ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ

ເລກທີ
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ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 22.09.2008

ຄ ໍາສງັ່
ຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການ ເພີ່ ມທະວີຄວາມເຂັມ
້ ງວດ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ, ປົກປັກຮ ັກສາປ່າໄມ ້
ແລະ ການປະສານງານໃນການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ ້.
ເຖິງ : ບ ັນດາທ່ານລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ, ຫົວໜ້າອ ົງການລ ັດຖະບານ,ເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ ແລະ
ບ ັນດາເຈົາ້ ແຂວງໃນທົ່ ວປະເທດ.
- ເພື່ ອປະຕິບ ັດຍຸດທະສາດພັດທະນາປ່າໄມ ້ ແຕ່ນຮ
ີ້ ອດປີ 2020 ໃຫ້ປະກ ົດຜົນເປັນຈິງ, ເປັນຕນແມ
ົ້
່ນເຮັດ
ໃຫ້ເນືອ
້ ທີ່ ປົກຫຸມ
້ ປ່າໄມ ້ກວມ 70% ຂອງເນືອ
້ ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ; ຈາກ
ໍ ັດການເອື່ ອຍອີງໃສ່ການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ທ ໍາມະ
ຊາດ ເພື່ ອສ້າງລາຍຮ ັບເຂົ້າງ ົບປະມານ ແລະ ກ້າວໄປສູກ
່ ານປິ ດປ່າທ ໍາມະຊາດ ໂດຍຫລ ັກການໃນເວລາ
ອ ັນຄວນ ແນໃສ່ຮ ັກສາຄວາມອຸດ ົມສ ົມບູນຂອງຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.
- ເພື່ ອໃຫ້ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດກ ົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່
ໍ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບປ່າໄມ ້ ມີຄວາມສ ັກສິດ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງ
ອອກຄ ໍາສງັ່ ເປັນປະຈາແຕ່
ໍ
ລະປີ ຕື່ມອີກ ກ່ຽວກ ັບ ການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ .້
- ເພື່ ອໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອ ົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລດ
ັ ຖະບານ ກໍ່ ຄືອ ໍານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ ນຂນຕ່
ັ້ າງໆ
ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົາ້ ການໃນການປະຕິບ ັດພາລະບ ົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕ ົນ ກ່ຽວກ ັບ
ການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ການທຸລະກິດໄມ ້ໄດ້ຢາ່ ງຄ່ອງຕ ົວ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ຫລາຍຂຶນ
້ , ຕ້ານ ແລະ
ສະກ ັດ ກນັ້ ປະກ ົດການຫຍໍທ
້ ໍ້ ກ່ຽວກ ັບ ການລະເມີດກ ົດໝາຍປ່າໄມ ້ ແລະ ກ ົດໝາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
ນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ ອອກຄ ໍາສງັ່ :
1. ໃຫ້ບ ັນດາກະຊວງ, ອ ົງການລ ັດຖະບານ, ອ ໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນທຸກຂນ
ັ້ ເພີ່ ມທະວີຄວາມ
ເອົ າໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບ ັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຕ ົນ ກ່ຽວກ ັບ ການຄຸມ
້ ຄອງ
ປ່າໄມ ້ ແລະ ການທຸລະກິດໄມ ້ ໂດຍສ ົມທົບແໜ້ນທັງ 3 ມາດຕະການລວມຄື :

ມາດຕະການໂຄສະນາອະທິບາຍ ແລະ ສຶກສາອ ົບຮ ົມ ; ມາດຕະການເສດຖະກິດ ; ມາດຕະການບໍລິຫານ
ແລະ ກ ົດໝາຍ.
2. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ ົມທົບກ ັບອ ົງການຄຸມ
້ ຄອງທີ່ ດິນແຫ່ງຊາດ, ບ ັນດາກະຊວງອ ົງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອ ໍານາດການປົກຄອງທຸກທ້ອງຖິ່ ນໃນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອດ ໍາເນີນການສ ໍາຫລວດ ຈ ັດສ ັນ
ແບ່ງເຂດ ແຕ່ລະປະເພດປ່າໄມ ້ຄືນໃຫ້ຊ ັດເຈນ, ສອດຄ່ອງກ ັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມີການຕິດຕງປ້
ັ ້ າຍ
ໝາຍເຂດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໃນສາມປະເພດປ່າຄື : ເຂດປ່າສະຫງວນ (ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ ນ);
ເຂດປ່າປ້ອງກ ັນ (ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ ນ) ແລະ ເຂດປ່າຜະລິດໃຫ້ສ ໍາເລັ ດໃຮປີ 2010.
