍ ຕາມລະບຽບການຈັດໃສ່ຫີບຫໍ່ຂອງກະຊວງ, ລາຍການຫຸ້ມຫໍທີ່ເຊັນຮັບຮອງໂດຍພະນັກງານປ່າ

ໄມ້ສຳລັບຢູ່ອາໃສ
• ຊຸດເອກະສານຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການ ຈັດຕັ້ງ:
• ໃບເກັບເງິນການຂາຍຕາມລະບຽບການຈັດໃສ່ຫີບຫໍ່ຂອງກະຊວງ
• ຂຸດເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ທ່ອນ ໄດ້ຈາກການຍຶ່ດ ຖືກສົ່ງມອບໂດຍຊຸມຊົນ
• ລາຍການຈັດໃສ່ຫີບຫໍ່ທີ່ເຊັນຊື່ຮັບຮອງໂດຍພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້ສຳລັບຢູ່ອາໃສ.
• ຂຸດເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ມີແຫຼ່ງກຳເນີດມາຈາກ ຟາມ, ຕົ້ນໄມ້ກະຈັດກະຈາຍທີ່ສົ່ງມອບໂດຍອົງການຈັດ

ຕັ້ງ: 
• ໃບເກັບເງິນການຂາຍ ອີງຕາມລະບຽບການບັນຈຸຫີບຫໍ່ຂອງກະຊວງ
• ຊຸດເອກະສານຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ມີແຫຼ່ງກຳເນີດມາຈາກຟາມ, ຕົ້ນໄມ້ທີກະແຈກກະຈາຍ ທີ່ສົ່ງມອບໂດຍຊຸມຊົນ, 

ຄົວເຮືອນ,
• ບັນຊີລາຍການຈັດໃສ່ຫີບຫໍ່
5. ການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດຂອງຜະລິດຕະພັນຜ່າໄມ້
• ຊຸດເອກະສານຂອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຂົນສົ່ງພາຍໃນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານກາງ:
• ໃບບິນການນຳສົ່ງພາຍໃນພ້ອມທັງບັນຊີລາຍການຈັດໃສ່ຫີບຫໍ່
• ຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຂົນສົ່ງພາຍໃນແຂວງ, ເມືອງທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານກາງ:
• ໃບບິນທີ່ສົ່ງມອບພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍບັນຊີລາຍການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ພະນັກງານຮັກສາປ່າໄມ້.

40 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ



ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການປຸ
ງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການປຸ
ງແຕ່ງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍຂອ 
ງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍຂອ 
ງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍຂອງການຂາຍແ 
ລະ ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍຂອງການຂາຍແ 
ລະ ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍຂອງການຂາຍແ 
ລະ ການສົ່ງອອກ

ການປະເມີນຜົນກະ
ທົບທາງດ້ານສິ່ງແວ
ດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນກະ
ທົບທາງດ້ານສິ່ງແວ
ດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນ & 
ການຕີລາຄາການ 
ອະນຸລັກ

ຜູ້ປງແຕ່ງ

ຜູ້ປງແຕ່ງ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກາ 
ນຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການ 
ຂຸດຄົ້ນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ 
ສົ່ງອອກຈາກສະຖານທີ່ ຕ້ອງຖືກເກັບບັນທຶກໄວ້
ພາຍໃນໜຶ່ງວັນຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ 
ຮູບແບບຂອງປຶ້ມບັນທຶກ ຖືກສະໜອງໃຫ້ ແລະ 
ຊີ້ນຳໂດຍ  FPD ຂອງເມືອງ.

ໃບເກັບເງິນຈຳນວນທີ່ຂາຍ ຕ້ອງຖືກກຳນົດ 
ໂດຍກະຊວງການເງິນ.

ດູແລຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ ປຶືມບັນທຶກໄມ້
• ໃບຮັບເງິນ ຫຼື ບົດລາຍງານການຄຸ້ມຄອງສາງເຄື່ອງພາຍໃ

ນປະເທດ
• ໃບຮັບເງິນການຂາຍ, ເອກະສານຂາອອກ, ທັງສອງຖືກຈໍ້າ

ກາໂດຍວິສາຫະກິດທີ່ຂາຍ, ພ້ອມທັງ ບັນຊີລາຍການໄມ້ທີ່
ຂຸດຄົ້ນໄດ້ຈາກແຫຼ່ງຕົ້ນກຳເນີດ.

• ລາຍຮັບ, ເອກະສານຂາເຂົ້າ, ທັງສອງຖືກຈໍ້າກາໂດຍບໍລິສັ
ດປຸງແຕ່ງໄມ້.

ສັນຍາຂາຍຈາກວິສາຫະກິດສຳລັບແຕ່ລະທຸລະກຳໃນຕ່ອງໂສ້ກາ
ນຈຳໜ່າຍ ເຖິງ ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງ.

ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍຄະນະກຳ
ມະການປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ (ສຳລັບທຸລະກິດຄົວເຮືອນ) 
ຫຼື ພະແນກແຜນການແລະການຮ່ວມມືປະຈຳແຂວງ 
(ສຳລັບບໍລິສັດ).
• ທຸກເອກະສານກ່ຽວກັບພາສີ (ແບບຟອມແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ປະ

ກອບຂໍ້ມູນ, ສັນຍານຳເຂົ້າທີ່ເຊັນກັບຜູ້ຄ້າທີ່ເປັນປະເທດສົ່ງ
ອອກ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບກໍາກັບການສົ່ງສິນຄ້າ)

• ບັນຊີລາຍການໄມ້ສອດຄ່ອງກັບກາໝາຍທີ່ຕອກດ້ວຍ
ຄ້ອນຕີ ຫຼື ສັນຍາລັກພິເສດຂອງປະເທດສົ່ງອອກ ທີ່ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໜ້າຕັດຂອງສົ້ນໄມ້

• ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດໃນກໍລະນີຂອງໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າ

• ໃບຢັ້ງຢືນການກັກກັນພືດ

• ການແຈ້ງພາສີ, ສັນຍາທຸລະກິດທີ່ຄັດຕິດ, ໃບເກັບເງິນ 
ແລະ ປະຫວັດຂອງໄມ້ ຫຼື ບັນຊີລາຍການລະອຽດຂອງໄມ້ 
ແລະ ລາຍການຫຸ້ມຫໍຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕໍ່ຊະນິດພັນທີ່ມີ
ບໍລິມາດ/ປະລິມານ

• ເອກະສານພາສີນຳເຂົ້າຕົ້ນສະບັບທີ່ຄັດຕິດປະຫວັດຂອງໄມ້
ທີ່ຖືກຄັດມາຈາກຕົ້ນສະບັບ

• ເອກະສານຕົ້ນສະບັບຂອງໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ໃບຮັບເງິນຈາກບໍລິສັດທີ່ຂາຍ, ບັນທຶກການກວດກາການດຳ
ເນີນກິດຈະການເກັບກ່ຽວຄັ້ງສຸດທ້າຍ; ຄັດຕິດດ້ວຍປະຫວັດ
ໄມ້ທີ່ຄັດມາຈາກບັນທຶກສະບັບຕົ້ນ

• ໃບອະນຸຍາດຂອງ CITES (ຖ້າຈໍາປັນ)

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຍື່ນສະເໜີ ມີຜົນບັງຄັບຕໍ່ກັບກິດຈະການ
ຕໍ່ໄປນີ້:
• ໂຄງການປູກໄມ້ທີ່ມີເນື້ອທີ່ ແຕ່ 1,000 ເຮັກຕາ ຂຶ້ນໄປ
• ການເກັບກ່ຽວປ່າສວນປູກທີ່ມີເນື້ອທີ່ 200 ເຮັກຕາ ຂຶ້ນໄປ; ການເກັບກ່ຽວປ່າຜະລິດທຳມະຊາດທີ່ມີເນື້ອທີ່ 50 

ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ; ການເກັບກ່ຽວປ່າປ້ອງກັນທຳມະຊາດທີ່ມີເນື້ອທີ່ 10 ເຮັກຕາ ຂຶ້ນໄປ.
• ໂຄງການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ມີປະລິມານຂອງວັດຖຸດິບ 3,000 ມ3 ຕໍ່ປີ ຫຼື ສູງກ່ວານັ້ນ
• ໂຄງການປຸງແຕ່ງສະເກັດໄມ້ ທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດເທ່ົາກັບ 50,000 ໂຕນຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ/ປີ ແລະ ສູງກ່ວາ
• ໂຄງການໄມ້ອັດ, ແຜນໄມ້ອັດແໜ້ນ, ແຜ່ນເສັ້ນໃຍໄມ້ ທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດ 10,000 ຜະລິດຕະພັນ/ປີ 

ແລະ
• ໂຄງການອື່່ນທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດໜ້ອຍກ່ວາທີ່ກ່າວເຖິງຈ້າງເທິງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຂໍ້ຜູກມັນໃນກາ

ນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບອົງການມີສິດອຳນາດ ແທນທີ່ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວ
ດລ້ອມ.

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຂໍ້ຜູກມັດໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍບໍລິສັດ 
ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ

ມີລະບຽບການພ້ອມໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດ ສຳລັບການຈຳແນກ ແລະ ປົກປ້ອງ, ຫຼື ຂຸດຄົ້ນ 
ແນວພັນໄມ້ທີ່ກຳລັງຈະສູນພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນີ້ລວມທັງການຈຳແນກ ແລະ ການສ້າງ 
ແຜນທີ່ຢູ່ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົ
ນ ກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ 
ແນວພັນໄມ້ທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ, ໂດຍອີງຕາມນິຕະ
ກຳທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ການດຳເນີນກິດຈະການສົ່ງອອກປະຕິບັດຕາມ 
ລະບຽບການຂອງ CITES (ຖ້າກ່ຽວກັບຊະນິ 
ດພັນພືດທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການຂອງ CITES)
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ສປປ ລາວ

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ໜ່ວຍງານ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ເກັບກູ້ໄມ້ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈົດ
ທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ການເກັບກູ້ໄມ້ທາງການຄ້າ ໃນປ່າທຳມະຊາດ 
ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະແຕ່:
1. ເພື່ອຂໍຄວາມຊັດເຈນໃນການພັດທະນາ 

ໂຄງລ່າງ ຈາກລັດຖະບານ
2. ເພື່ອຕັດໄມ້ຢ່າງເລືອກສັນໃນເຂດປ່າຜ

ະລິດຂອງລັດທີ່ມີການຈັດປະເພດແລ້ວ, 
ເຊິ່ງການສຳຫຼວດກ່ອນຕັດໄມ້ ແລະ ແຜນກ
ານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກດຳເນີນການ.

ຢູ່ປ່າຜະລິດທີ່ເຊື່ອມໂຊມ, 
ການສຳປະທານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ 
ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ 
ສຳລັບເນື້ອທີ່ດິນບໍ່ເກີນ 150 ຮຕ, 
ໂດຍລັດຖະບານ ສຳລັບເນື້ອທີ່ດິນ 
ບໍ່ເກີນ 15,000 ຮຕ, ແລະ 
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ 
ສຳລັບເນື້ອທີ່ດິນຫຼາຍກ່ວາ 15,000 ຮຕ.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ການອະນຸມັດ ແລະ ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ໜ່ວຍງານ ຫຼື 
ວິສາຫະກິດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ 
ປ່າໄມ້:
• ບົດລາຍງານທາງເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 

ເອົາໂດຍກົມປ່າໄມ້
• ຫຼັກປະພຶດພາຍໃນ
ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກກະຊວງອຸດສາຫ
ະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫຼື ອົງການມີສິດອຳນາດຂັ້ນແຂວງ 
(ໄດ້ຮັບໂດຍບໍລິສັດ, ໜ່ວຍງານ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ ຫຼື 
ວິສາຫະກິດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ) ເພື່ອກວດເບິ່ງ:
• ການອະນຸມັດການລົງທຶນ
• ສິ່ງຈູງໃຈຕໍ່ການລົງທຶນ 
• ໃບຢັ້ງຢືນການຈ່າຍອາກອນ/

ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
• ການອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການ

ການດຳເນີນວຽກບຸກເບີກດິນ (ກັບທີມງານຄຸ້ມຄອງ
ການຕັດໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ລັດຖະບານ) 
ສຳລັບພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ:
1. ການສຳຫຼວດຊະນິດພັນໄມ້ ແລະ ບໍລິມາດໄມ້ ທີ່ມີຢູ່  
2. ສັນຍາສຳລັບການດຳເນີນກິດຈະການເກັບກູ້ສະເພາະທີ່

ໄດ້ຮັບສິດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ບຸກເບີກພື້ນທີ່ອາງເກັບນໍ້
າທີ່ກຳນົດໃຫ້.

3. ໃບອະນຸຍາດຕັດໄມ້ ແລະ ອະນາໄມອ່າງເກັບນໍ້າ 
ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອີງຕາມແຜນການຕັດໄມ້ 
ແລະ ແຜນການອະນາໄມຫຼັງການຕັດໄມ້, 
ລວມທັງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ 
ກຳລັງຄົນ, ທີ່ອະນຸມັດໂດຍຄະນະກຳມະການ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງການຕັດໄມ້ ແລະ 
ການອະນາໄມ້ອ່າງເກັບນໍ້າ.

ສຳລັບການດຳເນີນງານຢູ່ທີ່ດິນປ່າຜະລິດຂອງລັດ:
• ໃບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
• ສັນຍາ ສຳລັບການດຳເນີນກິດຈະການເກັບກູ້ສະເພ

າະ, ແລະ 
• ໃບອະນຸຍາດເກັບກູ້ໄມ້ທ່ອນ ສຳລັບເຂດປ່າຜະລິດ

ບັນດາບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳປູກໄມ້ຢູ່ທີ່ດິນສຳປະທານ 
ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ:
• ການສຳປະທານຖືກມອບໃຫ້ໂດຍອົງການມີສິດອຳນາດ

ຕາມຂັ້ນທີ່ເໝາະສົມ
• ການກວດສອບເບິ່ງວ່າທີ່ດິນທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ 

ເປັນທີ່ດິນປ່າເຊື່ອມໂຊມ ຫຼື ປ່າປອກໂຫຼ້ນ
• ການກວດສອບເບິ່ງວ່າ ຂະໜາດຂອງການສຳປະທານຖື

ກກຳນົດໂດຍອົງການມີສິດອຳນາດ   ທີ່ເໝາະສົມ 
• ຖ້າຫາກບໍລິສັດດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ທີ່ດິນທີ່ຖືກຫັນປ່ຽນ

ມາຈາກທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອການນຳໃຊ້ປະເພດອື່ນ, ການກ
ວດສອບວ່າຂະໜາດຂອງຕອນດິນທີ່ຖືກຫັນປ່ຽນ ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກອົງການມີສິດອຳນາດ ທີ່ເໝາະສົມ.
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ 
ສຳລັບກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເກັບກູ້ໄມ້.

ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕ້ອງອີງຕາມການ 
ຂຶ້ນບັນຊີລາຍການປ່າໄມ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບສາມາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ຂຶ້ນໂດຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ 
ເຊັນ: ສຳລັບການຂຸດຄ້ົນໃນເຂດປ່າຜະລິດ, ກະ
ຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ອອກໂຄຕ້າການຕັດໄ
ມ້ປະຈຳປີ,ແລະຈາກນັ້ນໄດ້ລະບຸບໍລິມາດການ
ຂຸດຄົ້ນໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງໂດຍອີງຕາມແຜນກາ
ນຂຸດຄົ້ນທີ່ຖືກສະເໜີມາຈາກແຕ່ລະແຂວງ. ອີ
ງໃສ່ໂຄຕ້າເຫຼົ່ານີ້,ຫ້ອງການກະສິກຳແລະ ປ່າ
ໄມ້ປະຈຳເມືອງໄດ້ສ້າງແຜນການຂຸດຄົ້ນ ໂດ
ຍອີງໃສ່ບົດລາຍງານການຂຶ້ນບັນຊີໄມ້ກ່ອນກ
ານຂຸດຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍກົມປ່າໄມ້.  
ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ 
ຍື່ນສະເໜີແຜນການຂຸດຄົ້ນໂດຍຫຍໍ້ 
ໄປຫາກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນແຕ່ລະປີ ກ່ອນວັນທີ 30 
ເດືອນມີຖຸນາ. 

ການດຳເນີນກິດຈະການເກັບກູ້ 
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ silvicul-
tural ທີ່ເປັນທາງການ.
ການຄັດເລືອກການຕັດສຳລັບເຂດປ່າຜ
ະລິດ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບໂຄຕ້າປະຈຳປີ 
ທີ່ລັດຖະບານອອກໃຫ້, ຫຼື 
ໂຄຕ້າພິເສດໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຊັດເຈນ 
ສຳລັບເຂດພັດທະນາໂຄງລ່າງ.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໃນກໍລະນີຂອງການສຳປະທານ, ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະ 
ເໜີຂໍສຳປະທານ ລວມທັງເອກະສານລຸ່ມນີ້:
• ແບບຟອມຄຳຮ້ອງ, ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບໂຄງການ, 

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມກັນ 
ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການສຳເຫຼວດພາ
ກສະໜາມໃນເບື້ອງຕົ້ນ (ຢູ່ບ່ອນທີ່ບັງຄັບໃຊ້)

• ໃບຢັ້ງຢືນ ການຈົດທະບຽນການເຊົ່າ 
ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ 
ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຫຼື ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ, 
ໂດຍຂຶ້ນກັບຂອບເຂດຂອງການດຳເນີນງານ

• ສັນຍາສຳປະທານ,ລະຫວ່າງນັກລົງທຶນແລະລັດຖະບານ

ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນກິດຈະຕໍ່ທີ່ດິນທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຜ່າ
ນການສຳປະທານ ຕ້ອງມີ:
• ໃບຢັ້ງຢືນຕອນດິນປູກຕົ້ນໄມ້
• ໃບຢັ້ງຢືນໄມ້ທ່ອນຂະໜາດໃຫຍ່.
• ໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
• ໃບແຜນທີ່ດິນ
• ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ດິນ ຫຼື ຄວາມເປັນມາຂອງກຳມະສິດທີ່ດິນ
• ໃບຢັ້ງຢືນການພັດທະນາທີ່ດິນ ຫຼື 
• ໃບຕາດິນ

• ພື້ນທີ່ເກັບກ່ຽວໃນເຂດປ່າຜະລິດທີ່ກຳນົດໃຫ້ ໄດ້ຖືກຮັ
ບຮອງເອົາໂດຍແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ເປັນເວລາ 
15-20 ປີ

• ແຜນການເກັບກູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
• ແຜນທີ່ທີ່ຖືກຮັບຮອງ

• ການດຳເນີນກິດຈະການຕ້ອງມີສັນຍາຕັດໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ 
ແລະ ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ.