3. ໃຫ້ເອົ າໃຈໃສ່ຄມ
ຸ້ ຄອງປ່າໄມ ້ແຕ່ລະປະເພດຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ, ໂດຍແມ ່ນກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ເປັນຜູມ
້ ບ
ີ ົດບາດເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສ ົມທົບກ ັບບ ັນດາກະຊວງ, ອ ົງການລ ັດຖະບານ ແລະ ອ ໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ໃນການດ ໍາເນີນວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ ອຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ແຕ່ລະປະເພດ, ແຕ່ລະເຂດ ໃຫ້ມ ີ
ຄວາມສ ັກສິດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ :
3.1. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ :
ໃຫ້ຫນ
ັ ເຂດປ່າສະຫງວນ, ເຂດປ່າປ້ອງກ ັນຍອດນາໍ້ ແລະ ປ້ອງກ ັນອ່າງໂຕ່ງນາໍ້ ໄປສູກ
່ ານ ສະຫງວນ
ຢ່າງເດັດຂາດ ໂດຍໃຫ້ປະກາດປິ ດປ່າແບບຖາວອນ, ບໍ່ ໃຫ້ມກ
ີ ານຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດ ົງ,
ບໍ່ ໃຫ້ຫາປາ ລ່າເນືອ
້ , ຍ ົກເວັ້ນການເກັບກູເ້ ຄື່ ອງປ່າຂອງດ ົງບາງຊະນິດ ເຊັ່ ນ : ໜໍ່ ໄມ ້, ເຫັ ດ, ຜັກປ່າ,
ຫົວມ ັນປ່າ, ໝາກໄມ ້ປ່າ, ພືດສະໝູນໄພ, ໝາກຕາວ, ໜໍ່ ແຍ້, ໜໍ່ ບຸນ
່ , ໜໍ່ ສານ, ໜໍ່ ຫວາຍ ແລະ ອື່ ນໆ
ເພື່ ອໃຊ້ສອຍຂອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ ໃນເຂດກ ັນຊ ົນທີ່ ລ ັດອະນຸຍາດ, ແຕ່ຕອ
້ ງປະຕິບ ັດຕາມຂໍແ
້ ນະນ ໍາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ບ ົນພື້ນຖານການຄຸມ
້ ຄອງ ແບບຍືນນານ ແລະ ບໍ່ ມີລ ັກສະນະດ ັບສູນ.
ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາແລະ
ໍ
ປ່າໄມ ້ ປັບປຸງລະບ ົບການຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຄືນໃໝ່ ໂດຍປະກອບ
ພະນ ັກງານວິຊາການປ່າໄມ ້ໄປປະຈາຢູ
ໍ ແ
່ ຕ່ລະເຂດປ່າສະຫງວນໃຫ້ພຽງພໍ , ລວມທັງງ ົບປະມານ, ພາຫະນະ
ແລະ ວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ ເພື່ ອຮ ັບໃຊ້ການເຄື່ ອນໄຫວປົກປັກຮ ັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ສ ັດນາສ
ໍ້ ັດປ່າ,
ຊີວພ
ິ າໆພັນ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ.
ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະປ່າໄມ ້ຄຸມ
້ ຄອງດ້ານວິຊາການປ່າໄມ ້, ການ
ໍ ົດກ ົດລະບຽບການຄຸມ
້ ຄອງລະອຽດ
ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ, ຄຸມ
້ ຄອງການຄນຄວ້
ົ້
າສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊະນິດໄມ ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ,
ຄຸມ
້ ຄອງການເກັບກູເ້ ຄື່ ອງປ່າຂອງດ ົງເພື່ ອໃຊ້ສອຍຂອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ ໃນເຂດກ ັນຊ ົນຂອງປ່ສະຫງວນ.
ອ ໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນທຸກຂນ
ັ້ ມີໜາ້ ທີ່ ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮ ັກສາ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ດ້ວຍການປ້ອງກ ັນບໍ່ ໃຫ້ມກ
ີ ານລກ
ັ ລອບຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດ ົງ, ບໍ່ ໃຫ້ມກ
ີ ານບຸກລຸກ-ຢຶດຈອງເອົ າ
ທີ່ ດິນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ເພື່ ອທ ໍາການຜະລິດ ຫລື ປຸກສ້າງທີ່ ຢູອ
່ າໄສ.
ສ ໍາລບ
ັ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ພູພະນ ັງ ແມ ່ນມອບໃຫ້ ກະຊວງປ້ອງກ ັນປະເທດ
ສືບຕໍ່ ຄຸມ
້ ຄອງ ໂດຍໃຫ້ກອງປ້ອງກ ັນທີ່ ປະຈາຢູ
ໍ ທ
່ ີ່ ນນັ້ ປະສານສ ົມທົບແໜ້ນກ ັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງ ອ ໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ, ແຂວງວຽງຈ ັນ, ແຂວງບໍລິຄ ໍາໄຊ)
ເພື່ ອຮ່ວມກ ັນປະຕິບ ັດ ໜ້າທີ່ ຄຸມ
້ ຄອງປົກປັກຮ ັກສາຕາມທີ່ ໄດ້ຮ ັບມອບໝາຍ. ເປັນຕນແມ
ົ້
່ນການປ້ອງກ ັນ ແລະ
ສະກ ັດກນການລ
ັ້
ກ
ັ ລອບ ຕ ັດໄມ ້ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ; ການປ້ອງກ ັນ ແລະ ມອດໄຟປ່າທີ່ ເກີດຂຶນ
້

ຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທັງສອງແຫ່ງນນ,
ັ້ ສ່ວນການຄຸມ
້ ຄອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ
ແມ ່ນຂຶນ
້ ກ ັບຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.
3.2 ປ່າປ້ອງກ ັນ :
ໃຫ້ຫນ
ັ ໄປສູກ
່ ານຄຸມ
້ ຄອງທີ່ ເປັນລະບ ົບ ເພື່ ອໃຫ້ປ່າປ້ອງກ ັນເຮັດໜ້າທີ່ ປ້ອງກ ັນໄດ້ຕາມຈຸດປະສ ົງ ເປົ້າ
ໝາຍ ; ໃນສະເພາະໜ້ານີ້ ໃຫ້ປະກາດປິ ດປ່າແບບຖາວອນໃນເຂດປ່າຍອດນາ,
ໍ້ ເຂດປ່າທີ່ ມີຄວາມຄ້ອຍຊ ັນສູງ,
ເຂດປ່າ ປ້ອງກ ັນຊາດ ລຽບຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ; ຍ ົກເວັ້ນເຂດໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການສຶກສາດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ ງໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດຈາກລ ັດຖະບານແລ້ວ ແລະ
ເຂດສະເພາະເພື່ ອໃຫ້ ປະຊາຊ ົນ ຊ ົມໃຊ້ໄມ ້ ແລະ ເກັບກູເ້ ຄື່ ອງປ່າຂອງດ ົງຕາມມູນເຊືອ
້ ເພື່ ອຮ ັບໃຊ້ຊວ
ີ ດ
ິ
ການເປັນຢູເ່ ທົ່ ານນ.
ັ້
ໃຫ້ຈ ັດຕງການຄຸ
ັ້
ມ
້ ຄອງປ່າປ້ອງກ ັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ແບບມີສວ
່ ນຮ່ວມໂດຍ ເລືອກເຟັ້ນເອົ າ ປະຊາຊ ົນ
ພາຍໃນບ້ານຢູບ
່ ໍລິເວນອ້ອມຮອບປ່າປ້ອງກ ັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນເພື່ ອຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ຈ ັດຕງເຂົ
ັ້ າເຈົາ້
ເຮັດອາຊີບປ່າໄມ ້ (ປົກປັກຮ ັກສາ, ຟື້ ນຟູ, ບູລະນະປ່າໄມ ້) ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ໄດ້ຮ ັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສ ົມ
ເປັນວ ັດຖຸພນ
ັ ຫລື ເປັນເງິນຈາກການປະກອບອາຊີບດງັ່ ກ່າວ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ອອກ
ລະບຽບການສະເພາະ.
3.3 ປ່າຜະລິດ :
ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ ົມທົບກ ັບອ ໍານາດການປົກຄອງທຸກທ້ອງຖິ່ ນ ດ ໍາເນີນການກວດກາຄືນ
ເຂດປ່າຜະລິດທີ່ ໄດ້ສາ້ ງຕງແລ້
ັ້
ວ ແລະ ໃຫ້ຮບ
ີ ຮ້ອນສ້າງແຜນຈ ັດສ ັນ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງແບບຍືນນານ ຕາມຫລກ
ັ
ວິຊາການ ຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ ; ບ່ອນໃດບໍ່ ທັນໄດ້ສາ້ ງແຜນຈ ັດສ ັນ ແລະ ບໍ່ ທັນໄດ້ປະກາດເປັນເຂດປ່າຜະລິດ
ແມ ່ນໃຫ້ປະກາດປິ ດປ່າຊວົ່ ຄາວ ຈ ົນກວ່າຈະສ ໍາເລັ ດການສ້າງແຜນຈ ັດສ ັນ ແລະ ໄດ້ປະກາດເປັນເຂດປ່າຜະລິດ
ຢ່າງເປັນທາງການ ຈຶ່ ງໃຫ້ ດ ໍາເນີນ ການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ໄປຕາມແຜນຈ ັດສ ັນນນໄດ້
ັ້
.
4. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ປະສານສ ົມທົບ
ຢ່າງກ ົມກຽວ ເປັນເອກະພາບ ເພື່ ອສ້າງແຜນຂຸດຄໄມ
ົ້ ້ປະຈາປີ
ໍ ຂອງລ ັດຖະບານ ອີງຕາມຕ ົວເລກສະເໜີ ແຜນ
ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ຂອງ ບ ັນດາ ແຂວງ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການສ ໍາຫລວດເພື່ ອຂຸດຄນອອກຈາກເຂດປ່
ົ້
າຜະລິດ ແລະ ເຂດໂຄງ
ການພັດທະນາຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ : ໂຄງການກໍ່ ສາ້ ງເຂື່ ອນໄຟຟ້ານາຕ
ໍ້ ົກ, ໂຄງການຂຸດຄນແຮ່
ົ້
ທາດ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ ງ
ທາງ ຫລື ສາຍສງົ່ , ໂຄງການບຸກເບີກເນືອ
້ ທີ່ ເພື່ ອຈ ັດສ ັນອາຊີບ ແລະ ພູມລ ໍາເນົາຄ ົງທີ່ ໃຫ້ປະຊາຊ ົນ ແລະ
ອື່ ນໆອີກ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບການອະນຸມ ັດຈາກລ ັດຖະບານ.
4.1 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ມີໜາ້ ທີ່ ຄນຄວ້
ົ້
າຂຶນ
້ ແຜນຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ ເພື່ ອສະເໜີລດ
ັ ຖະບານ
ພິຈາລະນາຮ ັບຮອງເອົ າ. ແຜນການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ ຕ້ອງສ້າງບ ົນພື້ນຖານຄວາມສາມາຕອບສະໜອງ ຂອງ
ປ່າໄມ ້ ກໍ່ ຄຍ
ື ດ
ຸ ທະສາດການພັດທະນາປ່າໄມ ້ແບບຍືນນານ, ພ້ອມດຽວກ ັນນນັ້ ກໍ່ ຕອ
້ ງອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ນ ໍາໃຊ້ໄມ ້ ຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄມ ້ເປັນວ ັດຖຸດບ
ິ ເພື່ ອປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ
ສ ໍາເລັ ດຮູບເພື່ ອສງົ່ ອອກຕ່າງປະເທດ.