• ອຸປະກອນຕັດໄມ້ກໍ່ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ເຊັ່ນດຽວກັນ

ຢູ່ທີ່ດິນປອກໂຫຼ້ນ, ການສຳປະທານໄດ້ຮັບ 
ອະນຸມັດຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນ
ແຂວງ ສຳລັບເນື່ອທີ່ບໍ່ເກີນ 500 ຮຕ, 
ໂດຍລັດຖະບານ ສຳລັບເນື້ອທີ່ບໍ່ເກີນ  30,000 
ຣຕ, ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ 
ສຳລັບເນື້ອທີ່ ຫຼາຍກ່ວາ 30,000 ຮຕ.

ແຜນການເກັບກ່ຽວ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
• ແຜນທີກ່ຽວກັບລັກສະນະໜ້າດິນ
• ແຜນທີ່ຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້
• ແຜນທີ່ລະບຸຈຸດທີ່ຕ້ັງຂອງຕົ້ນໄມ້

ຂະແໜງການປ່າໄມ້ (PAFO, DAFO) 
ດູແລຊີ້ນຳການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈົ
ດບັນທຶກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ເພື່ອກວດ
ທົບທວນໄມ້ຕໍ່ກັບແຜນການເກັບກູ້, ແລະ 
ການປະທັບຕາໃນພາຍຫຼັງ.

ແຜນທີ່ທີ່ມີການກຳນົດເຂດແດນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ກວ
ດທົບທວນຢູ່ເທິງໜ້າດິນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຂດແດນທັງ
ໝົດສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທາງການ.  ແຜນທີ່ ຂອງ 
ແຜນການເກັບກູ້ປະກອບດ້ວຍ:
• ແຜນທີ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະໜ້າດິນ ມາດຕາສ່ວນ 

1:25.000-1:50.000 - ແຜນທີ່ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ມາດຕາສ່ວນ 1:10.000¬1:25.000

• ແຜນທີ່ລະບຸຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງຕົ້ນໄມ້ ມາດຕາສ່ວນ 
1:1.000 or 1:2.000

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການກວດກາສຳລັບຕົ້ນໄມ້ທັງໝົດທີ່ຖືກເກັບກູ້ 
ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກຕີກາໝາຍ ແລະ ປະທັບຕາ. ໄມ້ທ່ອນ
ຕ້ອງຖືກໃສ່ຕີກາໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ດ້ວຍ ສັນຍາລັກ ຂອງ:
• ເຂດປ່າຜະລິດ (PFA)
• ເຂດປ່າຜະລິດຍ່ອຍ PFA
• ຕອນປ່າ
• ເສັ້ນຖານ
• ເສັ້ນຕັ້ງ
• ເລກໝາຍ ຕົ້ນໄມ້
• ເລກໝາຍ ທ່ອນໄມ້
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການເ
ກັບກ່ຽວ

ການຈ່າຍຄ່ອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍຂອງກາ
ນຄອບຄອງ ແລະ 
ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍຂອງກາ
ນຄອບຄອງ ແລະ 
ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ປຸງແຕ່ງ

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ອົງການມີສິດອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ດຳເນີນການປະເມີນຜົນ ເພື່ອວັດແທກ 
ການເກັບກູ້ຕົວຈິງ ສົມທຽບກັບການອອກແບບຂ
ອງການເກັບກູ້.

ການກວດສອບລາຍຮັບຈາກໄມ້ທ່ອນ 
ໄດ້ຖືກໂອນເຂົ້າຄັງເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ໄດ້ຖືກ
ແບ່ງປັນໂດຍອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການແບ່ງ
ປັນໄມ້ທ່ອນ.

ການຍົກເວັ້ນຈາກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
ແມ່ນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອສົ່ງອອກ, 
ແລະ ກິດຈະກຳ ການກ້າເບ້ຍໄມ້, 
ການປູກປ່າຄືນໃໝ່ ແລະ ການດຳເນີນ 
ກິດຈະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສວນປ່າປຸກ 
ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ.

ກວດສອບເບິ່ງວ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 
ຫຼື ຢູ່ໃນເອກະສານ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາ 
ແນວພັນໄມ້ຕ້ອງຫ້າມຈາກປ່າທຳມະຊາດ.
ກວດສອບເບິ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ຖືກ
ຍຶດທີ່ຖືກຂາຍໂດຍການປະມູນ.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໃບຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ 
ທີ່ຢືນຢັນວ່າ ມີການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ
ລະຫວ່າງການຕັດ ແລະ ພາຍຫຼັງການຕັດ.

ໄມ້ທີ່ຖືກຂົນສົ່ງຈາກ ສະໜາມ II ຫາ ສະໜາມ III 
ຫຼື ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງ ຕ້ອງຖືກຕີກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ 
ດ້ວຍສັນຍາລັກ ທີ່ເປັນຕົວໜັງສື F.
 ໄມ້ທ່ອນ, ຕໍໄມ້, ປູດໄມ້ ແລະ 
ໄມ້ເລື່ອຍຖືກຂົນສົ່ງຈາກສະໜາມ II ເພື່ອສົ່ງອອກຕ້ອງ 
ຖືກຕີກາດ້ວຍຄ້ອນຕີດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ LF. ເອກະສານທີ່ອອກ
ໃຫ້ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທີ່ມີສິດອຳນາດມີດັ່ງນີ້:
• ການສຳຫຼວດກ່ອນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ (DAFO, PAFO)
• ສຳເລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລາຍການໄມ້ຈາກກ

ານວັດແທກຢູ່ສະໜາມ II, ທີ່ມີຕົວເລກໄມ້ທ່ອນ, ໜ້າຕັດ 
ແລະ ຄວາມຍາວ (PAFO)

• ມອບບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຈາກຜູ້ສົ່ງໄມ້ທ່ອນທີ່ສະໜ
າມ II (PAFO ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ 
ການຄ້າປະຈຳແຂວງ (POIC))

• ຂະໜາດຂອງສັນຍາ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄ່າພາກຫຼວງໄມ້
ຕ້ອງຖືກຈ່າຍ, ຂຶ້ນທະບຽນໂດຍກະຊວງການເງິນ (MoF) 
ແລະກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້(MAF) ແລະ(POIC)

• ໃບບິນຂາຍແລະການເກັບລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້(MoF)
• ການຍົກເລີກອະນຸຍາດຈາກສະໜາມ II (POIC)
• ໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສຳລັບສິນຄ້າໄມ້, 

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ແລະ 
ເຄິ່່ງສຳເລັດຮູບພາຍໃນປະເທດ ແລະເພື່ອສົ່ງອອກ(OIC).

ຢັ້ງຢືນວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຈາກສະໜາມ I ຫາ    
ສະໜາມ II ໄດ້ສຳເລັດໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຫຼື, ໃນ
ກໍລະນີຂອງໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກເຂດໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖາ
ນໂຄງລ່າງ, ການອະນຸຍາດພິເສດສາມາດອອກໃຫ້ໂດຍ
ລັດຖະບານສຳລັບການ ລຳລຽງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ 
ລະຫວ່າງວັນທີ 1 ມີຖຸນາ ແລະ ວັນທີ 31 ຕຸລາ 
ໃນກໍລະນີມີການກໍ່ສ້າງທີ່ຮີບດ່ວນ.

ແຜນການຜະລິດຂອງໂຮງງາານປຸງແຕ່ງ ອີງຕາມຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງເປັນບ່ອນອ້າງອີງສຳ
ລັບໂຄຕ້າໄມ້ ແລະ ລວມທັັງແຜນການຈຳ ໜ່າຍສິນຄ້າ, 
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸດິບ ແລະ ລາຄາໂຄງການ 
ແລະ ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດຕົ
ວຈິງ.

ຢັ້ງຢືນການບັນທຶກເຄື່ອງມືອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ກ່ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນໄມ້ 
ໂດຍພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການກວດກາ ແລະ 
ການຢັ້ງຢືນ.

ຫຼັກຖານຂອງການຊຳລະ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ 
ຄ່າອາກອນທັງໝົດ:
• ຄ່າທຳນຽມດິນລັດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມການສຳປະທານ 
• ແລະ ຄ່າອາກອນ, ຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານ ດິນລັດ
• ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT)
• ອາກອນກຳໄລ
• ອາກອນມອບເໝົາ
• ອາກອນລາຍໄດ້
• ພາສີທີ່ດິນ
ຫຼັກຖານທີ່ວ່າຄ່າທຳນຽມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຈຳນວນໄມ້ທີ່ 
ຖືກຂຸດຄົ້ນ ແມ່ນທັນສະພາບສຳລັບແຕ່ລະປີ ແລະ 
ກວດທົບທວນເບິ່ງຈາກແບບຢ່າງຂອງປະຫວັດກ
ານຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າມູນຄ່າຂອງການຊຳລະ 
ສອດຄ່ອງກັບບໍລິມາດທີ່ຂຸດຄົ້ນ.  ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນກິດຈະ
ການກ່ຽວກັບການສຳປະທານທີ່ດິນ ຍັງຕ້ອງມີເອກະສານ 
(ໃບຮັບເງິນ) ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົນໄດ້ຈ່າຍ:
• ຄ່າທຳນຽມການຈົດທະບຽນຕອນດິນ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
• ຄ່າເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ
• ຄ່າພາກຫຼວງ ສຳລັບການສົ່ງອອກ ແລະ 

ການນຳເຂົ້າຕາມທີ່ກຳນົດ.
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ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ການປຸງແຕ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການສົ່ງອອກ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອ 
ງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອ 
ງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ 

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອ 
ງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ 

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອ 
ງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ 

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກ 
ານຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ສັນຍາຊື້ຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ 
ນຳກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (MOIC).

ໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກເຂດປ່າຜະລິດ ຖືກຊື້ຜ່ານ 
ຂັ້ນຕອນການປະມູນ ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ 
ແລະ ການຄ້າ (MOIC).

ບໍລິສັດຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ ໃບຢັ້ງຢືນ
ການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດທາງກົດໝາຍທີ່ຈຳເ
ປັນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ 
ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 
ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການ.

ໃນເວລາອະນຸມັດເອກະສານ, ກະຊວງການ
ຄ້າອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າໄມ້ຈາກປ່າສວນ
ປູກ, ກວດສອບວ່າບໍລິສັດມີໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ 
ອີງຕາມການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍສະເພາະ.

ເອກະສານສົ່ງອອກຕ້ອງຖືກປັບປຸງຫຼ້າສຸດ.

ເມື່ອທົບທວນເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ ກະຊວງກ
ານຄ້າສະເໜີໃຫ້ສົ່ງໃບອະນຸຍາດໄປຫາ ຫ້
ອງການລັດຖະບານເພື່ອຂໍການອະນຸມັດ.  
ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ 
ແລະ ການຄ້າຈະອອກເອກະສານຕິດຕາມກວດກ
າການສົ່ງອອກ.

ເອກະສານສົ່ງອອກຕ້ອງຖືກປັບປຸງຫຼ້າສຸດ..
ເມື່ອທົບທວນເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ ກະຊວງກາ
ນຄ້າສະເໜີໃຫ້ສົ່ງໃບອະນຸຍາດໄປຫາ ຫ້ອງກ
ານລັດຖະບານເພື່ອຂໍການອະນຸມັດ.  ຖ້າໄດ້ຮັ
ບອະນຸມັດແລ້ວ,ພະແນກອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ 
ການຄ້າ ຈະອອກເອກະສານຕິດຕາມກວດກາກ
ານສົ່ງອອກ..

ຢັ້ງຢືນວ່າວິສາຫະກິດຖືເອກະສານທີ່ຈຳເປັນດັ່ງນີ້:
• ໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດ
• ໃບທະບຽນອາກອນ/ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
• ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

ຢັ້ງຢືນວ່າວິສາຫະກິດ ມີບັນດາເອກະສານ 
ທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 
(MOIC), ກົມນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (DIMEX) ດັ່ງນີ້:
• ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື 

ໃບທະບຽນສຳປະທານ (ສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ)

• ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກປະເທ
ດສົ່ງອອກ

• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກຈາກປະເທດສົ່ງອອກ (ຖ້າມີ)
• ສຳເນົາ ບັນຊີລາຍການໄມ້

• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກສຳລັບໄມ້ຈາກປ່າສວນປູກ;
• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກສຳລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ສອດຄ່ອງ

ກັບມາດຕະຖານຂອງ MOIC;
• ເອກະສານຕິດຕາມກວດກາການສົ່ງອອກ, 

ອີງຕາມລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້: 
1. ໜັງສືເຈດຈຳນົງເພື່ອການສົ່ງອອກໄມ້ໜ້າຕັດມົນ, 

ໄມ້ເລື່ອຍ, ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ, ປູດໄມ້ ຫຼື 
ເຫງົ້າໄມ້

2. ສຳເນົາການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດສຳລັບທຸລະກິດໄມ້
3. ສຳເນົາການຂຶ້ນທະບຽນອາກອນ
4. ໃບຮັບເງິນຊຳລະໄມ້
5. ສຳເນົາບັນຊີລາຍການໄມ້
6. ໜັງສືສັນຍາການຊື້ຂາຍໄມ້
7. ແບບຟອມການແຈ້ງເສຍພາສີ
8. ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງສິນຄ້າ (ຖ້າມີ)

ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງທາງດ້ານສິ່ງແ
ວດ ລ້ອມທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ 
ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
(WREA) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເອກະສານລຸ່ມນີ້:
• ບດົລາຍງານວ່າດວ້ຍການກວດສອບຜນົກະທົບທາງດາ້ນສິ່

ງແວດລ້ອມໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ບົດລາຍງານທີ່ປັບປຸງຄືນໃໝ່ອີ
ງຕາມຄວາມເຫັນຂອງ WREA ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການ

• ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
• ແຜນທົບທວນການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
• ແຜນການທົບທວນເປັນໄລຍະກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຄຸ້ມ

ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ແຜນທົບທວນໃ
ນລະຫວ່າງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

• ໃບອະນຸຍາດທີ່ສອດຄ່ອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງບັນ
ດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ສອດຄ່ອງໃນໃບ ອະນຸຍາດ

• ບົດສະຫລຸບລາຍງານຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົ
ວຈິງ ຂອງບັນດາມາດຕະການເພື່ອບັນເທົາ ແລະ 
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. ໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການເຊົ່າ ຫຼື 
ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ, ບໍລິສັດຕ້ອງຍື່ນເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

• ບົດສຶກສາດ້ານຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ເຂດໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ

• ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ

• ແຜນການດຳເນີນງານວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງແຫຼ່ງນໍ້າ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ
• ໃບບິນເສຍພາສີ ຫຼື ພາສີສົ່ງອອກທີ່ຖືກຈ່າຍຄົບຖ້ວຍ, 

ເວັ້ນເສຍແຕ່ຖືກຍົກເວັ້ນ
• ແຈ້ງການຂອງກົມພາສີ ເຖິງບັນດາດ່ານສາກົນ 

ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດການສົ່ງອອກໄມ້, ໄມ້ເລື່ອຍ, ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ.
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ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ດ້ານສັງຄົມ

ການປະເມີນຜົນກ 
ະທົບຕໍ່ສິ່ງແ 
ວດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນກ 
ະທົບຕໍ່ສິ່ງແ 
ວດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນກ 
ະທົບທາງສັງຄົມ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກ 
ານຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກ 
ານຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກ 
ານຂຸດຄົ້ນໄມ້

ສະຖາບັນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວ
ຍ ແລວທາງເດີນຂອງສັດປ່າ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ 
້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກູ້.

ຢັ້ງຢືນວ່ານິຕິບຸກຄົນຂອງລັດ ຫຼື ບໍລິສັດ 
ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້
ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຕໍ່ທີ່ດິນຖ້າຈຳເປັນ 
ແລະ   ດ້ວຍອັດຕາທີ່ຖືກຄິດໄລ່ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຢັ້ງຢືນວ່າເຂດການປູກໄມ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກ
ານຂຸດຄົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ 
ມາດຕະຖານຄຸ້ມຄອງດ້ານກະສິກຳ ກໍ່ຄືມາດຕະຖານດ້ານມົນ
ລະພິດລະດັບຊາດ ໂດຍການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອ
ກະສານດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ແຜນການຂຸດຄົ້ນ, ລວມທັງນິຍາມວ່າດ້ວຍຕາຝັ່ງນໍ້າ, 

ເຂດກັນຊົນ
• ບົດບັນທຶກຂອງວິທີປະຕິບັດກະສິກຳທີ່ດີ
• ເອກະສານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການທົບທວນການປະຕິບັດ

ປະຈຳປີ
• ບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຕອບຮັບ 

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.

ການລວມເຂົ້າ/ການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ 
ຕາມແລວທາງຂອງສັດປ່າທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ 
ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ

• ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຖືກຮັບ
ຮອງເອົາ

• ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ
• ການໄດ້ມາຂອງທີ່ດິນ ແລະ ບົດລາຍງານການຊົດເຊີຍ 

ຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ
• ແຜນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ (RP)
• ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ
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ຄາເມຣູນ
ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ປ່າໄມ້ ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງກ 
ານຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ບໍ 
ລິສັດທີ່ຊຸດຄົ້ນໄມ້

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ
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ໃບອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບປ່າໄມ້ 
(ໃບອະນຸຍາດ) ແມ່ນອອກໃຫ້ໂດຍນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ, 
ສ່ວນສັນຍາດຳເນີນກິດຈະການສຸດທ້າຍ ແມ່
ນອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານ
ປ່າໄມ້ (ຕາມຂອບເຂດສິດອຳນາດຂອງນາ 
ຍົກລັດຖະມົນຕີ) ສຳລັບໄລຍະເວລາ 15 ປີ 
ແລະ ທົບທວນຄືນໃໝ່ ໃນທຸກ 3 ປີ.
ບໍລິສັດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຕາມສັນຍາດຳເນີນກິດ
ຈະການສຸດທ້າຍ ເພື່ອດຳເນີນການເກັບກູ້ທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍັງຕ້ອງມີແຜນການຄຸ້ມຄອ
ງປ່າໄມ້ຫ້າປີ ທີ່ອະນຸມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍກະຊ
ວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະຍັງຕ້ອງ
ມີໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ອອ
ກໃຫ້ໂດຍກະຊວງທີຮ່ັບຜດິຊອບວຽກງານປາ່ໄມ້.
ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດມີສັນຍາດຳເນີນກິ
ດຈະການຊົ່ວຄາວ (ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ 3 
ປີເທົ່ານັ້ນ), ບໍລິສັດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ສ້າງສະເພາະແຕ່ ໜ່ວຍງານປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງຕົນ.

ບໍລິສັດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດການປະກອບອາຊີບປ່າໄມ້ 
ແລະ ສັນຍາດຳເນີນກິດຈະການສຸດທ້າຍ
ເອກະສານອື່ນໆທີ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງມີດັ່ງນີ້:
• ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍື່ນປະມູນ
• ໜັງສືຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບມອບໝາຍການສຳປະທາ

ນໄມ້ຢ່າງສົມບູນ
• ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຜົນການຄັດເລືອກຂອງຄະນະກຳມະກ

ານລະຫວ່າງກະຊວງ ທີ່ເລືອກເອົາບໍລິສັດເປັນຜູ້ຊະນະ
ການປະມູນ ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້

• ຫຼັກຖານຂອງການຄໍ້າປະກັນກັບຄັງເງິນ
• ສັນຍາດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ທີ່ເຊັນຮັບຮອງໂດຍ

ລັດຖະມົນຕີທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້
• ຄຳຮອ້ງ ກ່ຽວກັບໃບຮັບເງິນ/ການໂອນ ທີ່ສົ່ງເຖິງລັດຖ

ະມົນຕີຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້ ໂດຍຜູ້ຄ້າໄມ້ ແລະ 
ຜູ້ຮ້ອງຂໍ.

• ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໂອນໃບອະນຸຍາດໂດຍອົງການ
ທີ່ມີສິດອຳນາດ

• ໃບຮັບເງິນ ການຊຳລະ ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນ 
ທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍ

ຄັດມາຈາກການຈົດທະບຽນການຂອງການຕັດໄມ້ທ່ອນທີ່ໃສ່
ກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ ເຖິງສະໝຽນຂອງສານອຸທອນ
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ບໍ່ມີການກະທຳໃດໆອັນເປັນການສັ່ງໂຈະ 
ຫຼື ການຖອນໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ສິດ ໂດຍອົງການບໍລິຫານ 
- ດ້ວຍການກວດກາເບິ່ງບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບ ການລະເມີ
ດຈາກອົງການມີສິດອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດບັນທຶກທາ
ງນິຕິກຳພະແນກການທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຂໍ້ຕົກລົງສັ່ງໂຈະ ຂອງກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າ
ໄມ້.
ໜອງສືຮັບຮອງ ຂໍ້ກຳນົດອ້າງອີງຂອງ 
ການກວດສອບບັນຊີ/ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້
ອມ.
ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃບຢັ້ງຢືນຕອນດິນເກັບກູ້ປະຈຳປີ ຫຼື 
ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການປະຈຳປີ.
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນກິດຈະການປ່າໄມ້.



ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍໃ ນກ 
ານຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍໃ ນກ 
ານຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍໃນການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ 
າມກົດໝາຍໃນ 
ການ ຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ອົງກອນກະຈາ 
ຍອຳນາດ (ເທດສະບານ) 
– ໄມ້ທ່ອນຈາກເທດ 
ສະບານ/ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊຸມຊົນຂອງ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື 
ຊາວພື້ນເມືອງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ 
-ໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຜະລິດ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ອົງກອນກະຈາ 
ຍອຳນາດ 
(ເທດສະບານ) 
– ໄມ້ທ່ອນຈາກ 
ເທດສະບານ/ປ່າໄ 
ມ້ຊຸມຊົນ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊຸມຊົນຂອງ 
ປະຊາຊົນທ້ ອງຖິ່ນ ຫຼື 
ຊາວພື້ນເມືອງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະ ອົງກອນກະຈ 
າຍອຳນາດ 
(ເທດສະບານ) – 
ໄມ້ທ່ອນຈາກເທ 
ດສະບານ/ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ສະໜອງ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກກະຈາຍອຳນາດ ຕ້ອງຖືດຳລັ
ດກ່ຽວກັບການຈັດປະເພດປ່າໄມ້ ແລະ ສິດ/
ເອກະສານກ່ຽວກັບກຳມະສິດຕໍ່ທີ່ດິນ.
ດຳລັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ 
ເອກະສານກຳມະສິດທີ່ດິນ ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບ ຜິດຊອບ 
ກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ວຽກງານທີ່ດິນ.

ຊຸມຊົນຕ້ອງມີ ສັນຍາ/ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສ່ວນລວມໃນກໍລະນີທີ່ມີ 
ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຊຸມຊົນ.
ແຜນຄຸ້ມຄອງແບບງ່າຍດາຍຕໍ່ກຳມະສິດຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ອ
ະນຸມັດໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້  

ບໍລິສັດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ 
ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖາ
ນການເກັບກູ້ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽ
ກງານປ່າໄມ້.
ປຶ້ມບັນທຶກພາກສະໜາມ (DF10) ຈາກບໍລິສັດ 
ຫຼື ການປະກາດຂອງ SIGIF ທີ່ອອກໃ
ຫ້ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່
າໄມ້ ເພື່ອຢັ້ງຢືນປະລິມານຂອງໄມ້ທີ່ຖືກ 
ເກັບກູ້ຕໍ່ກັບການຈັດສັນ.  ໃບຢັ້ງຢືນຈຳນວນທີ່ນັບໄດ້ທີ່
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສອ
ດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການເກັບກູ້ ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິ
ດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.

ເທດສະບານ ຕ້ອງມີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຊີລາຍກ
ານ, ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດສຳລັບປີປັດຈຸບັນ ແລະ 
ຕຳແໜ່ງຂອງການດຳເນີນງານທີ່ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.
ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊັນຮັບຮອງໂດຍ 
ນາຍົກເທດສະມົນຕີ.

ຊຸມຊົນປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຊຸມຊົນຊາວພື້ນເມືອງ 
ຕ້ອງມີບົດລາຍງານການຂຶ້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນ
ຫຼາຍປະເພດ; ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ 
ປະຈຳປີ; ສັນຍາທີ່ເຊັນກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ຖ້າມີ; 
ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ.
ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກໃຫ້ໂດຍຄະນະກຳມະ 
ການຄຸ້ມຄອງຂອງຊຸມຊົນ ພາຍໃຕ້ການດູແລຊີ້ນຳ ຂອງ
ກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.

ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຄ່າອາກອນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໂດ
ຍຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ທຸກປີ 
ໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເງິນ.
ຫຼັກຖານຂອງການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າປະຈຳປີ 
ແລະ ອາກອນການຂ້າສັດ (ຖ້າມີ) 
ໂດຍຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ.  ໃບຮັບເງິນຈາກຂະແໜ
ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຂໍ້ພິສູດ. 

ການເກັບກູ້ໃນປ່າໄມ້ເທດສະບານເກີດຂຶ້ນຕາມແຜນການຄຸ້ມ
ຄອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອ
ບວຽກງານປ່າໄມ້.  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງນີ້ແມ່ນ
ດຳເນີນການໂດຍເທດສະບານເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ການ
ຄວບຄຸມຂອງກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.
ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທຸກຊະນິດທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບກູ້ຂອງປ່
າຊຸມຊົນ ແມ່ນເປັນຂອງເທດສະບານເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່
ຜູ້ດຽວ.

ສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຊັນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ 
ກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ.
ບັນດາຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງທີ່ຮັບຜິ
ດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສັນຍາຂອງ ເຂົາເຈົ້າ.
ໃນກໍລະນີຂອງການລະເມີດຂໍ້ສະເພາະໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະ
ບັບນີ້, ລັດຖະບານສາມາດປະຕິບັດ, ຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊຸ
ມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວຽກປົວແປງທີ່ຈຳເປັນ, ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ
ໂດຍບໍ່ມີການລົບລ້າງສິດນຳໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ຜະລິດຕະພັ
ນຈຳນວນໜຶ່ງ (ຕົວຢ່າງ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ).

ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະ
ຖານການເກັບກູ້ ທີ່ອອກໃຫ້ກ່ອນການຍື່ນສະເໜີ 
ໃບຢັ້ງຢືນການນັບຈຳນວນໄມ້ ໂດຍບໍລິສັດ.
ທຸກເອກະສານທີ່ອອກໃຫ້ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ອະນຸມັ
ດໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.
SIGIF: Système Informatisé de Gestion de 
l’Information Forestière (ລະບົບສືບຫາຮ່ອງຮອຍຂອງໄມ້ 
(ລະບົບສືບຫາຮ່ອງຮອຍຂອງໄມ້ທ່ອນ)

ການເກັບກູ້ຖືກດຳເນີນງານທັງໝົດໂດຍເທດສະບານ 
ແຕ່ອີງໃສ່ແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍ
ກະຊວງທີ່ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.
ຕາມທຳມະດາ ເທດສະບານຈະເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບບຸກຄົນທີ
ສາມເພື່ອດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການເກັບກູ້ທັງໝົດແມ່ນດຳເນີນໂດຍບັນດາຊຸມຊົນ ແຕ່ອີງຕາ
ມແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍກະຊວງທີ່
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.
ສັນຍາຮັບເໝົາຍ່ອຍຕາມທຳມະດາແມ່ນເຮັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ 
ບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມສຳລັບການເກັບກູ້ 
(ບໍລິສັດຕັດໄມ້, ບຸກຄົນ, ແລະ ອື່ນໆ).

ຄ່າເຊົ່າປະຈຳປີ ແລະ ອາກອນການຂ້າສັດເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ຕາມທຳມະດາທີ່ຈ່າຍໂດຍບໍລິສັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່.  
ເທດສະບານ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ/ຊຸມຊົນຂອງຊາວພື້ນເມື
ອງຈ່າຍອາກອນຕໍ່າສຸດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້.
ເທດສະບານ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ/ຊຸມຊົນຂອງຊາວພື້ນ
ເມືອງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄ່າອາກອນທີ່ຈ່າຍໂດຍບໍ
ລິສັດໃນຮູບແບບຂອງ ຄ່າພາກຫຼວງປ່າໄມ້ປະຈຳປີ ທີ່ແຈ
ກຢາຍໂດຍລັດຖະບານໄປໃຫ້ເທດສະບານ ແລະ and/ຫຼື 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ/ຊຸມຊົນຂອງຊາວພື້ນເມືອງຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂດສ
ຳປະທານປ່າໄມ້. ຄ່າພາກຫຼວງເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບຈຸດປະ
ສົງຂອງການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຂອງເທດສະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຫຼື ຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ/ຊຸມຊົນຊາວພື້ນເມືອງ.

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

48 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ
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ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ 
າມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ 
າມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ 
າມກົດໝາຍ 
ຂອງການປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ 
າມກົດໝາຍ 
ຂອງການປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ 
າມກົດໝາຍ 
ຂອງການປຸງແຕ່ງ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົ 
ດໝາຍຂອງການ ຂາຍ 
ແລະ ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົ 
ດໝາຍຂອງການ 
ຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົ 
ດໝາຍຂອງການ 
ຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ການປະເມີນຜົນກ 
ະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນ & 
ການຕີລາຄາການ 
ອະນຸລັກ

ບໍລິສັດຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກເອກະຊົນ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ – 
ໄມ້ທ່ອນນຳເຂົ້າ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ 
– ແນວພັນໄມ້ 
ຂອງ CITES 

ຜູ້ສົ່ງອອກ 
– ແນວພັນໄມ້ 
ຂອງ CITES 

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີ 
ນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີ 
ນການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ຜູ້ຂົນສົ່ງເອກະຊົນ ຕ້ອງມີເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
ທຸກຢ່າງ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການເຊັ່ນນັ້ນ.

ບໍລິສັດຕ້ອງມີເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ
ທຸກຢ່າງເພື່ອດຳເນີນກິດຂະການ, ລວມທັງ 
ການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃ
ຫ້ເປັນການສ້າງຕັ້ງຊັ້ນໜຶ່ງ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງ 
ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອຸດສາຫະກຳ.

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງ ຕ້ອງພິສູ 
ດໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ
ຂອ ງການ ປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ຖື ກກຳນົດໄວ້ 70% 
ຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ.

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງພາກເອກະຊົນຕ້ອງມີເອກະສານທີ່ຖືກ
ຕ້ອງເພື່ອຂົນສ່ົງໄມ້ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄ
ປແມ່ນມອບໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ. ສັນຍາທີ່ຍັງມີອາຍຸການໃຊ້ໄດ້ 
ລະຫວ່າງຜູ້ຂົນສ່ົງພາກເອກະຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ.

ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນເປັ
ນຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງ 
ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.

ບໍລິສັດຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງທົ່ວ
ໄປ ເຊິ່ງສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ໄມ້ທ່ອນທັງໝົດທີ່ຈະຖືກຂົນສົ່ງຕ້ອງຖືກໝາຍຢ່າງຈະ
ແຈ້ງເພື່ອຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຂອງໄມ້.
ເອກະສານກຳກັບສິນຄ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, 
ການອະນຸ ຍາດພິເສດ, ໃບອະນຸຍາດ ແລະ 
ໃບລາຍງານການບັນຈຸລົງໂຖ ຂອງ CITES ຖືກອອ
ກໃຫ້ໂດຍກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.  ກາ
ນແຈ້ງກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງໂດຍທາງລົດໄຟແມ່ນອອ
ກໃຫ້ໂດຍຜູ້ ຈັດການທາງລົດໄຟທີ່ມີຄວາມຊຳນານ.  
ໃບຢັ້ງຢືນການ ບັນຈຸລົງໂຖ ແມ່ນອອກໃຫ້ໂດຍພະແນ
ກພາສີທີ່ມີຄວາມສາມາດ.

• ເອກະສານກຳກັບສິນຄ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ 
ສຳລັບການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ແປຮູບ ທາງບົກ;

• ການອະນຸຍາດພິເສດ ໃນກໍລະນີຂອງການຂົນສົ່ງໄມ້ພິເສດ 
(ໄມ້ເນື້ອແຂງສີດຳ (ebony) ແລະ ອື່ນໆ);

• ໃບອະນຸຍາດຂອງ CITES ໃນກໍລະນີທີ່ໄມ້ໄດ້ມາຈາກແນ
ວພັນໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການຂອງ CITES.

• ການແຈ້ງພິເສດກ່ຽວກັບການບັນທຶກທີ່ຖືກຈໍ້າກາ 
ໃນກໍລະນີຂອງການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ;

• ໃບຢັ້ງຢືນການບັນຈຸໃສ່ໂຖ ໂດຍໜ່ວຍບໍລິການປ່າໄມ້ 
ຢູ່ສະຖານທີ່ ບັນຈຸສິນຄ້າ ພ້ອມກັບບົດລາຍງານ 
ການບັນຈຸໃສ່ໂຖ ໂດຍກົມພາສີທີ່ມີຄວາມສາມາດ 
ໃນກໍລະນີ ທີ່ການຂົນສົ່ງຖືກດຳເນີນການໂດຍໃຊ້ຫີບຂະໜ
າດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

• ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງ ລັດຖະບານ 
ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ວຽກການເງິນ.

• ໃບບິນກຳກັບສິນຄ້າທີ່ຖືກສົ່ງໃຫ້ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງຂອງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ.
• ໃບຢັ້ງຢືນ ແຫຼ່ງກຳເນີດຜະລິດຕະພັນ ຈາກກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຳລັບ ແນວພັນ

ໄມ້ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການຂອງ CITES ແລະ ໃບອະນຸຍາດ FLEGT) ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະອານາໄມ້
ຂອງປະເທດທີ່ສົ່ງອອກ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

• ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ຂອງປະເທດແຫຼ່ງກຳເນີດ, ຫຼື ໃບຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ/ການຄຸ້ມຄອງແບບຍື
ນຍົງຂອງພາກເອກະຊົນອື່ນໃດໜຶ່ງ ໂດຍປະເທດ Cameroon (repository ຂອງລະບົບຢັ້ງຢືນຈາກພາກເອກະຊົນ 
ປະກອບ ເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງກອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ຄາເມຣູນ)

• ໃບອະນຸຍາດ/ໃບຢ້ັງຢືນການສ່ົງອອກ ຂອງ CITES ສຳລັບແນວພັນໄມ້ທ່ີລະບຸໄວ້ໃນບັນຊີ ລາຍການຂອງ  CITES.

ຫຼັກຖານຂອງການຈ່າຍຄ່າອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຈາບໍລິ
ສັດ ໃນຖານະຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມ້.

ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າt/ສົ່ງອອກ ແລະ ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ 
ເອກະສານທາງກົດໝາຍທັງໝົດ ຈາກບໍລິສັດທີ່ເປັນຜູ້ສົ່ງອອກ.

• ໃບຢັ້ງຢືນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ
• ຖະແຫຼງການຂອງ CITES 
• ໂຄຕ້າຂອງ CITES 
• ໃບອະນຸຍາດ/ໃບຢັ້ງຢືນ ຂອງ CITES

ຜູ້ສົ່ງອອກຕ້ອງມີແຈ້ງການຂອງລັດ, ໃບຮັບເງິນວາງມັດຈຳ 
ຂອງ ການອອກໃບອະນຸຍາດພິເສດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ 
ກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດພິເສດ ທີ່ເຊັນຮັບຮອງໂດຍ ລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້.

ໃບຮັບເງິນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ທີ່ສະແດງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການຈ່າຍ.

• ບົດລາຍງານການກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
• ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບມາດຕາກ່ຽວກັບສິ່ງ

ແວດລ້ອມ
• ບັນທຶກກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

• ການລະບຸກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ແນວພັນພືດ (ແລະ ແນວພັນສັດ) 
ປົກປ້ອງຂອງຊາດ ໂດຍອີງຕາມ:

• ບົດລາຍການຂຶ້້ນບັນຊີປ່າໄມ້
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງ
• ໂຄຕ້າປະຈຳປີ ຂອງ CITES 

ໃບອະນຸຍາດຂອງ CITES 
ລະບຸເຖິງແນວພັນໄມ້ທັງໝົດຂອງ CITES 
ທີ່ຈະສົ່ງອອກ, ພ້ອມທັງຊື່, ປະລິມານ ແລະ 
ບໍລິມາດຂອງໄມ້.

ຄ່າອາກອນຖືກຈ່າຍໃຫ້ອົງການບໍລິຫານແຕ່ລະບ່
ອນໃນເວລາດຽວກັນ, ເຊັ່ນ ກະຊວງການເງິນ, 
ກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ 
ວຽກພາສີອາກອນ.

ບໍລິສັດປ່າໄມ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມນິຕິກຳດ້ານສິ່ງແວ
ດລ້ອມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຕໍ່ກັບ ຂອບເຂດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ທີ່ເປັນດ້ານລົບ.

ການສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ | ຄາເມຣູນ



ອິນເດຍ
ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍຂອງກ 
ານຂຸດຄົ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍຂອງກ 
ານຂຸດຄົ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍຂອງກ 
ານຂຸດຄົ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາ 
ມກົດໝາຍຂອງກ 
ານຂຸດຄົ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ/ຊາວກະສິກອນ 
ທີ່ເກັບກູ້ໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ/ຊາວກະສິກອນ 
ທີ່ເກັບກູ້ໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ/ຊາວກະສິກອນ 
ທີ່ເກັບກູ້ໄມ້

ແຜນວຽກ/ແຜນງານທີ່ໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍກົມປ່າ
ໄມ້ຂອງລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍກະຊ
ວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້.
ເປັນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບປ່າໄມ້ ຍົກເວັ້ນ 
ປ່າສວນປູກຂອງເອກະຊົນ.

ການລົງບັນທຶກ ໃນເອກະສານບັນທຶກລາຍຮັບຂອງລັດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ໃບຢັ້ງຢືນການເຊົ່າ ສຳລັບທີ່ດິນ.

ການລົງບັນທຶກ ໃນເອກະສານບັນທຶກລາຍຮັບຂອງລັດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ໃບຢັ້ງຢືນການເຊົ່າ ສຳລັບທີ່ດິນ.

ແຕ່ລະລັດມີຂໍ້ຈຳກັດແຕກຕ່າງກັນ 
ໃນການຕັດໄມ້/ໄມ້ທ່ອນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພື້ນທີ່, 
ການນຳໃຊ້ ແລະ ແນວພັນໄມ້ທີ່ມຸ່ງຫວັງ ແລະ 
ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃນລັດນັ້ນ, ຕົວຢ່າງ: ລັດ 
Andhra Pradesh – ‘Tree Patta’* ການຕັດໄມ້ໃນ
ຕອນທ້າຍຂອງຂອງໄລຍະຮອບວຽນ ແລະ ການອະນຸ
ຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ປະຈຳກົມກອງ.
ລັດ Bihar – ຕ້ົນໄມ້ທ່ີແກ່ແລ້ວ ສາມາດຖືກຕັດ ແລະ 
ເອົາໄປໂດຍການອະນຸຍາດຈາກເຈ້ົາໜ້າທ່ີປະຈຳເຂດ 
ໂດຍການຍ່ືນຄຳຮ້ອງພ້ອມລາຍລະອຽດຂອງ Patta.
ລັດ Gujarat – ແນວພັນໄມ້ 26 
ຊະນິດມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຕັດລົງ, ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 
2 ປະເພດ, ຄືປະເພດສະຫງວນ ແລະ 
ບໍ່ສະຫງວນ.  ກ່ອນການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກ 
ອັກສອນຈາກຮອງຫົວໜ້າປ່າສະຫງວນ 
ສຳລັບການຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ສະຫງວນ ແລະ 
ມີການເກັບຄ່າ ພາກຫຼວງ.
ການຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ສະຫງວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຮອງຫົວ
ໜ້າປ່າສະຫງວນ/Mamlatdar, ແລະ ເຄິ່ງໜຶ່ງ 
ຂອງມູນຄ່າຂາຍຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລັດ.
ໃນລັດ Uttar Pradesh – ການຕັດຕ້ົນໄມ້ແມ່ນຖືກຄຸ້ມ
ຄອງໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຕ້ົນໄມ້ໃນເຂດຊົ
ນນະບົດ ແລະເຂດເນີນສູງຂອງລັດ UTTAR Pradesh 
ປີ 1979. ກົດລະບຽບອະທິບາຍກ່ຽວກັບອົງການມີສິດອຳ
ນາດທ່ີເຮັດໃຫ້ສາມາດອະນຸຍາດການຕັດຕ້ົນໄມ້.
*ແຜນງານTreePattaແນໃສ່ການປົກປັກຮັກສາ, ການ
ພັດທະນາແລະການຄຸ້ມຄອງຕົ້ນມ້ຢູ່ແຄມຖະໜົນ, ແຄ
ມຮ່ອງນໍ້າແລະພື້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆລວມທັງເຂດຕົວເ
ມືອງແລະສະໜອງການແບ່ງປັນຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ລ
ະຫວ່າງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ/ສະມາຊິກ/ສະຖາບັນ ແລະ 
ກົມປ່າໄມ້.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ ຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ແຜນວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

ການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໜັງສືຢັ້
ງຢືນກຳມະສິດທີ່ດິນ ຕໍ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 
ລວມທັງການດຳເນີນທຸລະກິດປ່າໄມ້ ແບບເປັນຟາມ.

ແຈ້ງການທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກົມປ່າໄມ້ຂອງລັດ
ປະກອບເປັນ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, 
ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ, ປ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເຂດແດນ, 
ແລະ ອື່ນໆ       ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດ ແລະ 
ການສຳປະທານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການເກັບ
ກູ້ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ໄມ້ຟືນ 
ແລະ ໄມ້ທ່ອນ.

ການອະນຸຍາດເກັບກູ້ສຳລັບໄມ້ທ່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ດິນເອ
ກະຊົນ.
ລະຫັດລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ ອີງຕາມໃບຕາດິນຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງແຕ່ລະລັດ.
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ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ 
ແລະ ການຄ້າ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຄອບຄອງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຄອບຄອງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງການ 
ຄອບຄອງ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ການຂົນສົ່ງໄມ້ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ການຂົນສົ່ງໄມ້ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຫຼື ຜູ້ຜະລິດສິນ 
ຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຫຼື ຜູ້ຜະລິດສິນ 
ຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໜັງສືອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເຊິ່ງຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
• ຖືກອອກໃຫ້ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ
• ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກ

ຂົນສົ່ງ
• ລະບຸສະຖານທີ່ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ

ມ້ ລວມທັງໄມ້ທ່ອນ
• ລະບຸຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງໄມ້ທ່ອນ/

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ລວມທັງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ
• ຕົວຢ່າງ:
ລັດ Andhra Pradesh:
• ແບບຟອມ-I – ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກ 

ຂຸດຄົ້ນມາຈາກປ່າໄມ້ຂອງລັດຖະບານ
• ແບບຟອມ-II – ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ

ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນ
ລັດ Uttar Pradesh:
1. ໜັງສືອະນຸຍາດຂົນສ່ົງສິນຄ້າ ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຜະ

ລິດຕະພັນປ່າໄມ້ເຂົ້າມາໃນ ຫຼື ອອກຈາກລັດ ໃນ
ຂະນະທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດສາມາດໄດ້ຮັບຈາກອົງການ
ທີ່ມີສິດອຳນາດລຸ່ມນີ້:

• ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຂອງພະແນກ – 
ສຳລັບພື້ນທີ່ພາຍໃນ 80 ກມ ຈາກປ່າສະຫງວນ

• ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຂອງພະແນກ/
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພັດທະນາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພັດທະນາປ່າໄມ້ 
– ເຂດອື່ນໆ.  ໜັງສືອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 
ປະກອບດ້ວຍຊື່ຂອງເຈົ້າຂອງ; 
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ; ແຫຼ່ງກຳເນີດ 
ແລະ ຈຸດ  ໝາຍປາຍທາງຂອງຜະລິດຕະພັນ; 
ແລະ ເສັ້ນທາງການລຳລຽງ.

ຜູ້ຊື້ໄມ້ທ່ອນ/ໄມ້/ໄມ້ຕັດ ຕ້ອງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
• ຄຳສັ່ງປ່ອຍໄມ້ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳສາງ
• ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ ຂາຍ-ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ 

ຕອກດ້ວຍຄ້ອນຕີ
• ໄມ້ທ່ອນຕ້ອງຕິດຕາມດ້ວຍ challan (ແບບຟອມ

ທີ່ເປັນທາງການສຳລັບການຊຳລະ ຄ່າພາກຫຼວງ 
ແລະ ຄ່າທຳນຽມ)

• ໃບອະນຸຍາດຜ່ານ ທີ່ອອກໃຫ້ຕາມກົດລະບຽບ 
ແລະ ລະບຽບການຂອງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້

ໜ່ວຍງານໂຮງເລື່ອຍ:
• ໃບອະນຸຍາດຂອງໂຮງງານເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽ

ວກັບການປຸງແຕ່ງໄມ້.
• ການຈົດທະບຽນເປັນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ(S

SI)ນຳສູນກາງອຸດສາຫະກຳຂອງເມືອງ
• ຈົດທະບຽນນຳ ຄະນະກຳມາທິການ 

ກອງທຶນປະຢັດ ລະດັບຂົງເຂດ.
• ການຈົດທະບຽນນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ອາກອນການຂາຍ
• ໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຮ້ອງ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກົມ 

ປ່າໄມ້ຂອງລັດ ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ 
(ບັງຄັບໃຊ້ກັບໜ່ວຍງານໂຮງເລື່ອຍ ແລະ 
ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ອີງໃສ່ໄມ້ ເຊັ່ນ ໄມ້ອັດ)

ຫຼັກຖານຂອງການຊຳລະ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງທັງໝົດ

ລັດໄດ້ກຳນົດກົດລະບຽບການລຳລຽງຂອງຕົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄ
ອງການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ທ່ອນ ເຊິ່ງກົດລະບຽບແມ່ນແຕກຕ່
າງກັນໃນແຕ່ລະລັດ.
ລັດ Bihar – ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ໃດໆທີ່ສາມາດຖືກເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປ
ໃນ ຫຼື ຈາກ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃນເຂດໃດໜຶ່ງໃນລັດ 
ໂດຍບໍ່ມີໜັງສືອະນຸຍາດເຂົ້າອອກ 
ເຊິ່ງອອກໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ປ່າໄມ້ ຫຼື ບຸ
ກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ
ຂອງລັດ.  ໜັງສືອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 
ແມ່ນອອກໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ໊າທີ່ປ່າໄມ້ ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ
ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃນບາງກໍລະນີ, ໃນຂະນະທີ່ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ເຈົ້
າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລາຍຮັບມີຄວາມສາມາດອອກໃບອະ
ນຸຍາດຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າ.  ຮອງຫົວໜ້າເຂດປ່າສະຫງວນ 
ເປັນຜູ້ມີສິດອຳນາດສຳລັບເຂດນີ້.
ລັດ Gujarat – ໜັງສືອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 
ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຂົນສົ່ງຜະລິດພັ
ນປ່າໄມ້ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ດິນທີ່ເປັນກຳມະສິດ
ສ່ວນຕົວ.
ລັດ Uttar Pradesh
1. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ ໃບອະນຸຍາດລຳລຽງ 

ສຳລັບຜະລິດພັນປ່າໄມ້ ຕໍ່ໄປນີ້:
• ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນສຳລັບການຊົມໃຊ້ພ

າຍໃນຢ່າງແທ້ຈິງໃນການໃຊ້ສິດທິພິເສດທີ່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງ ລັດ.

• ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ຖືກຄອບຄຸມໂດຍໃບອະນຸຍາດ 
Kadari 

• ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ທີ່ຖືກຄອບຄຸມໂດຍໃບອະນຸ
ຍາດຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດ nistar ທີ່ຈ່າຍແລ້ວ.

ສະຫະກອນປ່າໄມ້ຂອງລັດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂ
ດຍກົມປ່າໄມ້ລັດ ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດປ່າໄມ້ 
ເຊັ່ນ ການຕັດຕົ້ນໄມ້, ການຂາຍໄມ້ທີ່ຖືກຕັດ, 
ການປະມູນຂາຍໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້. ອຳນ
າດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຂອງສະຫະກອນປ່າໄມ້ຂອງລັດແ
ຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະລັດ.

ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ:
• ການເຫັນພ້ອມໂດຍ 

ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂອງລັດ 
ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນງານ

• ໃບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ກວດການຂອງເມືອງ
• ການອະນຸຍາດ ຈາກກົມວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະ 

ປະເທດ
ບັນດາລັດໄດ້ອອກຂໍ້ບັນຍັດກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງໂຮງ
ເລື່ອຍເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມການດຳເນີນການສຶກສາຄວາມ
ສົມດູນຂອງໄມ້ຂອງລັດທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຂອ
ງໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຍືນຍົງໃນລັດ.

ການຊຳລະ ແລະ 
ກົດລະບຽບການຊຳລະອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ 
ອີງຕາມກົດໝາຍລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຕາມກົດໝາຍປ່າໄມ້ຂອງປະເທດອິນເດຍ  (IFA) 
ທີ່ມີການເກັບພາສີໂດຍລັດຖະບານກາງ.



ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ການອະນຸລັກ

ດ້ານສັງຄົມ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍຂ 
ອງການຂາຍ ແລະ 
ສົ່ງອອກ

ການຈ່າຍຄ່ 
າທຳນຽມ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ການອະນຸລັກ

ດ້ານສັງຄົມ

ການສົ່ງອອກ 
ຜະລິດຕະພັ ນປ່າໄມ້

ການສົ່ງອອກ 
ຜະລິດຕະພັ ນປ່າໄມ້

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີ 
ນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີ 
ນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີ 
ນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີ 
ນການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້    
ການສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງດ້ 
ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ບັງ 
ຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ ຕາມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ 
(EXIM) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ອອກໃຫ້ໂດຍຄະນະ
ກຳມະການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ຄະນະກຳມະ 
ການດ້ານສິນຄ້າ ຫຼື ອົງການຈົດທະບຽນອື່ນໆທີ່ແຕ່ງຕັ້
ງໂດຍລັດຖະບານ.
ເລກລະຫັດຂອງຜູ້ນຳເຂົ້າ-ຜູ້ສົ່ງອອກ (IEC) ອອກໃຫ້
ໂດຍຫົວໜ້າກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ທີ່ຜູ້ນຳເຂົ້າໄດ້ຮັບ
ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ 
ສຳລັບໄມ້ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າ
ເອກະສານປະກອບ ແບບຟອມ ສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າ
ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງສິນຄ້າຢ່າງລະອຽດ
ໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກອົງການມີສິດອຳນາດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຊີ້ບອກເຖິງບັນທັດຖານ ຫຼື ເງື່ອນໄຂ 
ສຳລັບກິດຈະກຳນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ.

ໃບຮັບເງິນຂອງການຊຳລະທັງໝົດທີ່ບໍລິສັດມີໄວ້ໃນຄ
ອບຄອງ.
ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນທີ່ປະກອບດ້ວຍ 
ແນວພັນພືດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ 
ທີ່ຍື່ນສະເໜີ ຕໍ່ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ 
(MOEF).

ການກວດສອບເບິ່ງ ແຜນວຽກ/ແຜນງານ 
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງ:
• ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນເນື່ອງມາຈາກການດຳ

ເນີນການຕັດ
• ການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ມາດຕະການໃນການອະນຸລັກສັ

ດປ່າທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານສັດປ່າ 
ໃນແຜນວຽກ/ແຜນງານ

• ການໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດກ່ຽວກັບສັດປ່າ 
ຈາກຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ ສັດປ່າ 
ຖ້າວ່າພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນຫາກນອນຢູ່ພາຍໃນເຂດປ່າປ້ອ
ງກັນ ແລະ ອີງຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງ.

• ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກສານສູງສຸດຂອງປະເທ
ດອິນເດຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ເຂດຫວງຫ້າມລ່າສັດ.

ແຜນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດປ່າ 
ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ.

ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບມາດຕະການອະນຸລັກ 
ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອີງຕາມ:
• ແຜນອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດປ່າ
• ແຜນຄຸ້ມຄອງ
• ແຜນວຽກ/ແຜນງານ ສຳລັບປ່າໄມ້
• ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບມາດຕະການຂອງການອະນຸລັ

ກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະບັດ

ຫຼັກຖານທີ່ວ່າບໍລິສັດໄດ້ປະຕິບັດສິດຕໍ່ປ່າໄມ້ 
ຂອງຊຸມຊົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້.
ແຈ້ງການທີ່ອອກໃຫ້ສຳລັບຂະບວນການກ່ຽວກັບເຂດສ
ະຫງວນ ອີງຕາມສິດ ແລະ ການສຳປະທານທີ່ຕົກລົງເ
ຫັນດີກັບບັນດາຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າ.

ການສົ່ງອອກໄມ້ທີ່ຖືກຕັດ (ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 
ໃນຮູບແບບຂອງ ທ່ອນໄມ້, ໄມ້ທ່ອນ, ປູດໄມ້ ແລະ 
ອື່ນໆ) ແມ່ນຖືກຫ້າມ.

ຕ້ອງກວດສອບເບິ່ງ:
• ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຂອງ ບໍລິມາດທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວ, ເກັບກູ້, 

ນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກແມ່ນຄືກັນກັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ 
ຫຼື ອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ

• ການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົ
ດໝາຍ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ກ່າວເຖິງ
ຢູ່ໃນໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບອະນຸມັດທີ່ອ
ອກໃຫ້ໂດຍອົງການມີສິດອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້
ອງ ເຊັ່ນ  e.g. ກົມໃຫຍ່ການຄ້າຕ່າງປະເທດ 
(DGFT) ສຳລັບການສົ່ງອອກ/ການນຳເຂົ້າ ແລະ 
ກົມປ່າໄມ້ຂອງ ລັດ ສຳລັບດ້ານອື່ນ

ກົມປ່າໄມ້ຂອງລັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ 
ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ຢືນຢັນວ່າກິດຈະ
ກຳຂຸດຄົ້ນໄມ້ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສັດປ່າ.

ການຖາງປ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ 
ຈາກກົມປ່າໄມ້ຂອງລັດ ໂດຍອີງຕາມ ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ປີ 1980.

ການຖາງປ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ 
ຈາກກົມປ່າໄມ້ຂອງລັດ ໂດຍອີງຕາມ ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ປີ 1980.