4.2 ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ມີໜາ້ ທີ່ ຄນຄວ້
ົ້
າ ກາແໜ້
ໍ
ນຄວາມຕ້ອງການໄມ ້ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ ວປະເທດ ແລະ ມີໜາ້ ທີ່ ສ ັງລວມຄວາມຕ້ອງການນນ
ັ້ ສງົ່ ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເພື່ ອຄນຄວ້
ົ້
າ
ຂຶນ
້ ແຜນ ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ .
4.3 ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ມີໜາ້ ທີ່ ຊີນ
້ ໍາ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ສະມາຄ ົມ ອຸດສາຫະກາໍ ປຸງແຕ່ງ
ໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ສ ັງລວມຄວາມຕ້ອງການປະເພດໄມ ້, ຈານວນໄມ
ໍ
້ຂອງບ ັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ ທີ່ ເປັນສະມາ
ຊິກ ຂອງສະມາຄ ົມ ເພື່ ອສະເໜີຕໍ່ກະຊວງອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າ ສ ັງລວມແລ້ວສ ົມທົບກ ັບ ກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໃນການເອົ າເຂົ້າແຜນຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ ກອ
່ ນນ ໍາສະເໜີລດ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາ.
4.4 ເມື່ ອລ ັດຖະບານໄດ້ຮ ັບຮອງເອົ າແຜນຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ ແລ້ວ ກະຊວງອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າ
ສ ົມທົບກ ັບກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ອ ໍານາດກາປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ພິຈາລະນາອະນຸມ ັດ
ການຈ ັດສ ັນໄມ ້ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ທີ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ ທີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ົມ ອຸດສາຫະກາໍ
ປຸງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ຕາມແຜນການທີ່ ໄດ້ສະເໜີ ດ້ວຍຮູບການປະມູນ ຫລື ທາບທາມລາຄາ ຕາມລະບຽບ
ຫລ ັກການ.
5. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ ົມທົບແໜ້ນກ ັບບ ັນດາກະຊວງ-ອ ົງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອ ໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນໃນການຄຸມ
້ ຄອງການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມລະບຽບການບ ົນພື້ນຖານ ແຜນການ
ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ ທີ່ ລ ັດຖະບານຮ ັບຮອງເອົ າແລ້ວນນ.
ັ້
5.1 ໃຫ້ການ
ໍ ົດລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກ ັບ ການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ອອກຈາກເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ ອອກ
ອະນຸຍາດຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ໃນເຂດປ່າຜະລິດທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການສ ໍາຫລວດ ແລະ ມີແຜນຈ ັດສ ັນແບຍືນນານ
ແລ້ວເທົ່ ານນ.
ັ້
5.2 ການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ອອກຈາກເຂດໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຕ້ອງດ ໍາເນີນຕາມລະບຽບການແລະ ຮູບການ
ສະເພາະຕາມການຕ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະບານຄື :
- ມີການແຕ່ງຕງຄະນະຮ
ັ້
ັບຜິດຊອບຊີນ
້ ໍາແລະ ຄຸມ
້ ຄອງການຂຸດຄນທີ່
ົ້ ປະກອບດ້ວຍບ ັນດາ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ ຫລື ມີການມອບໝາຍໃຫ້ໜວ
່ ຍງານໃດໜຶ່ ງຮ ັບຜິດຊອບຄຸມ
້ ຄອງ ; ມີການປະມູນ ຫລື
ທາບທາມເອົ າບໍລິສ ັດເພື່ ອຮ ັບເໝົ າຂຸດຄນ.
ົ້
- ມີການສ ໍາຫລວດປະເພດໄມ ້ ແລະ ບໍລິມາດໄມ ້ໃຫ້ຊ ັດເຈນ ເພື່ ອເອົ າເຂົ້າໃນແຜນຂຸດຄນກໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ .
6. ການຂາຍໄມ ້ທີ່ ຕ ັດອອກມາຈາກປ່າຜະລິດ ແລະ ຈາກເຂດໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຕາມແຜນການ
ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ປະຈາປີ
ໍ ຂອງລດ
ັ ຖະບານ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມ 2 ຮູບການຄື : (1) ປະມູນຂາຍ ຫລື ທາບທາມລາຄາ
ແລະ (2) ຈ ັດສ ັນແບ່ງປັນຕາມບູລິມະສິດ ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງກວ່າ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ທີ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ
ທີ່ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ.
6.1 ລ ັດ (ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ , ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ, ອ ໍານາດ ການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. .. ) ຕ້ອງກາໂກຕາໄມ
ໍ
້ ແລະ ເປັນຜູຕ
້ ົກລ ົງກ່ຽວກ ັບ ການຈ ັດສ ັນແບ່ງປັນ ໂກຕາໄມ ້
ໃຫ້ແກ່ ບ ັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ ຕາມເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ ທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ
ແລະ ການຄ້າ ວາງອອກ ; ສ່ວນສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ແມ ່ນບໍ່ ມີສດ
ິ ຈ ັດສ ັນ
ແບ່ງປັນໂກຕາໄມ ້, ແຕ່ຫາກມີ ໜ້າທີ່ ນ ໍາສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຊະນິດໄມ ້, ລາຄາໄມ ້ ແລະ ຈານວນໄມ
ໍ
້

ຂອງແຕ່ລະໂຮງງານໃຫ້ລດ
ັ ຊາບ ເພື່ ອຂຶນ
້ ແຜນຂຸດຄນບ
ົ້ ົນພື້ນຖານຄວາມອາດສາມາດ ຕອບສະໜອງໄມ ້
ໃນແຕ່ລະປີ ; ພ້ອມກ ັນນນ
ັ້ ກໍ່ ມໜ
ີ າ້ ທີ່ ສະເໜີຕໍ່ ອ ົງການລດ
ັ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໃຫ້ບລ
ູ ິມະສິດແກ່ໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງໄມ ້ໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄ ົມຊຶ່ ງທາງ ສະມາຄ ົມເຫັ ນວ່າສ ົມຄວນ ໃຫ້ການສງົ່ ເສີມ
ເປັນພິເສດ.
6.2 ການຈ ັດສ ັນແບ່ງປັນໄມ ້ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ ຕ້ອງຢູບ
່ ົນພື້ນຖານການມີຂຜ
ໍ້ ກ
ູ ພັນ ສ ັນຍາຊື້ -ຂາຍ
ໄມ ້ກ ັບລ ັດ, ຊຶ່ ງຕ້ອງປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ້ :
- ສ ໍາລບ
ັ ໄມ ້ທີ່ ຂຸດຄນໃນເຂດປ່
ົ້
າຜະລິດທີ່ ມີແຜນຈ ັດສ ັນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປະມູນຂາຍຕາມຊະນິດ ແລະ
ຈານວນໄມ
ໍ
້ທີ່ ໄດ້ອະນຸມ ັດແລ້ວ ບ ົນພື້ນຖານລາຄາທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ວາງອອກ, ມູນຄ່າ
ປະມູນທີ່ ເກີນລາຄາທີ່ ລດ
ັ ຖະບານການ
ໍ ົດ ຕ້ອງໄດ້ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ົນ ແລະ ອ ໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ໃນເຂດດງັ່ ກ່າວຕາມລະບຽບການ ເພື່ ອໃຫ້ປະຊາຊ ົນ ແລະ ອ ໍານາດການປົກຄອງ ໄດ້ຮ ັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮ ັກສາປ່າໄມ ້. ພາຍຫລ ັງການປະມູນໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ
ແລະ ການຄ້າ ເຮັດສ ັນຍາຊື-້ ຂາຍ ກ ັບ ບໍລິສ ັດທີ່ ປະມູນໄດ້ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມເນືອ
້ ໃນຂອງສ ັນຍາ
ຢ່າງເຂັມ
້ ງວດເພື່ ອຫລີກ ເວັ້ນບໍ່ ໃຫ້ເກີດກໍລະນີຕ ັດໄມ ້ອອກມາແລ້ວ ບໍ່ ມີຜຊ
ູ້ ຫ
ື້ ລືຊໃື້ ນລາຄາທີ່ ບໍ່ ສ ົມເຫດສ ົມຜົນ,
ເຮັດໃຫ້ລ ັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ
- ສ ໍາລບ
ັ ໄມ ້ທີ່ ຂຸດຄນໃນເຂດໂຄງການພັ
ົ້
ດທະຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະຮ ັບຜິດຊອບຊີນ
້ ໍາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງການ ຂຸດຄນ
ົ້
ໄມ ້ ໃນເຂດໂຄງການດງັ່ ກ່າວ ປະຕິບ ັດຕາມ 2 ຮູບການ ຄື : (1) ປະມູນຂາຍ ຫລທ ທາບທາມລາຄາ ແລະ
(2) ຈ ັດສ ັນແບ່ງປັນຕາມບູລິມະສິດປະສິດທິຜນ
ົ ສູງກວ່າ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ທີ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ ທີ່ ເປັນ
ສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄ ົມ ອຸດສາຫະກາໍ ປຸງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ.
7. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ອອກລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງໄມ ້ປູກ, ເປັນຕນ
ົ້
ການສ ໍາຫລວດຂຶນ
້ ທະບຽນສວນປູກໄມ ້ຂອງບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນລະທ້ອງຖິ່ ນ ; ລະບຽບການກ່ຽວກ ັບ
ການຂຸດຄນ,
ົ້ ການສ້າງແຜນຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປູກປະຈາປີ
ໍ ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍຮ ັບປະກ ັນບາງຫລກ
ັ ການດງັ່ ນີ້ :7.1
ໃຫ້ຫອ
້ ງການ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມືອງ ເປັນຜູຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງຕິດຕາມການປູກໄມ ້ ແລະ ອອກທະບຽນ
ສວນປູກໄມ ້, ສ ໍາລ ັບແຫລ່ງກາເນີ
ໍ ນໄມ ້ປູກທີ່ ຂຸດຄນອອກຈາກສວນປູ
ົ້
ກ ແມ ່ນພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ເປັນຜູອ
້ ອກໃບຢັງຢື
້ ນບ ົນພື້ນຖານທະບຽນສວນປູກທີ່ ຫ້ອງການກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ ້ເມືອງ ເປັນຜູອ
້ ອກໃຫ້.