52 WWF GFTN/TRAFFIC ການສົ່ງອອກໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ປ່ຽນແປງ



EXAMPLES OF KEY DOCUMENTS
Timber Harvesting Licence (“Wood Harvesting Admission Certificate”)
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Plant Quarantine Certificate (off province)
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Timber transportation / conveyance certificate
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ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ
ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົ
ນທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງການ
ຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ & 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ & 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ & 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ & 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ

ການຕັດໄມ້ຕ້ອງເຮັດສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ລ
ະບຸຢູ່ໃນສັນຍາຊື້-ຂາຍພື້ນທີ່ປ່າໄມ້.
ຈຳນວນໄມ້ທີ່ຖືກຂາຍຕ້ອງບໍ່ເກີນອັດຕາການຜະລິດຂ
ອງປ່າໄມ້ຕາມປົກກະຕິ ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ໃຫ້ເຊົ່
າ ຫຼື ເຂດປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຂາຍ.
ບໍລິສັດຕ້ອງມີໃບສັ່ງຈ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຂະບວ
ນການໄດ້ມາເຊິ່ງສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

ເຂດປ່າປ້ອງກັນ, ແລະ ເຂດປົກປ້ອງແຫຼ່ງນໍ້າ 
(ຖ້າມີ) ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນສຳລັບການຕັດໄມ້ຢູ່ພື້ນທີ່ຄ້
ອຍຊັນ, ຂໍ້ພິຈາລະນາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການອະນຸລັກ, ຂະໜາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງການຕັດໄມ້ 
‘coupes’ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທາງ
ດ້ານບັນຊີລາຍການໄມ້.
ໂຄງການພັດທະນາປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ 
ຕ້ອງປະກອບມີ ບັນຊີລາຍການຂອງຕົ້ນໄມ້ປະເພດທີ່
ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ, ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດເຕ້ຍໆ 
ແລະ ແນວພັນໄມ້ອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເກັບກູ້.

ບໍລິສັດຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກ
ອນປ່າໄມ້ຂອງຕົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.
ການຕັດໄມ້ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລ
າສະເພາະ.
ແຜນທີ່ທາງວິຊາການກ່ຽວກັບການຕັດໄມ້ 
ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ເຂດແດນຕົວຈິງຂອງພື້ນທີ່ຕັດໄມ້ 
ເຊິ່ງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເຂດແດນທີ່ໄດ້ແຈ້ງ
ໄວ້,  ຄວາມໜາແໜ້ນຕົວຈິງຂອງຕົ້ນໄມ້, 
ແນວພັນໄມ້, ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງອາຍຸ 
ທີ່ຍັງເຫຼືອພາຍຫຼັງການຕັດ.

ແນວພັນໄມ້ທີ່ຖືກເກັບກູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍແຜນກາ
ນປ່າໄມ້ທີ່ເປັນທາງການ.
ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈ
ະຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການຂອງແນວພັນໄມ້ປົກປ້ອງ.
ການເກັບກູ້ (ແລະ ການຄ້າ) ຕົ້ນແປກຂອງເກົາຫຼີ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III ຂອງ 
CITES) ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະແຕ່ 
ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດພິເສດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ສະ
ຫະພັນຄວບຄຸມການບໍລິການດ້ານການຄຸ້ມຄ
ອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂອງກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ເທົ່ານັ້ນ. ການຕັດຕົ້ນໄມ້ແປກຂອງ  Siberian  
(Pinus sibirica) ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເມື່ອ stand 
ຂອງຕົ້ນແປກ ມີຄວາມໜາແໜ້ນເທົ່າກັບ 30% ຫຼື 
ຫຼາຍກ່ວາ.

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທ 
າງດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ກົດໝາຍທີ່ ບັງຄັບໃຊ້: ຂໍ້ສັງເກດ

ສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ຂາຍ ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້.
ໃບສັ່ງຈ່າຍປະຈຳປີ / ປະຈຳເດືອນທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບກ
ານນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອ
ງຂອງບໍລິສັດ.
ສັນຍາສະໜອງສິນຄ້າ, ໃນເວລາທີ່ມີການຊື້ໄມ້ຈາກພໍ່
ຄ້າຄົນກາງ.

ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ (ໂຄງການພັດທະນາປ່າໄມ້) 
ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ 
ຄວາມຊ່ຽວຊານ ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທດສະບານ 
ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານກາງ 
ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ “Glavgosekspertiza” – ອົ
ງການຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ - ຫຼື 
ໂດຍຜູ້ມີສິດອຳນາດປະຈຳຂົງເຂດ.

ຖະແຫຼງການປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບແຜນການປະຈຳປີຂອງບໍ
ລິສັດສຳລັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
ບົດລາຍງານການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ 
ທີ່ສະໜອງໃຫ້ທຸກໆສາມເດືອນ.
ແຜນທີ່ທາງວິຊາການກ່ຽວກັບການຕັດໄມ້ ທີ່ຈະແຈ້ງ 
ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງລວມທັງຜົນຂອງການສຳຫຼວດສະ
ຖານທີ່ຕັດໄມ້.

ການຄັດເລືອກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະເກັບກູ້ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບບັນ
ຊີລາຍການ ຂອງແນວພັນປົກປ້ອງດັ່ງນີ້:
1. ລາຍການຂອງແນວພັນຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ 

ພູ່ມໄມ້ເຕ້ຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບກູ້.
2. ສະໝຸດຂໍ້ມູນແດງຂອງຂົງເຂດ (Regional Red 

Data Book)
3. ສະໝຸດຂໍ້ມູນແດງ (Red Data Book)
4. CITES
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ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວ 
ດລ້ອມ

ຜູ່ດຳເນີນການ 
ຂົນສົ່ງໄມ້ & 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ຜູ່ດຳເນີນການ 
ຂົນສົ່ງໄມ້ & 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ  
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທ 
າງດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ກົດໝາຍທີ່ ບັງຄັບໃຊ້: ຂໍ້ສັງເກດ

ປ່າໄມ້ ການຈ່າຍຄ່າອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ & 
ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນ

ຄ່າອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 
ສຳລັບການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ຕ້ອງຖືກຈ່າຍ ແລະ ການຈ່າຍ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນດ້ວຍໃບສັ່ງຈ່າຍ.
ຖະແຫຼງການປ່າໄມ້, ແຜນການພັດທະນາປ່າໄມ້ 
ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ 
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ ແລະ 
ຕາມການລາຍງານ.

ໃບຢັ້ງຢືນທາງດ້ານສຸຂະອານາໄມ ແມ່ນເອກະສານພຽ
ງຢ່າງດຽວທີ່ຕ້ອງໄດ້ບະບຸຊື່ທາງວິທະຍາສາດຂອງແນ
ວພັນຕົ້ນໄມ້ ເວັ້ນແຕ່ ແນວພັນໄມ້ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນບັນຊີລາ
ຍການ ຂອງ CITES.

ທຸກຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກສົ່ງອອກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍຂ
ະແໜງການທີ່ເໝາະສົມ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການທີ່ມີຢູ່.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ:

ໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນ ແລະ ເລກທີ ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ກວດເບິ່ງໃບຢຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ 
ຂອງຍານພາຫະນະ, ແລະ ບັດວິຊາການ ທີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການກວດກາ 
ໂດຍສູນເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ:
1. ໃບບິນການຂົນສົ່ງ
2. ການກຳນົດມາດຕະຖານ (ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແນວພັນໄມ້, ຄຸນນະພາບຂອງໄມ້, 
ປະລິມານຂອງໄມ້ທ່ອນ, ຂະໜາດຂອງໄມ້ທ່ອນ, 
ບໍລິມາດ)

3. ໃບບິນສຳລັບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ
4. ເອກະສານກຳກັບສິນຄ້າສຳລັບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າ

ງປະເທດ (CMR)

ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍກະຊ 
ວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສຳລັບການ 
ສົ່ງອອກໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ: ໄມ້ໂອກ, ໄມ້ຈຳພວ 
ກຕົ້ນໝາກກອກ ແລະ ໄມ້ບີຈ (ash and beech).

ການແຈ້ງພາສີດ້ວຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ, 
ຕົ້ນທຶນ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງ, ຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບສິນຄ້າ. 
ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສຸຂະອານາໄມ້ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ 
ອົງການສະຫະພັນ ເພື່ອການຕິດຕາມກ່ຽວກັບການປິ່ນ
ປົວສັດ ແລະ ດ້ານສຸຂະອານາໄມ.
ໃບອະນຸຍາດ ກ່ຽວກັບໄມ້ເນື້ອອ່ອນທີ່ຖືກຂາຍ 
ດ້ວຍຄ່າພາສີສົ່ງອອກທີ່ຫຼຸດລົງ, ເມື່ອບັງຄັບໃຊ້.

ແນວພັນໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບເງື່ອ
ນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. CITES (ຖ້າມີ)
2. ສະໝຸດຂໍ້ມູນສີແດງຂອງຂົງເຂດ ແລະ 

ລັດຖະບານກາງ (Regional and Federal 
Red Data Books)

3. ບັນຊີລາຍການຂອງ ແນວພັນ ຕົ້ນໄມ້ ແລະ 
ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດເຕ້ຍ ເຊິ່ງການເກັບກູ້ໄມ້ບໍ່ໄດ້ຮັບອະ
ນຸຍາດ, ອະນຸມັດໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳ

4. ແນວພັນໄມ້ທີ່ອະນຸຍາດ 
ເຊິ່ງລະບຸຢູ່ໃນແຜນຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ການແຈ້ງພາສີດ້ວຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ, 
ຕົ້ນທຶນ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງ, ຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບສິນຄ້າ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ດຳເນີນ
ການໂດຍອີງຕາມລະບຽບການທີຖືກຮັບຮອງເອົາ 
ອົງການມີສິດອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ຕົວຢ່າງ ເອກະສານສຳຄັນ
ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບປ່າໄມ້
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Plant Quarantine Certificate (off province)
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Timber transportation / conveyance certificate
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ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ທາງດ້ານເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍ ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍເພື່ອຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ ແບບຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN & 
TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາ 
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃນລະດັບ ສູງໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົນທີ່
ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມ ກົດໝາຍໃນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມ ກົດໝາຍໃນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມ 
ກົດໝາຍໃນກ 
ານຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ຊຸມຊົນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

61ການສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ | ມຽນມາ

ບໍລິສັດ ມີ:
• ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີຈາກອົງການ 

ບໍລິຫານປ່າໄມ້
• ໃບອະນຸຍາດບຸກເບີກທີ່ດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ແຜນແມ່ບົດ 30 ປີ ແມ່ນແຜນການໄລຍະຍາວ 
ຂອງກົມປ່າໄມ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງ
ເມືອງແມ່ນແຜນການໄລຍະກາງທີ່ຖືກປັບປຸງ
ໃນທຸກໆ10ປີ. ແຜນການປະຈຳປີແມ່ນອີງໃ
ສ່ແຜນການທີ່ກ່າວເຖິງຕອນຫຼັງແລະສຳລັບ
ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ເຊິ້ງຕາມທຳມະດາແມ່ນຖືກດ
ຳເນີນການໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜ
ງຂຸດຄົ້ນຂອງ MTE. MTE ສ້າງແຜນການ 
ຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ເປົ້າໝາຍ 
ການຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີຂອງກົມປ່າໄມ້.ຜູ້ຮັບເໝົາ 
ຊ່ວງຕໍ່ຂອງ MTEຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນການ 
ຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີ.
ສຳລັບພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງບ່ອນທີ່ພະນັກ
ງານ ຂອງລັດບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, MTE 
ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່ນຳໃຊ້ລະບຽບ 
ການທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ (MP). ລະບຽບການ 
ດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່ ຕັດ ຕົ້ນໄ
ມ້ລົງເກີນຂອບເຂດຈຳກັດຂອງລວມອ້ອມ ທີ່ກຳນົ
ດໄວ້ຂ້າງເທິງໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ ຈັດສັນໃຫ້,ເພື່ອຕັ
ດໄມ້ແລະຂົນສົ່ງໄປຫາຈຸດທີ່ປອດໄພ(ສະຖານທີ່)
ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດ  ການວັດແທກສຳລັບລາຍຮັບ.
ພາຍໃຕ້ລະບຽບ ການທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, 
ກົມປ່າໄມ້ ບໍ່ໄດ້ຄັດ ເລືອກຕົ້ນໄມ້ສຳລັບການຂຸດ
ຄົ້ນ,ແລະການກວດກາພາກສະໜາມແມ່ນຖືກດຳເ
ນີນການໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່.
ທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເ
ນີນ ງານຖືກປະຕິບັດຕາມພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ 
ລະບຸໄວ້ ໃນລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ.

ຊຸມຊົນສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ທັງຜະລິດຕະພັນໄມ້ 
ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.

ຂອບເຂດທີ່ເປັນທາງການຂອງພື້ນທີ່ທີ່ອະນຸຍ
າດ ໃຫ້ຕ້ອງບໍ່ຂັດກັບການຈັດປະເພດການນຳໃ
ຊ້ທີ່ດິນ ອື່ນໆ.
ການກວດກາພາກສະໜາມຂອງ MTE ຍັງຕ້ອ 
ງຕິດຕາມດ້ວຍແຜນທີ່ໜ້າດິນເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫ 
ັນຕຳແໜ່ງຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຕັດລົງ,ແລວຖະໜົນ, 
 ຈຸດທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບການວັດແທກທ່ອນໄມ້ 
ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ.  ແຜນທີ່ ຖືກແຕ້ມໂດ
ຍຕອນປ່າທີ່ມີມາດຕາສ່ວນ4” = 1 ໄມລ໌.
ແຜນທີ່ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຂດ 
ຂອງການຄຸ້ມຄອງ, ຂອບເຂດການຕັດໃນໜຶ່ງ 
ປີ,ລະບົບເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ອື່ນ ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້. 

ເພື່ອກວດສອບວ່າບໍລິສັດມີ:
• ສັນຍາເຊົ່າໄລຍະຍາວ ທີ່ລັດອະນຸມັດໃຫ້ເພື່ອ 

ການເຂົ້າຫາ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການປ່າໄມ້  
• ແຜນດຳເນີນງານປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນ 

ດີລະຫວ່າງກົມປ່າໄມ້ (FD) ແລະ ວິສາຫະກິດໄມ້ 
ຂອງປະເທດມຽນມາ (MTE)

• ໃບອະນຸຍາດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກົມປ່າໄມ້ ເພື່ອດຳເນີນກາ
ນຂຸດຄົ້ນຢູ່ພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດໃຫ້

• ມີປຶືມບັນທຶກການໝາຍລວງອ້ອມ ແລະ ການຄັດ 
ເລືອກເອົາຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຕັດລົງ (SF) 

• ຄູ່ມືການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຄຳສັ່ງທີ່ຖືເປັນຫຼັກປະຕິບັດ ຂອງ 
MTE

• ໃບອະນຸຍາດເຂົ້າຫາປ່າໄມ້ຈາກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຂັ້ນເມື
ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ສັນຍາກ່ຽວກັບການປໍ້າ, ການຕັດໄມ້, ການ ຂົນສົ່ງໄມ້ 
ແລະ ການເກັບພາສີໄມ້ສັກໃນ ເຂດອະນຸຍາດ

• ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ທີ່ລະບຸໃຫ້ໂດກົມປ່າໄມ້
• ປຶ້ມບັນທຶກ ການໝາຍ ລວງອ້ອມ ແລະ ການຄັດເລືອ

ກເອົາຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຕັດລົງ (SF) 
• ສັນຍາທີ່ເຮັດກັບ MTE ສໍາລັບບໍລິສັດເອກະຊົນ
• ແຜນແມ່ບົດປ່າໄມ້ ໄລຍະ 30 ປີ
• ແຜນຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີ ທີ່ເຫັນດີນຳກັນ ລະຫວ່າງ 

ກົມປ່າໄມ້ ແລະ MTE
• ຄູ່ມືການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຄຳສັ່ງທີ່ຖືເປັນຫຼັກປະຕິບັດ
• ຂອງ MTE
• ຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່ ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດສຳລັບ 
• ລະບຽບການທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ (MP)

ໃບຢັ້ງຢືນກິດຈະການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ອອກໃຫ້ໂດຍ 
ກົມປ່າໄມ້

• ກວດກາເບິ່ງແຜນທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ:
• ແຜນທີ່ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຂອງ 

ກົມປ່າໄມ້
• ແຜນທີ່ໜ້າດິນ  ແຜນທີ່ປ່າໄມ້ ແຜນທີ່ການຂຸດຄົ້ນ 
• ແຜນການຂຸດຄົ້ນ (ແບບຟອມ A.C, MTE) 

ແຜນດຳເນີນງານປະຈຳປີ
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ພື້ນທີ່ທີ່ກວມເອົາໂດຍໜັງສືຢັ້ງຢືນກຳມະສິດທີ່ດິ
ນປ່າໄມ້ ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງສຳລັບ 10 ປີ, 5 
ປີ ແລະ ປະຈຳປີ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ.

ພື້ນທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນ
ໄມ້ຕ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້ຖາວອນ 
(PEE), ປ່າປ້ອງ ກັນຂອງລັດ 
(PPF) ຫຼື ໃນປ່າໄມ້ຂອງສາທາລະ 
ນະຕາມການກຳຈັດຂອງລັດ (PF).

ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ ແລະ ທາງຍ່າງໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ 
ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານກາ
ນດຳເນີນງານ (ການວາງແຜນເຄືອຂ່າຍຖະໜົນ 
ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອ
ງ ກັບຖະໜົນ ແລະ ຄວາມກ້ວາງຂອງເຂດສະ 
ຫງວນຂອງທາງ, ລະບົບລະບາຍນໍ້າ ແລະ 
ຄວາມຄ້ອຍຊັນ)

•  ການຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກດຳ 
ເນີນການ
• ການຂຶ້ນບັນຊີການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຖືກດໍາເນີນ 
ການ ເພື່ອທົບທວນແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ຂອງເມືອງ (DFMP) 
•  ການປັບປຸງການຕັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃນ 
ແຕ່ລະປີ (AAC) ໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆປີ ອີງໃສ່ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ
ການຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້ 
ໄດ້ຖືກດຳເນີນການ 100% ແລະ ຕົ້
ນໄມ້ທຸກຕົ້ນໄດ້ຖືກໝາຍດ້ວຍຄ້ອນກາ 
ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ.
ບົດລາຍງານການເດີນທາງທາງເຮືອໄດ້ຖືກຈັ
ດຕຽມ.
ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າແຜນການຄຸ້ມຄອ
ງ 10 ປີ ສອດຄ່ອງ ກັບ ແຜນແມ່ບົດ 30 
ປີຂອງກົມປ່າໄມ້, ແລະ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ 
ວ່າຜົນຜະລິດທີ່ກ່າວເຖິງນອນຢູ່ພາຍ 
ໃນຂອບເຂດການຕັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້.

ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງຂອງ MTE ຫຼື 
ຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ:
• ແຜນແມ່ບົດ 30 ປີ ຂອງກົມປ່າໄມ້
• ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງຂອງກົມປ່າໄມ້
• ແຜນການຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີຂອງກົມປ່າໄມ້ 

ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ແລະ MTE/ບໍລິສັດ 
(ແຜນຂຸດຄົ້ນ)

• ກວດເບິ່ງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ:
• •   ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ ຂອງ FD DFO
• •  ແຜນທີ່ທາງພູມສາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນ
• •   ແຜນທີ່ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງກົມປ່າໄມ້ 

ປ່າໄມ້ເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກວດເບິ່ງເອກະສານຂ້າງລຸ່ມນີ້:
• ການກໍ່ຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການໄມ້ທ່ອນຂອງລັດ
• ແຈ້ງການຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MOAF) 
• ໃບອະນຸຍາດເກັບກ່ຽວອອກໃຫ້ MTE ໂດຍກົມ ປ່າໄມ້
• ການຈົດທະບຽນບໍລິສັດ ນຳກະຊວງແຜນ ການ ແລະ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງ ຊາດ (MNPED)
• ການຮັບຮອງເອົາ ຄະນະກຳມະການດ້ານ 

ການລົງທຶນຂອງພະມ້າ (MIC) ແລະ ການ 
ຈົດທະບຽນນຳ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

• ການຮັບຮອງເອົາຄະນະກຳມະການດ້ານການລົງ 
ທຶນຂອງພະມ້າ (MIC) ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈົດທະບຽນ

• ໃບອະນຸຍາດອຸດສາຫະກຳ ອອກໃຫ້ໂດຍກົມ ອຸດສາຫະ
ກຳເຮືອນຫຼັງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ, ກະຊວງ ສະຫະກອນ

• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງເລື່ອຍ ແລະ 
ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ອອກໃຫ້ໂດຍກົມປ່າໄມ້

• ການຈົດທະບຽນນຳກົມກວດກາອຸດສາຫະກຳ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ

• ການຈົດທະບຽນນຳຄະນະກຳມະການພັດທະນາ 
ເມືອງນ້ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳລັບໂຮງງານ, ໂກດັງສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການ

• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າ ອອກໃຫ້ໂດຍ 
ກະຊວງການຄ້າ

Commerce
• ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງປ່າສວນປູກ ຈາກລັດຖະ ບານ 

ແລະ ກະຊວງອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ 
(MOECAF)

• ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ:
• •  ການປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະ 

ທົບຂອງການຕັດໄມ້ (RIL) ແລະ ປະມວນກົດ 
ໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດການຂຸດ 
ຄົ້ນປ່າໄມ້

• ກວດສອບເບິ່ງການມີຢູ່ຂອງເອກະສານລຸ່ມນີ້:
• •  ແຜນການຂຸດຄົ້ນ
• •  ບົດລາຍງການການສຳຫຼວດກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ
• •  ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຊີເຄື່ອງຂອງ
• •  ບົດລາຍງານການກວດກາ
• •  ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສຳເລັດ ຂອງວິສາຫະກິດ 

ໄມ້ຂອງພະມ້າ(MTE)/ຜູ້ຮັບເໝົາ
• •  ປຶ້ມບັນທຶກການມັດຫ່ວງ ແລະ ການໝາຍຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖື

ກເລືອກເອົາເພື່ອຕັດລົງ
• •  ບົດລາຍງານການປະເມີນຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ/

ບັນຊີເຄື່ອງຂອງ ທີ່ຍື່ນສະເໜີໂດຍ MTE/ຜູ້ຮັບເໝົາ
• •  ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ/

ການຂຶ້ນບັນຊີເຄື່ອງຂອງ ຂອງກົມປ່າໄມ້
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ການຈ່າຍຄ່າ 
ອາກອນ ແລະ 
ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການ ຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການ ຂົນສົ່ງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້ທ່ອນ 

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້ທ່ອນ 

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ກົມປ່າໄມ້ ປະຕິບັດລະບົບການເລືອກເຟັ້ນຂອງ 
ປະເທດມຽນມາ (MSS) ທີ່ກຳນົດຂອບເຂດ 
ຂອງ ລວງອ້ອມສຳລັບແນວພັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະ 
ຖືກຂຸດຄົ້ນ. ການໝາຍກາໄມ້ທ່ອນດ້ວຍຄ້ອນຕີ 
ຖືກເຮັດໃສ່ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກສຳລັບລວງອ້
ອມ ຫຼື ສຳລັບ SF ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດ.
ຮອງຜູ້ຈັດການຂອງພະແນກຂຸດຄ້ົນຂອງວິສາ 
ຫະກິດໄມ້ທ່ອນຂອງມຽນມາ (MTE) ກວດກາ 
ພ້ືນທ່ີຫັຼງຈາກສຳເລັດການຂຸດຄ້ົນ. ຖ້າເພ່ິງພໍໃຈວ່
າການຂຸດຄ້ົນໄດ້ເຮັດແລ້ວຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ຮອງຜູ້ຈັດການ ຈະຈັດຕຽມເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວ
ກັບຜົນສຳເລັດຂອງການຂຸດຄ້ົນ. ຈາກນ້ັນ,
MTE ຍື່ນສະເໜີບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຕໍ່ FD. 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. The compartment or ພື້້
ນທີ່ທີ່ມີການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນ 
ໃຫ້ FD ພາຍໃນ 9 ເດືອນ, ແລະ ຕໍ່ມາ FD 
ຕ້ອງດຳເນີນ ການປະເມີນຜົນພື້ນທີ່ພານຫຼັງກາ
ນຂຸດຄົ້ນ ໃນພື້ນທີ່.

ພາຍໃຕ້ MSS ມີພຽງແນວພັນໄມ້ທີ່ຖືກຄັດ 
ເລືອກເອົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ.
ສະຖານທີ່ ແລະ ຈຳນວນ ຫຼື 
ບໍລິມາດຂອງຕົ້ນໄມ້ ທີ່ຈະຖືກຊຸດຄົ້ນ 
ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມ 
ຄອງປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ (DFMP).
ແຜນດຳເນີນງານປະຈຳປີ 
ຖືກກະກຽມໄວ້ສຳລັບປ່າ ໄມ້ເມືອງແຕ່ລະແຫ່ງ 
ແລະ ສຳລັບທັງໝົດ ປະເທດ.

MTE ຕ້ອງຈ່າຍແຕ່ຄ່າພາກຫຼວງເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ 
FD ພາຍຫຼັງການວັດແທກໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກເກັບກູ້.

ໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈາກ FD ແລະ 
ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສຳລັບ:
• ເຫົ່າ ແລະ ລາກແກ່ເຮືອທີ່ຂົນສົ່ງ 

ຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າ.
• ລົດບັນທຸກ ແລະ ອຸປະກອນໜັງອື່ນໆ

ຕໍໄມ້ ແລະ ລຳຕົ້ນຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກເກັບກູ້ 
ຕ້ອງຖືກໃສ່ກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ ຫຼື ດ້ວຍສີທາ 
ຕາມລະບຽບການ.
ການໃຊ້ຄ້ອນກາ ຕີກາໄມ້ ລວມມີ:
• Akauk (ລາຍຮັບ-FD) hammer
• ຄ້ອນກາ ຕີກາໝາຍພື້ນທີ່
• ຄ້ອນກາ ຕີກາໝາຍແຕ່ A-Y
• ຄ້ອນກາ ຕີກາຊື່ບໍລິສັດ
• ຄ້ອນກາ ຕີກາໝາຍໄມ້ທ່ອນສີຂຽວ
• ຄ້ອນກາ ຕີກາໝາຍຈຳນວນດາວ
• ຄ້ອນກາ ຕີກາໝາຍບຸກຄົນ
• ຄ້ອນກາ ຕີກາບໍ່ອະນຸຍາດ
• ຄ້ອນກາ ຕີກາໝາຍດາວ
• ຄ້ອນກາ ຕີກາປີ

ເພື່ອກວດກາເບິ່ງເອກະສານລຸ່ມນີ້:
• ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການວັດແທກລວງອອ້ມ
• ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການຕີກາໝາຍ SF 
• ປຶ້ມບັນທຶກການມັດຫ່ວງ ແລະ ການໝາຍຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກເ

ລືອກເອົາເພື່ອຕັດລົງ
• ບົດລາຍງານການປະຕິບັດສຳເລັດ
• ບົດລາຍງານການວດກາ

• ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງຄວາມສອດຄ່ອງກັບ:
• •  ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ
• •  ແຜນການຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີ

• ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າ MTE ໄດ້ສຳເລັດ:
• •  ຮູບແບບການຄວບຄຸມຂອງ of MTE (ແບບຟອມ 

B ສຳລັບການຕັດຕົ້ນໄມ້, ແບບຟອມ C ສຳລັບ 
ການຕັດໄມ້, ແບບຟອມ D ສຳລັບການຂຸດຕໍ ໄມ້, ໃບ
ເກັບເງິນການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດບັນທຸກ, ການຈົດທະບຽນ 
ສະໜາມໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ)

• •  ລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນທີ່ຖືກຍອມຮັບ 
(AS) ຈັດຕຽມໂດຍ FD & MTE ເພື່ອການຊຳລະຄ່າ 
ພາກຫຼວງ ໂດຍ MTE

• •  ໃບເກັບເງິນຄ່າຂົນສົ່ງ/ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນ 
ຍ້າຍໄມ້ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີໃສ່ ໄມ້ທ່ອ
ນເພືອຊີ້ບອກວ່າໄດ້ມີການຈ່າຍເງິນແລ້ວ

• •  ສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່ຂອງ MTE ເພື່ອ 
ກວດເບິ່ງໃບຮັບເງິນ ແລະ ໃບເກັບເງິນ 
ຄ່າອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ

ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ:
• ຄ້ອນຕີຖືກຈົດທະບຽນ ຢູ່ຫ້ອງການພັດທະນາປ່າ   

ໄມ້ຂອງເມືອງ
• MTE/ເຄື່ອງໝາຍຕອກດ້ວຍຄ້ອນຕີຂອງ ບໍລິສັດ 

ຖືກວາງໃສເທິງປູດໄມ້ ແລະ ທ່ອນໄມ້s
• Akauk (or ຄ່າພາກຫຼວງ) ໝາຍກາໄມ້ທ່ອນ ແລະ 

ບຸກຄົນທີ່ຕີກາໝາຍດ້ວຍຄ້ອນຕີ ຂອງ  MTE ແລະ 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ວັດແທກ ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຳຫຼວດວັດແທກ 
FD ກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກວັດແທກ.
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ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການ ຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການ ຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການ ປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການ ປຸງແຕ່ງ

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ 
ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ດນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ດນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ປຸງແຕ່ງ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ຕ້ອງກວດສອບເບິ່ງວ່າໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ບ້ານພັກ ຢູ່ສະໜາມ ຖືກໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ 
ຕາມລະບຽບການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ 
ສືບຫາຮ່ອງຮອຍໄດ້
ຢູ່ປູດໄມ້:
1. ໝາຍກາເນື້ອທີ່ດ້ວຍຄ້ອນກາ.
2. ໝາຍກາຊັບສົມບັດຂອງບໍລິສັດ 

ດ້ວຍຄ້ອນກາ,
3. ໝາຍກາຂອງສ່ວນຕົວດ້ວຍຄ້ອນກາ,
4. ເລກທີ່ສະແດງເຖິງ ເລກທີຂອງໄມ້ 

ທ່ອນທີ່ໄດ້ມາຈາກຕົ້ນໄມ້ ແລະ
5. ເລກໝາຍຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກມັດຫ່ວງ.
ຢູ່ເທິງທ່ອນໄມ້:
1. ໝາຍກາເນື້ອທີ່ດ້ວຍຄ້ອນກາ.
2. ໝາຍກາຊັບສົມບັດຂອງບໍລິສັດດ້ວຍຄ້ອ

ນກາ
3. ໝາຍກາສ່ວນຕົວ ດ້ວຍຄ້ອນກາ,
4. ເລກໝາຍຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກມັດຫ່ວງ.

ເອກະສານກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງໄມ້ 
ຕ້ອງປະກອບ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນການເດີ
ນທາງອອກຈາກສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນ ແລະ 
ຖືກຮັກສາໄວ້ຕະຫຼອດການຂົນສົ່ງ.
ໃບອະນຸຍາດຂົນສ່ົງຖກືອອກໃຫຜູ້້ຮບັເໝາົຊວ່ງຕ່ໍ 
ໂດຍ MTE ເພື່ອຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າໄປຫາ 
ສະໜາມໄມ້.ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ແມ່ນ
ໃບອະນູຍາດທີເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ປະຈຳຕົວເມືອງ
ນ້ອຍຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ມີສິດອຳນາດ ໃດໜຶ່ງ 
ອອກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂ
ອງໄມ້ທ່ອນເພື່ອຂົນສົ່ງຜ່ານເຂດເມືອງຂອງຕົນ.

ໃບອະນຸຍາດກ່ຽວກັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຕ້ອງມີພ້ອມໄວ້ສຳລັບການກວດກາ ຈາກບໍລິສັດ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນເຂົ້າມາ ຫຼື ອອກໄປຈາກ 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຕ້ອງຖືກຈົດບັນທຶກໄວ້ພາຍ
ໃນໜຶ່ງວັນ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກຳ ແລະ 
ປຶ້ມບັນທຶກ ຕ້ອງຖືກສະໜອງໃຫ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳ
ແນະນຳໂດຍພະແນກປ່າໄມ້ຂອງເມືອງ ນ້ອຍ.

ວັດຖຸດິບທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍໂຮງງານປຸງແ
ຕ່ງ ໄມ້ຕ້ອງມີສັນຍາຊື້-ຂາຍ ແລະ ໃບຮັບເງິນ 
ການຂາຍຢ່າງເປັນທາງການ ຕິດຕາມມານຳ.

ບໍລິສັດທີ່ຖືໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າຕ້ອງ
ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມພໍ່ຄ້າໄມ້ທ່ອນຂ
ອງ ພະມ້າ(MTMA)ແລະສະຫະພາບແຮງງານ 
ຂອງສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ 
ພະມ້າ (UMFCCI).

ຕ້ອງມີເອກະສານທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ສຳລັບການ 
ສົ່ງອອກ ຫຼື ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນ 
ຕາມລະບຽບການທີ່ເປັນທາງການ.

ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າການໝາຍກາໄມ້ທ່ອນດ້ວຍຄ້ອນຕີ 
ຖືກ ຕີໃສ່:
• ຕໍໄມ້
• ທ່ອນໄມ້

ເພືອກວດເບິ່ງເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ອາຍຸການຂອງສັນຍາ
• ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ
• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ
• ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້

ເພື່ອກວດສອບເບິງເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:
• ໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນບໍລິສັດ
• ໃບອະນຸຍາດຕັດໄມ້
• ໜັງສືອະນຸຍາດເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ທ່ອນ/ການບັນທຸກກິ່ງ ງ່າ
• ໃບອະນຸຍາດຂົນສົ່ງ
• ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງເລື່ອຍ
• ປຶ້ມບັນທຶກ ໂຮງເລືອຍ ແລະ ສາງ
• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ

ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວ່າ: 
1. ປຶ້ມບັນທຶກໄມ້ ຖືກຮັກສາໄວ້ ແລະປັບປຸງໃຫ້ 

ເປັນປັດຈຸບັນ;
2. ມີ ບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດລາຍງານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບວັດຖຸດິບທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາ ແລະ 

ຜົນຜະລິດທີ່ອອກໄປ
• ບົດລາຍງານການກວດກາ ແລະ ການຕິດຕາມ ໂດຍ 

ກົມປ່າໄມ້ (FD)
• ບົດລາຍງານ ການກວດກາ ແລະ 

ການຕິດຕາມການດຳເນີນກິດຈະການ

ສັນຍາຊື້-ຂາຍ ສຳລັບແຕ່ລະທຸລະກຳຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ 
ການສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ

ໃບອະນຸຍາດ ສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າ ຈາກກົມການຄ້າ, 
ກະຊວງການຄ້າ

ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງການມີຢູ່ຂອງ:
• ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ຕາມກົດໝາຍຂອງຜະລິດພັນ
• ໃບຢັ້ງຢືນຂອງປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດ (COC)
• ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ UMFCCI ແລະ MTMA
• ໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ
• ແບບຟອມແຈ້ງເສຍພາສີສົ່ງອອກ ແລະ
• ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ
• ໃບເກັບເງິນ
• ໃບກຳກັບການສົ່ງສິນຄ້າ
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ການສົ່ງອອກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ດ້ານສັງຄົມ

ດ້ານສັງຄົມ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ

ການປະເມີນ & 
ການຕີລາຄາ 
ການອະນຸລັກ

ສະຫວັດດີການ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ສະຫວັດດີການ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຜູ້ສົ່ງອອກ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ທັງໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ເສຍອາ ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
ສາມາດຖືກສົ່ງອອກຈາກປະເທດ ພະມ້າ 
ຈົນຮອດປີ 2014. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ການ ສົ່ງ
ອອກໄມ້ທ່ອນຈະຖືກຫ້າມເລີ່ມແຕ່ປີ 2014-
15. ປ່າໄມ້ໃນປະເທດຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ 
MSS ເຊິ່ງ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂຸດ
ຄົ້ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຕັມທີ່ 
ຂອງທຸກຊະນິດພັນໄມ້ທາງການຄ້າ.
ແນວພັນໄມ້ທີ່ນຳເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນ 
ການກັກກັນໄວ້ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ 
ຊົນລະປະທານ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ 
ດຳເນີນການຕາມລະບຽບການ ແລະ ຜ່ານການ 
ຮັບຮອງເອົາໂດຍ MOECAF. ການຮັບເອົາເງື່ອ
ນໄຂນີ້ມາໃຊ້ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ຕັດສິນໃຈ.

ສະຖານທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມ ກຳນົດໄດ້ດັ່ງນີ້:
• ເຂດປ່າສະຫງວນ (RF)
• ເຂດປ່າປ້ອງກັນຂອງປະຊາຊົນ (PPF)
• ລະບົບພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ (PAS)
• ປ່າໄມ້ສາທາລະນະ (PF)
RF, PPF and PAS ປະກອບເປັນເຂດທີ່ດິນ 
ປ່າໄມ້ຖາວອນ (PFE).  ບໍ່ມີກິດຈະກຳໃດໄດ້ 
ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດ PFE ໂດຍບໍ່ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ MOECAF.
PAS ປະກອບດ້ວຍ ສວນສາທາລະນະ, 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ 
ຂອງສັດປ່າ.
ບົດບັນທຶກການຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ NFI 
ແລະ ການຂຶ້ນບັນຊີຄຸ້ມຄອງ ທີ່ປະຕິບັດສຳເລັດ 
ຕາມທີ່ກຳນົດ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະເມີນຊັບພະຍາກອນ 
ປ່າໄມ້ ແຕ່ຍັງປະເມີນ ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ, 
ສະພາບພູມປະເທດ, ລະບົບນິເວດຂອງປ່າໄມ້.

ສິດນຳໃຊ້ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການສຳປະທ
ານ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຖືກເຄົາລົບ.

ບໍລິສັດຕ້ອງປະກອບສ່ວນທາງດ້ານກາ
ນເງິນ ຢ່າງທັນການ ເຂົ້າໃສ່ແຜນງານ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ທຸກຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກສົ່ງອອກ/ນຳເຂົ້າ ໄດຮັບອະນຸຍາດໂດ
ຍຂະແໜງການທີ່ເໝາະສົມ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການທີ່ມີຢູ່.

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA)

ເພື່ອກວດເບິ່ງ :
• ບົດບັນທຶກການຂຶ້ນບັນຊີປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NFI) 
• ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ
• ການແຈ້ງບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງ ຊະນິດພັນສັດປ່າ 

ທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ ຂອງ ກົມປ່າໄມ້

ພົບປະກັບຊຸມຊົນ ແລະ ກວດສອບເບິ່ງ່ວາສິດຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ.

ເພື່ອດຳເນີນ :
• ການສຳພາດ ຕໍ່ຊຸມຊົນ
• ການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກາພາກສະໜາມ
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ຊຸມຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ 

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໃນບາງລັດ, ຕົວຢ່າງຕອນດິນລັດ ໃນລັດ 
Acre, Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Maranhão, Pará, Ror-
aima, Rondônia ແລະ Tocantins 
– ຕ້ອງມີ ໃບຢັ້ງຢືນການຊຳລະ ສະສາງ, 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໃບຢັ້ງຢືນ 
ແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢຢືນທີ່ອອກໃຫ້ 
ໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດທີີຮັບຜິດຊອບການຄ
ວບ ຄຸມທີ່ດິນ.

ໃຊ້ກັບປ່າສວນປູກ ແລະ/ຫຼື ປ່າໄມ້ 
ທຳມະຊາດ.
ແຜນທີ່, ແຜນທີ່ທາງພູມປະເທດ ຫຼືແຜນວາດ 
ຂອງໜ່ວຍງານຄູ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີ່ມີຈຸດອ້າງອີງ 
ທາງພູມສາດ ຕ້ອງບໍ່ມີທີ່ດິນຂອງຊາວພື້ນເມືອງ 
ຫຼື quilombos (ມະນຸດທີ່ມີການຕັັ້ງພູມລຳເນົາ 
ແຕ່ດັ້ງເດີມໂດຍອະດີດຂ້າທາດ) ພາຍໃນລັດ 
ສະໝີ 10 ກິໂລແມັດ.

ແນໃສ່  ເອກະລັກສະພາະ, ການຮັບຮູ້ 
ແລະ ການປົກປ້ອງ ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມ 
ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ທີ່ເປັນຂອງ 
ບັນພະບູລຸດ, ທາງນິເວດວິທະຍາ, ທີ່ເປັ
ນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ຫຼື 
ທາງດ້ານຈິດໃຈ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ 
ຊາວພື້ນເມືອງ ພາຍໃນໜ່ວຍງານ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ແນໃສ່  ເອກະລັກສະພາະ, ການຮັບຮູ້ 
ແລະ ການປົກປ້ອງ ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມ 
ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ທີ່ເປັນຂອງ 
ບັນພະບູລຸດ, ທາງນິເວດວິທະຍາ, ທີ່ເປັ
ນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ຫຼື 
ທາງດ້ານຈິດໃຈ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ 
ຊາວພື້ນເມືອງ ພາຍໃນໜ່ວຍງານ 
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ຜູ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນ
ຍົງ ຕ້ອງມີຫຼັກຖານຂອງການຈົດທະບຽນ ໂດຍສຳນັກ 
ງານຈົດທະບຽນນິຕິບຸກຄົນແຫ່ງຊາດ (CNPJ), ຫຼື 
ປຶ້ມທະບຽນບຸກຄົນທາງທຳມະຊາດ (CPF) ແລະ 
ໃບຢັ້ງຢືນການຊຳລະສະສາງ ທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື 
ກຸ່ມນິຕິບຸກຄົນ ໂດຍ ໜ່ວຍບໍລິການລາຍຮັບ ພາຍໃນ.
ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຂອງ
ດິນ ຊົນນະບົດ (CCIR), ໃບຢັ້ງຢືນການຊື້ ແລະ 
ການຂາຍທີ່ດິນ, ການແຈ້ງກ່ຽວກັບການຄອບຄອງ 
ຢ່າງສະຫງົບ, ເອກະສານທີ່ມອບສິດໃນການນຳ 
ໃຊ້ທີແທ້ຈິງ ຂອງ ບຸກຄົນ ຫຼື ຂອງລວມໝູ່, ຫຼື 
ເອກະສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນຊົນນະບົດທີ່ເປັນກຳມ
ະສິດຂອງປະຊາຊົນ, ທີ່ຖືກເຊັນໂດຍ ລັດຖະບານກາງ/ລັດ 
ຫຼື ຂະແໜງທີ່ດິນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ (FMUs) ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ
ໂດຍສະຖາບັນແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການເອົາເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ 
ແລະ ການປະຕິຮູບການ ປູກຝັງ – INCRA.

ຜູ້ຖືເອກະສານ ຕ້ອງມີສິດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ສິດ 
ຕາມປະເພນີທີ່ຖືກຮັບຮອງ: ແຜນທີ່, ແຜນວາດ, 
ແຜນທີ່ທາງພູມປະເທດ, ບັນທຶກການປະຊຸມ, ການປະກາດ, 
ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການພາຍ ໃນ ຫຼື ເອກະສາ
ນບັນທຶກອື່ນໆທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ສິດ ຄອບຄອງ ແລະ/ຫຼື 
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຜນທີ່, ແຜນວາດ, ແຜນທີ່ທາງພູມປະເທດ, 
ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບ 
ການພາຍໃນ ຫຼື ເອກະສານບັນທຶກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ 
ທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ເອກະລັກສະເພາະຕົວ, ການຮັບຮູ້ 
ແລະ ການປົກປ້ອງສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທຳ, 
ປູສະຍານິສະຖານ, ທາງນິເວດວິທະຍາ, ທີ່ໃຫ້ຜົນ 
ປະໂຫຍດທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ດ້ານຈິດໃຈ 
ແກ່ປະຊາກອນຊາວພື້ນເມືອງ ພາຍໃນໜ່ວຍ 
ງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ (SFM) 
ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ເຂດສະຫງວນຖາວອນ ແລະ 
ເຂດສະຫງວນຕາມກົດໝາຍ; ການເຮັດແຜນທີ່ 
ກ່ຽວກັບຫຼັກຖານ ແລະ ການຮວບຮວມເອກະສານ 
ຂອງພື້ນທີ່ການຜະລິດ ຂອງ FMUs, 
ແຜນທີ່ການອ້າງອີງທາງພູມສາດ ແລະ/ຫຼື 
ແຜນວາດທີ່ຊີ້ບອກ ເຂດປ່າສະຫງວນຖາວອນ, 
ເຂດສະຫງວນຕາມກົດໝາຍ,  ພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍ ຫຼື 
ທາງລາກແກ່, ສະໜາມຄ່ຽນ ຖ່າຍໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ທ່າເຮືອ 
(ຖ້າມີ) – ແລະ ໂຄງລ່າງ.

ບຼາຊີລ
ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານ ເພື່ອກວດເບິ່ງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄ
ມ້ ທີ່ຂາຍໂດຍບັນດາ ບໍລິສັດ ແລະຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດອົສະເຕຼເລຍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ ກົດໝາຍ ເລຊີ (Lacey Act), ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກົ
ດໝາຍວ່່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕັດໄມ້ແບບ ຜິດກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ.  ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ກວດກາເບິ່ງ WWF/GFTN 
& TRAFFIC’s ຂອບຂ່າຍຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສົມບູນ ສຳລັບປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງໄມ້ທ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ມາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບສູງໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນໃນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າ. ບຸກຄົນ
ທີ່ຂໍຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍເລຊີ (Lacey Act), EUTR, ກົດໝາຍຂອງອົສເຕຼເລຍ ຫຼື 
ກົດໝາຍອື່ນໆ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະກອບອາຊີບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄຸນວຸທິ.
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ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ເຂດກັນຊົນ ຂອງໜ່ວຍງານອະນຸລັກ ມີການ 
ເຫັນພ້ອມ ຂອງ ຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ໜ່ວຍງານ.
ການດຳເນີນກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື 
ລະດັບຊຸມຊົນ ໃນໜ່ວຍງານອະນຸລັກ ປະຕິບັດ 
ຕາມມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຢູ່.
ຄວາມເຫັນພ້ອມການເຄົາລົບຕໍ່ການແບ່ງເຂດ 
ເສດຖະກິດ-ນິເວດວິທະຍາ ຂອງໜ່ວຍງານ 
ອະນຸລັກ.

ນຳໃຊ້ກັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕໍ່ກັບທີ່ດິນເ
ອກະຊົນທີ່ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 50,000 ເຮັກຕາ;
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຕິດກັນ 
ຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງລັດ ແລະ/ຫຼື;
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຂຸດຄົ້ນແນວພັນໄມ້ທີ່ 
ລະບຸໃນບັນຊີລາຍການ ໃນເອກະສານຄັດ 
ຕິດຂອງ II ຂອງ CITES.

ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ຂະໜາເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ຕໍ່າສຸດຂອງການຕັດ 
ແລະ ລະດັບຄວາມໜາ ແໜ້ນຂອງການຕັດ 
ຕໍ່ໜຶ່ງເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມ.
ລະບຽບສະເພາະ ສຳລັບແນວພັນທີ່ມີຂະໜາດ 
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕໍ່າສຸດຂອງການຕັດ ໜ້້ອຍກ່ວາ 
50 ຊັງຕີແມັດ.

ຊະນິດພັນປົກປ້ອງ ເຊັ່ນຕົ້ນຢາງພາລາ 
ບໍ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ.  ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ 
ຊະນິດພັນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ 
ສຳລັບລັດຂອງອາມາຊອນ.

ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງເຂດປ້ອງກັນເຂດ ກັນຊົນ.
ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນທີ່ຖືກຂຸດ 
ຄົ້ນ ຫຼື ການພັດທະນາປ່າສະຫງວນຂອງລັດຖະ 
ບານກາງ ຫຼື ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໂດຍລັດ ຫຼື 
ສຳນັກງານປ່າໄມ້ຂອງປະເທດເບຼຊີລ.
ການອະນຸມັດ ຂອງ ສະພາ ເພື່ອການພິຈາລະນາ ຫຼື 
ສະພາເພື່ອການປຶກສາຫາລື. 

ເອກະສານໃຫ້ຄວາມຮູ້ ທີ່ບັນທຶກກ່ຽວກັບການປູກ/ 
ການປູກປ່າຄືນໃໝ່ ໂດຍແຈ້ງແນວພັນພືດທ້ອງຖິ່ນ ໄປໃຫ້
ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃບອະນຸຍາດຕັດໄມ້ (ໃບອະນຸຍາດ) ຫຼື ເອກະ 
ສານທີ່ທຽບເທົ່າ ທີ່ມີວັນທີໝົດອາຍຸ, ເນື້ອທີ່, ທີ່ຕັ້ງ 
ທາງພູມສາດ, ແນວພັນພືດ, ບໍລິມາດ, ຜູ້ຖື ແຜນຄຸ້ມ 
ຄອງ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ໄດ້ 
ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ອະນຸມັດ ແລະ ອອກໃຫ້ໂດຍ  
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ລະດັບຊາດ 
ຫຼື ລະດັບຂົງເຂດ (EIA) ຮັບຮອງເອົາໂດຍ 
ອົງການສິງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານກາງ - Ib-
ama ສຳລັບທີ່ດິນລັດ ຫຼື ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຂອງ 
ລັດຖະບານກາງ.

ແຜນດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ ທີ່ມີການຂຶ້ນບັນຊີປ່າ ໄມ້ 
100% (ການສຳຫຼວດປະຊາກອນ) ຂອງແນວ ພັນໄມ້ 
ທີ່ຢູ່ເໜືອມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດຂອງ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໄມ້
ທີ່ສາມາດຕັດໄດ້.

ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ທີ່ດຳເນີນ 
ການໂດຍໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໂດຍອົງການທີ່ 
ມີໃບອະນຸຍາດ ບໍ່ຈຳແນກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ ຫຼື ຄວາມ 
ເສຍຫາຍໃນລະດັບສູງ ໃນວິທີການຕັດໄມ້ ແລະ ການ 
ຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:
• ການເລື່ອຍໄມ້ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
• ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທາງນໍ້າ
• ການຮັບມືກັບໄມ້ທ່ອນຜິດກົດໝາຍ
• ບໍ່ມີການໝາຍກາຈໍ້າໃສ່ທ່ອນໄມ້ ແລະ ຕໍໄມ້ 

ຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຕັດ
• ບໍ່ມີການທຳລາຍ ຫຼື ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຕົ້ນ 

ໄມ້ຂອງຊະນິດພັນ ແລະ/ຫື ຕົ້ນໄມ້ພໍ່ແມ່ທີ່ລະ 
ບຸໄວ້ໃນບັນຊີລາຍການໄມ້.

• ບໍ່ກໍ່່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຂດປ່າສະຫງວນ ຖາວອນ
• ການເປີດເຮືອນຍອດ

• ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ 
ຫຼັງຈາກການຂຸດຄົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນ 
ກາງຕໍ່າສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດ ແລະ ລະດັບຄວາມ 
ໜາແໜ້ນສູງສຸດຂອງການຕັດ.

• ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາກາ
ນ ຫຼັງຈາກການຂຸດຄົ້ນ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຄວາມໜາ 
ແໜ້ນສູງສຸດຂອງການຕັດ ສຳລັບ 30 ແມັດກ້ອນ 
ຂອງໄມ້ທ່ອນ ຕໍ່ໜຶ່ງເຮັກຕາ. 

ຊະນິດພັນ ທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ, ຖືກຂົ່ມຂູ່ ຫຼື 
ຊະນິດພັນປົກປ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບັນຊີລາຍການ 
ຂອງ CITES ຖືກຈັດເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີລາຍຊື່ 
ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.
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ປ່າໄມ້

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ການຂົນສົ່ງ

ສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ 
ການຂຸດຄົ້ນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງການຄອບ ຄອງ 
ແລະ ການຂົນສົ່ງ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້

ບໍລິສັດໄມ້ທ່ອນ 
ແລະ ຜູ້ດຳເນີນ 
ທຸລະກິດຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ

ບໍລິສັດໄມ້ທ່ອນ 
ແລະ ຜູ້ດຳເນີນ 
ທຸລະກິດຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ

ບໍລິສັດໄມ້ທ່ອນ 
ແລະ ຜູ້ດຳເນີນ 
ທຸລະກິດຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ

ບໍລິສັດໄມ້ທ່ອນ 
ແລະ ຜູ້ດຳເນີນ 
ທຸລະກິດຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະການຊຳລະ 
ສະສາງໜີ້ສິນໃນເຂດການຈົດທະບຽນທາງດ້ານ 
ວິຊາການຂອງລັດຖະບານກາງ ກ່ຽວກັບກິດຈະ 
ກຳທີ່ເປັນມົນລະພິດ ແລະ/ຫຼຶ ຜູ້ຊົມໃຊ້ແຫຼ່ງ 
ຊັພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຫຼື ຜູ້ນຳໃຊ້ຊັບພະ 
ຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ
– CTF
ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຊຳລະສະ 
ສາງໜີ້ສິນ ໃນປຶ້ມທະບຽນຂອງຜູ້ຂຸດຄົ້ນ ແລະ 
ຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ – CEPROF
ຂອງ ຄົນໂດຍທຳມະຊາດ ຫຼື ບຸກຄົນຕາມກົດ 
ໝາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄມ້ທ່ອນກາຍເປັນການຄ້າ 
ແລະ/ຫຼື ປຸງແຕ່ງໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ.
ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແລະການຊຳລະສະສ
າງໃນປຶືມທະບຽນຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປ່າ ໄມ້ 
(CCSEMA) ຂອງບຸກຄົນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼືບຸ
ກຄົນຕາມກົດໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ໄມ້ທ່ອນກາຍເປັນ
ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ປຸງແຕ່ງໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ.
ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຊຳລະ 
ສະສາງໃນລະບົບກວດສອບກິດຈະກຳປ່າໄມ້ 
(CAF) ຂອງບຸກຄົນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື 
ບຸກຄົນຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄມ້ທ່ອນກາຍ 
ເປັນສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ເກັບຮັກສາໄມ້ທ່ອນທີ່ເປັນ 
ຜະລິດຕະພັນຍ່ອຍທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ.

ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ສະຖາບັນປ່າໄມ້ລັດ 
ຂອງຂົງເຂດ (IEF).

ຫຼັກຖານທາງກົດໝາຍ ຕະຫູອດເສັ້ນທາງການ 
ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ໄມ້ແປຮູບ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງ 
ຕ່ອງໂສ້ຂອງການດູແລຮັກສາ/ແຫຼ່ງກຳເນີດ.

ລະບົບຄວບຄຸມໄມ້ທ່ອນ ທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ/ໄດ້ຮັບ 
ເຊິ່ງຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມສຳຄັນ.

ການສະເໜີ ແລະ ການຈົດທະບຽນການ ປ່ອຍໄມ້ 
(ເລກທີປຶ້ມທະບຽນ) ໂດຍຜູ້ຖືແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບ 
ຍືນຍົງ ຫຼື ບໍລິສັດປູກໄມ້ ຕໍ່ສຳນັກງານຄັງເງິນຂອງ 
ລັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ສຳນັກງານສາຂາ) ເຊິ່ງ 
ໄດ້ມີການຈ່າຍ ຄ່າອາກອນຕໍ່ກັບການຈາລະຈອນ ສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການ (ICMS).
ຜູ້ຖື ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ 
ຫຼືບໍລິສັດປູກ ປ່າສະເໜີການຈົດທະບຽນ 
ແລະຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການປ່ອຍໄມ້ (ເລກທີ່ປຶ້ມທະບຽນ)
ນຳສຳນັກງານຄັງເງິນຂອງລັດເຊິ່ງສຳນັກງານໃຫຍ່ແລະ/ຫຼື 
ສຳນັກງານເຄືອຂ່າຍ ຕັ້ງຢູ່ໃນເວລາທີ່ ຈ່າຍຄ່າອາກອນກ່ຽວ
ກັບການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ (ICMS).
ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ບໍ່ຖືກຍອມຮັບ ຫຼື ເອກະສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ 
ທີ່ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານຂອງການຂາດລາຍການຈຳນວນ 
ເງິນທີ່ຫັກອອກບັນຊີ ກັບສຳນັກງານປ່າໄມ້ຂອງປະ 
ເທດບຼາຊີລ, Ibama, ສະຖາບັນອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນ 
ຂອງ Chico Mendes (Icmbio) ຫຼື ຂະແໜງການຂອງ
ລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສຳປະ ທານປ່າໄມ້.