7.2 ການຊື-້ ຂາຍໄມ ້ຈາກສວນປູກແມ ່ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງເຈົາ້ ຂອງສວນປູກ ແລະ ຜູຊ
້ ໃື້ ນການ
ເຈລະຈາຕໍ່ ລອງ ຫລື ທາບທາມລາຄາ ບ ົນພື້ນຖານການສະໜອງຂໍມ
້ ນ
ູ ດ້ານຕະຫລາດ ຂອງສະມາຄ ົມອຸດສາຫະ
ກາໍ ປຸງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫ້ບລ
ູ ິມະສິດ ສ ໍາລບ
ັ ການປຸງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດກ່ອນ.
7.3 ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າວາງລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກ ັບ ການຊື-້ ຂາຍໄມ ້ຈາກ
ສ່ວນປູກ, ຖ້າຫາກຜູປ
້ ະກອບການໃດຈະສງົ່ ໄມ ້ປູກອອກຕ່າງປະເທດເປັນໄມ ້ທ່ອນ ຫລື ໄມ ້ເລື່ ອຍຕ້ອງໄດ້ສະເໜີ
ຂໍການອະນຸມ ັດຈາກ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ບ ົນພື້ນການເຫັ ນດີເປັນເອກະພາບຂອງ ກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້. ຜູສ
້ ງົ່ ອອກ ຕ້ອງປະຕິບ ັດພັນທະໃນການສງົ່ ອອກຕາມລະບຽບການຢ່າງຄ ົບຖ້ວນ.

8. ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກ
ໍ າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ ົມທົບກ ັບ ບ ັນດາ
ກະຊວງ, ອ ົງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອ ໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ຄນຄວ້
ົ້
ານະໂຍບາຍສງົ່ ເສີມການນ ໍາໃຊ້ໄມ ້ປູກ
ແທນໄມ ້ຈາກ ປ່າທ ໍາມະຊາດ ເພື່ ອເປັນວ ັດຖຸດບ
ິ ປ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ ແລະ ສງົ່ ເສີມການຊ ົມໃຊ້ຜະລິດ
ຕະພັນໄມ ້ປູກໃຫ້ເປັນຮູບປະທ ໍາ.
- ໃນແຕ່ລະປີ ໃຫ້ກະຊວງກະສິກ
ໍ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ ັງລວມແຜນການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ຈາກສວນປູກ ແລ້ວ ສ ົມທົບ ກ ັບ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອໃຫ້ເຄື່ ອນ
ໄຫວເກັບຊືຕ
້ າມລະບຽບການ ແລະ ລາຄາທີ່ ເໝາະສ ົມ.
9. ການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ເພື່ ອເປັນແຫລ່ງພະລ ັງງານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າເຊັ່ ນ : ໄມ ້ຟື ນ, ໄມ ້ເພື່ ອເຮັດຖ່ານ,
ໄມ ້ຫລກ
ັ ຮວ,
ົ້ ໄມ ້ຄາແບບ
ໍ້
ຕນຕໍ
ົ້ ແ
້ ມ ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເອົ າສະເພາະຈາກເນືອ
້ ທີ່ ຄຸມ
້ ຄອງຂອງປະຊາຊ ົນ ແລະ
ປ່າຊ ົມໃຊ້ຂອງບ້ານ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການມອບດິນ-ມອບປ່າ ຫລື ເອົ າຈາກເຂດກໍ່ ສາ້ ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນ
ການສ ໍາຫລວດລະອຽດຊຶ່ ງ ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ອ ໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນໄດ້ອອກອະນຸມ ັດ
ໃຫ້ຂດ
ຸ ຄນເທົ່
ົ້
ານນ
ັ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສ ັງລວມເຂົ້າແຜນການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ .
- ສ ໍາລບ
ັ ໄມ ້ຄາແບບຮ
ໍ້
ັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ ສາ້ ງໃນເຂດຕ ົວເມືອງ ແມ ່ນໃຫ້ຫນ
ັ ມານ ໍາໃຊ້ໄມ ້ປູກເປັນຕຕໍ
ົ້ (ເຊັ່ ນ :
ໄມ ້ວິກ) ແລະ ໄມ ້ທີ່ ຂຸດຄນອອກຈາກເຂດໂຄງການພັ
ົ້
ດທະນາຕ່າງໆ, ພ້ອມດຽວກ ັນນນັ້
ກໍ່ ໃຫ້ຫນ
ັ ໄປນ ໍາໃຊ້ວ ັດຖຸອື່ນ ທີ່ ບໍ່ ແມ ່ນໄມ ້ ເຊັ່ ນ : ໂຄງເຫລກ
ເພື່ ອນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄາແບບໂຄງການກໍ່
ໍ້
ສາ້ ງຕ່າງໆ ທັງນີກ
້ ເໍ່ ພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ ຄວາມປອດໄພດ້ານແຮງງານ
ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ ສາ້ ງຕ່າງໆ ແນໃສ່ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນການເອື່ ອຍອີງ ໃສ່ໄມ ້ຈາກປ່າທ ໍາມະຊາດ.
- ສ ໍາລບ
ັ ໄມ ້ຄາແບບຮ
ໍ້
ັບໃຊ້ການກໍ່ ສາ້ ງຂອງປະຊາຊ ົນໃນເຂດຊ ົນນະບ ົດ ນອກຈາກຫັນມານ ໍາໃຊ້ໄມ ້ປູກ ແລະ
ໄມ ້ທີ່ ຂຸດຄນອອກຈາກເຂດໂຄງການພັ
ົ້
ດທະນາແລ້ວ ຍ ັງສາມາດນ ໍາໃຊ້ໄມ ້ໃນເຂດປ່າຊ ົມໃຊ້ຂອງບ້ານທີ່ ໄດ້
ຜ່ານການ ມອບດິນ-ມອບປ່າ.
- ໃຫ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງສ ໍາລວດແຫລ່ງສະໜອງໄມ ້ຕີວ
້ , ໄມ ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດ ົງຊະນິດຕ່າງໆ
ພາຍໃນແຂວງຂອງຕ ົນເປັນຕນ,
ົ້ ຈາກເຂດປ່າຊ ົມໃຊ້ຂອງບ້ານດ ເຂດຄຸມ
້ ຄອງຂອງປະຊຸາຊ ົນ ແລະ
ເຂດປ່າຜະລິດ ທີ່ ໄດ້ຈ ັດສ ັນແບບຍືນນານ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການວ ັດຖຸດບ
ິ ຂອງບ ນ
ັ ດາໂຮງານປຸງແຕ່ງ
ແລ້ວສະເໜີຕ ົວເລກດງັ່ ກ່າວ ເພື່ ອຫ້ກະຊວງກະສິກ ໍາລະ ປ່າໄມ ້ ເອົ າເຂົ້າແຜນຂຸຄນໄມ
ົ້
້ປະຈາປີ
ໍ .
- ສ ໍາລບ
ັ ໄມ ້ຕິວ
້ ເພື່ ອຜະລິດເປັນຖ່ານຂາວ ທີ່ ຂຸດຄນຈາກປ່
ົ້
າຊ ົມໃຊ້ຂອງບ້ານ ແລະ ເຂດຄຸມ
້ ຄອງ ທີ່ ເປັນ
ກາມະສິ
ໍ
ດຂອງປະຊາຊ ົນ ແມ ່ນສາມາດຂຸດຄນ
ົ້ ແລະ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ຕະຫລອດປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ສງົ່ ຜົນກະທົບ
ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ໂດຍມອບໃຫ້ຂະແໜງກາປ່າໄມ ້ຢູທ
່ ອ
້ ງຖິ່ ນເປັນຜູຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງການຂຸດຄນ
ົ້ ແລະ ເຄື່ ອນຍ້າຍ
ຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ ບ ົນພື້ນຖານຈານວນໂກຕາ
ໍ
ທີ່ ລ ັດຖະບານໄດ້ອະນຸມ ັດໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບ
ການສະເພາະ ກ່ຽວກ ັບ ການຄຸມ
້ ຄອງການຂຸດຄນ
ົ້ ແລະ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄມ ້.
10. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ ົມທົບກ ັບ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ຄນຄວ້
ົ້
າລະບອບ
ການສງົ່ ເສີມການລ ົງທຶ ນໃສ່ການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ເພື່ ອໃຫ້ມກ
ີ ານຈ ັດຕງັ້ ຫລື ກອງຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ທີ່ ເປັນໜ່ວຍງານ
ເຄື່ ອນໄຫວ ແບບວິຊາຊີບ ເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ ອງ ປະສ ົມປະສານກ ັບການປູກ, ປົກປັກຮ ັກສາ, ບູລະນະປ່າໄມ ້
ໂດຍຢູພ
່ າຍໃຕ້ ການຄຸມ
້ ຄອງຂອງອ ໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ້ອງຖິ່ ນ.

11. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ ົມທົບກ ັບທ້ອງຖິ່ ນ ດ ໍາເນີນການກວດກາປະຕິບ ັດ ແຜນການ
ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ລວມທັງການລາກແກ່ລວມໝອນໄມ ້ຢູສ
່ ະໜາມ I

ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໄມ ້ອອກຈາກສະໜາມ I ແລະ

ສະໜາມ II ຕ້ອງໃຫ້ ສ ໍາເລັ ດກ່ອນວ ັນທີ 31 ພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ ; ຖ້າຫາກກວດພົບວ່າບ່ອນໃດບໍ່ ສາມາດ
ປະຕິບ ັດແຜນການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ໃຫ້ສ ໍາເລັ ດຕາມວ ັນເວລາທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ ແມ ່ນໃຫ້ປະຕິບ ັດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີດງັ່ ນີ້ :
- ສ ໍາລບ
ັ ໄມ ້ທີ່ ຂຸດຄນໃນເຂດປ່
ົ້
າຜະລິດ ສ່ວນທີ່ ບໍ່ ສ ໍາເລັ ດນນແມ
ັ້
່ຖືກລບ
ົ ລ້າງ.
- ສ ໍາລບ
ັ ໄມ ້ທີ່ ຂຸດຄນໃນເຂດໂຄງການພັ
ົ້
ດທະນາໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ເລີ່ ມແຕ່ວ ັນທີ 1 ມີຖນ
ຸ າ ຮອດວ ັນທີ 31 ຕຸລາ
ຂອງທຸກໆປີ ແມ ່ນໃຫ້ຢດ
ຸ ເຊົ າການຂຸດຄນ,
ົ້ ບໍ່ ໃຫ້ດ ໍາເນີນການຊ ັກລາກ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໄມ ້ລວມສະໜາມ II
ຢ່າງເດັດຂາດ. ໃນກໍລະນີຈາເປັ
ໍ ນ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ໂຄງການກໍ່ ສາ້ ງສ ໍາເລັ ດຕາມການ
ໍ ົດເວລາ, ຖ້າຈະສືບຕໍ່ ຂຸດ
ຄນ
ົ້ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໄມ ້ໃນລະດູຝນ
ົ ໂດຍນ ໍາໃຊ້ເສັ້ທາງສະເພາະຂອງໂຄງການ ທີ່ ບໍ່ ກະທົບເຖິງເສັ້ນທາງຫລວງ
ແຫ່ງຊາດ ຫລື ເສັ້ນທາງການສ ັນຈອນຂອງປະຊາຊ ົນໃນທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ບໍ່ ກະທົບເຖິງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແມ ່ນຕ້ອງ
ຂໍອະນຸມ ັດຈາກ ລ ັດຖະບານ ເປັນກໍລະນີພິເສດ.