ຫຼັກຖານຂອງການປະຕິບັດສອດຄ່ອງ ກັບລະບົບ 
ການໄຟຟ້າຂອງ Ibama DOF (ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ 
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງປ່າໄມ້)
ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ຕໍ່ການ 
ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ.
ໃບຢັ້ງຢືນການຊຳລະສະສາງໃນລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກ
DOF.

ການແຈ້ງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ເປັນການຄ້າ
(DCC) ສຳລັບແນວພັນພິເສດ ຈາກປ່າປູກ.

ເອກະສານກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງປ່າໄມ້ (DoFs) 
ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍ/ການຮັບອາຍພິດ.
DOFs ແລະ/ຫຼື ເອກະສານກຳກັບສິນຄ້າ ສຳລັບ 
ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອ 
ຈາກຜະລິດຕະພັນ ຂອງຕ່ອງໂສ້ການດູແລຮັກສາຜະລິດຕ
ະພັນທີ່ ສົງອອກ.
ແບບຟອມປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ (GFs) ແລະ/ຫຼື ເອ
ກະສານກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງປ່າໄມ້ (DOFs) 
ແລະ/ຫຼື ແບບຟອມຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມ (GCA) 
ສຳລັບແຕ່ລະຖ້ຽວຂອງໄມ້ທ່ອນ ຫຼື ໄມ້ແປຮູບ 
(ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕີກັບ, ຍົກເລີກ, ນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ຖືກສໍ້ໂກງ, 
ແລະ ອື່ນໆ).

ລາຍຊື່ການຂົນສົ່ງທາງເຮືອ ແລະ ການຈົດທະບຽນ 
ຄວບຄຸມອື່ນໆ, ການໝາຍກາໄມ້ທ່ອນ ແລະ ຕໍໄມ້.
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ການປຸງແຕ່ງ

ການປຸງແຕ່ງ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ 
ການປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ 
ການປຸງແຕ່ງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາ ຍຂອງ 
ການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາ ຍຂອງ 
ການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາ ຍຂອງ 
ການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາ ຍຂອງ 
ການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາ ຍຂອງ 
ການຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກ

ຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຫຼື ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ 
ທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງໄມ້ 
ຫຼື ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ 
ທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຜູ້ສົ່ງອອກຜະລິ 
ດຕະພັນປ່າໄມ້

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະ 
ການຊຳລະສະ ສາງໜີ້ສິນ ໃນ Fed-
eral Technical Registry of Potentially 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ:
ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບມົນລະພິດ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ 
ຊັບພະຍາກອນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (CTF).
ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະ 
ການຊຳລະສະສາງ ໜີ້ສິນ 
ໃນລະບົບຈົດທະບຽນ, ເກັບກຳ ແລະ ກວດກາ 
(SICAFI) ຂອງ Ibama.
ສຳລັບລັດ Para, ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແ
ລະການຊຳລະສະສາງຂອງນາຍຊ່າງທີ່ຮັບຜິດຊ
ອບໃນການຈົດທະບຽນຜູ້ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແລ
ະຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້  (CEPROF).
ສຳລັບລັດ Mato Grosso, ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດ 
ທະບຽນ ແລະ ການຊຳລະສະສາງ 
ຂອງນາຍຊ່າງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈົດທະບຽ
ນຜູ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດ ຕະພັນປ່າໄມ້ – CCSEMA.

ບໍລິສັດ ສະເໜີເອກະສານ, 
ລະບົບ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ/ຫຼື 
ການຈົດທະບຽນຄວບຄຸມພາຍ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ 
ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ໄດ້ຮັບ/
ເກັບມ້ຽນໄວ້.

ບາງລັດມີຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມ.

ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນດິບ ຈາກປ່າສວນປູກ 
ຫຼື ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ລະບຽບການ ສະເພາະ.

ຊະນິດພັນພືດທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ ແລະ 
ແນວພັນປົກ ປ້ອງ ຕ້ອງບໍ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ, 
ບໍ່ຖືກເຮັດເປັນການຄ້າ ຫຼື ຖືກສົ່ງອອກ.

ຊະນິດພັນພືດທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ ແລະ 
ແນວພັນປົກ ປ້ອງ ຕ້ອງບໍ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ, 
ບໍ່ຖືກເຮັດເປັນການຄ້າ ຫຼື ຖືກສົ່ງອອກ.

ໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະ 
ການທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອດ 
ຄ່ອງກັບຂະແໜງການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານກາງ, 
ຂັ້ນລັດ ແລະ ຂັ້ນເທດສະບານ.

ເອກະສານກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງປ່າໄມ້ (DoFs) 
ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍ/ການຮັບອາຍພິດ.
DOFs ແລະ/ຫຼື ເອກະສານກຳກັບສິນຄ້າ ສຳລັບ 
ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິ່ງເສດ 
ເຫຼືອຈາກການຜະລິດ (GFs) ຂອງໄມ້ທ່ອນແປຮູບ ແລະ 
ຕ່ອງໂສ້ການດູແບຮັກສາໄມ້ທ່ອນ.

ປຶ້ມທະບຽນການສົ່ງອອກ (RE) ໃນລະບົບການຄ້າ 
ຕ່າງປະເທດ (Siscomex) ຂອງ ສຳນັກງານ 
ລາຍຮັບພາຍໃນຂອງປະເທດ ບຼາຊີລ.
ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຢູ່ໃ
ນປື້ມທະບຽນທາງດ້ານວິຊາການຂອງລັດຖະບານ ກາງ 
ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳດ້ານມົນລະພິດ ທີ່ອາດ ເປັນໄປໄດ້ 
ແລະ/ຫຼືຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ (CTF).

ຄຳອະທິບາຍທາງດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ສົ່ງອອກ ທີ່
ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍຄວາມເຫັນທາງວິຊາການ 
ແລະ ທາງວິທະຍາສາດ ຂອງຫ້ອງທົດລອງ ຜະລິດ 
ຕະພັນປ່າໄມ້ ຂອງ IBAMA.

ໃບສັ່ງການສົ່ງອອກ (DE) ທີ່ເປັນຫຼັກຖານຂອງ ຄວາມຖື
ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງແຫຼ່ງກຳເນີດ ຂອງໄມ້ທ່ອນ ຫຼື 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້.
ເອກະສານກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຕົ້ນໄມ້ ສຳລັບ 
ສົ່ງອອກ (DOF Exp) ຫຼື ປ່າໄມ້ຈາກແບບຟອມ ປະເພດ 
3 ສຳລັບການສົ່ງອອກ (GF3
Exp) ທີ່ຄັດຕິດໃສ່ໃບສັ່ງການສົ່ງອອກ (DE).

ລາຍຊື່ຂອງ ແນວພັນໄມ້ທີ່ສູນພັນ, ຖືກຂົ່ມຂູ່ ຫຼື 
ແນວພັນປົກປ້ອງ ເຊົ່ນ ຕົ້ນຢາງພາລາ ຫຼື  seringueira 
ໃນປະເທດ Portuguese (Hevea brasiliensis) ແລະ 
ຕົ້ນໄມ້ຈຳ ພວກເປືອກແຂງ ໃນປະເທດ Brazil ຫຼື
castanheira/castanha-do-brasil ໃນປະເທດ 
Portuguese (Bertholletia excelsa) ຂອງ 
ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້
ຈະບໍ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ.

ໃບສັ່ງການສົ່ງອອກ ພ້ອມເອກະສານຄັດຕິດ:
•  ການອະນຸມັດຂັ້ນຕອນຕ່ອງໂສ້ການດູແລຮັກສາ 
ຈາກປ່າໄມ້ ຫາ ການສົ່ງອອກ
•  ໃບອະນຸຍາດ ສໍາລັບແນວພັນໄມ້ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນ 
ບັນຊີລາຍການໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ II ຂອງ CITES
•  ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ Ibama 
ສຳລັບ ແນວພັນໄມ້ ທີ່ລະບຸຢູ່ໃນ ບັນຊີລາຍການໃນ 
ເອກະສານຄັດຕິດ III ຂອງ CITES
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ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະນຸລັກ

ການອະນຸລັກ

ດ້ານສັງຄົມ

ດ້ານສັງຄົມ

ດ້ານສັງຄົມ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນ 
& ຕີລາຄາ 
ການອະນຸລັກ

conservation 
ການປະເມີນຜົນ 
& ຕີລາຄາ 
ການອະນຸລັກ

ການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ຫວັດດີການ 
ທາງດ້ານສັງຄົມ-
ເສດຖະກິດ

ການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ຫວັດດີການ 
ທາງດ້ານສັງຄົມ-
ເສດຖະກິດ

ການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ຫວັດດີການ 
ທາງດ້ານສັງຄົມ-
ເສດຖະກິດ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ບໍລິສັດທີ່ດຳ 
ເນີນການຂຸດຄົ້ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງ 
ຕ່ອງໂສ້ການ 
ສະໜອງ

ອົງປະກອບທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

ກົດໝາຍທີ່ 
ບັງຄັບໃຊ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກວດກາ: ຂໍ້ສັງເກດ

ການດຳເນີນທຸລະກິດຂຸດຄົ້ນ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່
າໄມ້,ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຂອ
ບປ່າສະຫງວນ ຫຼືເຂດກັນຊົນຂອງປ່າສະຫງ
ວນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ແລະ 
ການອະນຸຍາດເປັນ ການສະເພາະ.
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການປູກປ່າໃນໜ່
ວຍ ງານຮັບຜິດຊອບປ່າສະຫງວນ (UC) ແລະ 
ເຂດ ກັນຊົນແຕ່ລະແຫ່ງ ຕ້ອງໄດ້ນຳມາສຶກສາ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ການຮັບເອົາລະບົບ ຫຼື ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ 
ຕໍ່ຕ້ານກັບການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທ່ອນແບບຜິດກົດໝ
າຍ, ການຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ 
ກິດຈະກຳທີ່ເກືອດຫ້າມ.
ການປະຕິບັດແຜນງານສຶກສາທາງດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກາ
ນອະນຸລັກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ແລະ 
ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ ອ້້ອມຂ້າງ.

ຂໍ້ແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ 
ສັດ ແລະ ພືດ ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແນວພັນພືດ ແລະ 
ສັດ ພື້ນເມືອງ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນ 
ແນວພັນທີ່ມີຢູ່ ທ້ອງຖິ່ນສະເພາະໃດໜຶ່ງ, 
ຫາຍາກ, ຖືກຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ມີ 
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ,ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ 
ຂອງມັນ.

ການຮັບເອົາມາດຕະການທີ່ພິຈາລະນາ ແລະ 
ຮັບຮູ້ສະຫວັດດີການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງ ຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ ຫຼື 
ຊຸມຊົນຢູ່ຊົນນະບົດ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລັກສະນະສະເພາະຕົວ ແລະ 
ບ່ອນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທີ່ເກົ່າແກ່ (ຊາວພື້ນເມືອງ) 
ແລະ ຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດທັງໝົດ  ພ້ອມທັງ 
ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ສະຫະກອນ ທີ່ອາໄສຢູ່ 
ອ້ອມຂ້າງໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ຫຼື ຊຸມຊົນ ພື້ນເມືອງ 
ສຳລັບການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເກົ່າແກ່ 
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແນວພັນປ່າໄມ້ ແລະ/ຫຼື 
ສຳລັບ ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການດຳເ
ນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບໄມ້ທ່ອນ.

ກວດສອບເບິ່ງ:
• ບົດສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່່ງແວດລ້ອມ ຫຼື 

ການປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
• ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີ່ອອກໃຫ້ 

ໂດຍອົງການສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ດ້ານການບໍລິຫານຂອງໜ່ວຍງານອະນຸລັກ ຫຼື ເຈົ້າຂອງ 
ປ່າສະຫງວນທຳມະຊາດສ່ວນຕົວຂອງເຜົ່າ (RPPN)

• ອົງການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ ຫຼື ການຕີລາຄາ ຂອງ 
IBAMA ທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ 
ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ຫຼື ເບົາບາງລົງ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ພ້ອມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າໄມ້ທັງໝົດ,  ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບັນດາກິດຈະ 
ກຳທີ່ຖືກປະຈິບັດ (ກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງ 
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂຸດຄົ້ນ) ແລະ ທີ່ຊີ້ບອກເຖິງ ບໍ
ລິມາດໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ.

ການມີປ້າຍ ແລະ ຄຳເຕືອນ ຕໍ່ກັບການລ່າສັດ, ການຫາປາ 
ແລະ ການທຳລາຍປ່າໄມ້; ລະບົບ ເຝົ້າລະວັງ.

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ຫຼັງຈາກການ ຂຸດຄົ້ນ, ຫຼື 
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຕີລາຄາ ການອະນຸລັກ ພັນພືດ 
ແລະ ພັນສັດ.

ລັດ Amazonas – ການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບແນວ 
ພັນພືດທີ່ຫາຍາກ, ຖືກຂົ່່ມຂູ່ ແລະ ມີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນສະ 
ເພາະໃດໜຶ່ງ ຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ 

ແຜນງານ ຫຼື ວິທີປະຕິບັດເພື່ອຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນ ຕາມ 
ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, ຜູ້ນຳໃຊ້ ຫຼື ເກັບກູ້ຜະລິດຕະ 
ພັນປ່າໄມ້ ພາຍໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.

ແຜນທີ່, ແຜນວາດ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບ 
ທີ່ຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນທັງໝົດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມ 
ແລະ ການນຳສະເໜີອື່ນໆ.

ສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນທາງການ ກັບປະຊາຊົນ 
ຫຼື ຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ, ແມ່ນເຮັດຂຶ້ນຢ່າງອິດສະລະ 
ແລະ ດ້ວຍຄວາມຍິນຍອມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂອງຄູ່ສັນ 
ຍາທັງສອງຝ່າຍ ກ່ອນການດຳເນີນກິດຈະການ ປ່າໄມ້.
ໃບຮັບເງິນຂອງການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫຼື 
ຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ.
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ຫຸ້ນສ່ວນ ກິດຈະການປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ຂອງທະວີບອາຊີ (RAFT)

RAFT ແມ່ນແຜນງານລະດັບຂົງເຂດທີ່ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມ
າດ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໃນອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອສະໜັບສະໜັບຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ ແລະ 
ຜະລິດຂຶ້ນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

RAFT ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານຂອງປະເທດອົສຕຼລີ ແລະ 
ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ The Nature Con-
servancy (TNC), ສະຖາບັນກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (IGES), TFT (The Foest 
Trust), ມູນນິທິປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ (TFF), TRAFFIC - ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາການຄ້າສັດປ່າ, 
ແລະ ເຄືອຂ່າຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າ ໃນທົ່ວໂລກ ຂອງ WWF’s (GFTN).  ນອກຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວ
ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້, RAFT ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ, ອຸດສາຫະກຳ, ບັນດາອົງກ
ານຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນດ້ານການສຶກສາ ຈາກທົ່ວໂລກ.

ໂດຍຜ່ານການຕອບສະໜອງດ້ານການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, 
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ກາລະໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ RAFT ໄດ້ຊ່ວຍເຕີມຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດ ແລະ 
ສິ່ງຈູງໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ສະໜ
ອງສິນຄ້າໃນຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟິກ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສຳ
ລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ເສດຖະກິດ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ ໄປພ້ອມໆກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນ
ແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ແຜນງານນີ້ແນໃສ່ຫົກປະເທດ - ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ປາປົວ 
ນີວກີເນຍ ແລະ ຫວຽດນາມ - ແລະ ປະເທດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ ແລະ 
ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໃນລະດັບຂົງເຂດ.
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WWF ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງອະນຸລັກເອກະລາດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 
ມີປະສົບການກ້ວາງຂວາງທ່ີສຸດ, ເຊ່ິງ ມີຜູ້ສະໜັບສະໜູນເຖິງ 5 ລ້ານລາຍ ແລະ ມີເຄືອຂ່າຍຢູ່ໃນທ່ົວໂລກທ່ີເ
ຄ່ືອນໄຫວໃນຫຼາຍກ່ວາ 100 ປະເທດ.

ພາລະກິດ ຂອງ WWF’s ແມ່ນເພ່ືອສະກັດກ້ັນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງສ່ິງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນໂລກ ແລະ 
ສ້າງອະນາຄົດທ່ີມະນຸດມີຊີວິດຢ່າງປອງດອງກັບທຳມະຊາດ, ດ້ວຍການ:

 ● ອະນຸລັກ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາຂອງໂລກ

 ● ຮັບປະກັນວ່າການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້ ເປັນ

 ● ສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນ ມົນລະພິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຢ່າງສິ້ນເປືອງ.

GFTN ແມ່ນແນວຄິດລິເລີ່ມຂອງ WWF ເພື່ອກໍາຈັດການຕັດໄມ້ທ່ອນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ 
ປ່ຽນສະພາບຂອງຕະຫຼາດໂລກ ມາເປັນກຳລັງເພື່ອຮັກສາໄວ້ເຊິ່ງປ່າໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຖືກຂົ່ມຂູ່ 
ຂອງໂລກ.  ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ ລະຫວ່າງ ບັນດາບໍລິສັດ 
ທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະບັນລຸຜົນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ປ່າໄມ້ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, GFTN ສ້າງເງື່
ອນໄຂທາງການຕະຫຼາດທີ່ຊ່ວຍອະນຸລັກປ່າມໄມ້ຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີ່ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖ
ະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້.  GFTN ພິຈາລະນາວ່າ 
ໃບຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ອີງໃສ່ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນ 
ໃນຂະບວນການນີ້ ແລະ ຊ່ວຍກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຫຼັກການ ຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທາງດ້ານກາ
ນຄ້າທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງ. 

TRAFFIC, ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາການຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ປະຕິບັດງານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຄ້າຂາຍພືດ 
ແລະ ສັດປ່າ ບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ.

ວິໄສທັດຂອງ TRAFFIC ແມ່ນໂລກທີ່ການຄ້າຂາຍພືດປ່າ ແລະ ສັດປ່າ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບທີ່ຍື
ນຍົງໂດຍບໍ່ມີການທຳລາຍຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ໃນຮູບແບບທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່
າງສຳຄັນ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງ ການຂອງມະນຸດ, ສະໜັບສະໜູນ ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ 
ແລະ ຊ່ວຍຈູງໃຈ ໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະ ຕໍ່ການອະນຸລັກຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ຖິ່ນອາໄສຂອງມັນ.

TRAFFIC International
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Cambridge CB3 ODL, UK
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