12. ໃຫ້ເພີ່ ມທະວີມາດຕະການດ ັດສ ົມ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ດງັ່ ນີ້ :
12.1 ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ສ ົມທົບກບອ ໍານາດການປົກຄອງທຸກທ້ອງຖິ່ ນ ຮີບຮ້ອນ
ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການດ ັດສ ົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ໃຫ້ສ ໍາເລັ ດໂດຍໄວ ຕາມຂໍຕ
້ ົກລ ົງວ່ດວ
້ ຍການຄຸມ
້ ຄອງໂຮງງານ,
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ ແລະ ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນໄມ ້ ທີ່ ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ປະກາດໃຊ້ ; ຈ ັດຕງການກວດກາ
ັ້
ແລະ ດ ໍາເນີນມາດຕະການຍຸບເລີກໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງໄມ ້, ບ ັນດາ ໂຮງເລື່ ອຍ : ໂຮງຊອຍ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ ; ປະຕິບ ັດມາດຕະການຢ່າງເດັດຂາດ ຕໍ່ ກ ັບ
ໂຮງງານທີ່ ຖືກຍຸບ, ໂຮງງານທີ່ ຖືກປັບປຸງ ແລະ ບໍ່ ຢຸດເຊົ າຊວົ່ ຄາວ ລວມທັງໂຮງງນປຸງແຕ່ງໄມ ້ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວ
ບໍ່ ໄດ້ ຮ ັບອະນຸຍາດ ດ ໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ແລະ ດ ໍາເນີນການກ່ຽວກ ັບການຮືຖ
້ ອນ ຫລື ຍ້າຍໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງໄມ ້ ທີ່ ຕງຢູ
ັ້ ໃ່ ນຂອບເຂດ ຫລື ຕງຢູ
ັ້ ໃ່ ກ້ກ ັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກ ັນ. ມີແຕ່ລ ັດຖະບານເທົ່ ານນັ້
ຈຶ່ ງມີສດ
ິ ຕ ົກລ ົງ ໃຫ້ສາ້ ງຕງັ້ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ໃໝ່ (ຕາມທິດສງົ່ ເສີມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ທີ່ ທັນສະໄໝ)
ບ ົນພື້ນຖານການສະເໜີ ຂອງແຂວງ ແລະ ໄດ້ຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີເປັນເອກະພາບຈາກ ກະຊວງອຸດສາຫະກ ໍາ
ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.
12.2 ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ສ ົມທົບກ ັບ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຊີນ
້ ໍາ
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່
ໍ
ງຊາດ ເພື່ ອປັບປຸງພາລະບ ົດບາດ ແລະ ກ ົນໄກການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ
ສະມາຄ ົມ ອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງທາງດ້ານການຈ ັດຕງ,
ັ້ ດ້ານທຶນຮອນ ແລະ
ການເຄື່ ອນໄຫວດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຜະລິດເພື່ ອເປັນຕ ົວແທນໃຫ້ທງັ ໝດ
ົ ຫົວໜ່ວຍ ໃນຂ ົງເຂດອຸດສາ
ຫະກາໄມ
ໍ
້ໂດຍແຍກອອກ ເປັນກຸມ
່ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບ ົດບາດສະເພາະຂອງໃຜລາວ, ແຕ່ມກ
ີ ົນໄກລະບຽບ
ການ ປະສານງາເປັນຕນ
ົ້ : ກອງຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ (ຫລື ກຸມ
່ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂຸດຄນໄມ
ົ້
້) , ກຸມ
່ ຜູປ
້ ກ
ູ ໄມ ້,
ກຸມ
່ ໂຮງເລື່ ອຍ, ກຸມ
່ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້, ກຸມ
່ ເຟີ ນເິ ຈີຂະໜາດນ້ອຍ, ກຸມ
່ ຮ້ານຂາຍໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ ້,
ກຸມ
່ ຜູສ
້ ງົ່ ອອກ ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ ໂດຍໃຫ້ ຂະແໜງການທີ່ ກຽວຂ້ອງ ອອກລະບຽບການສະເພາະໃນການຈ ັດຕງັ້
ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງແຕ່ລະກຸມ
່ .

12.3 ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ສ ົມທົບກ ັບ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຊີນ
້ ໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້
ສງົ່ ເສີມສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ວາງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຜະລິດໄລຍະສນ,
ັ້
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອສງົ່ ເສີມການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ຕິດພັນກ ັບການປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ
ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ໃຫ້ອດ
ຸ ົມສ ົມບູນຂຶນ
້ ເລື້ອຍໆ ແລະ ບໍ່ ມີວ ັນບ ົກແຫ້ງ,
ເຮັດໃຫ້ທລ
ຸ ະກິດໄມ ້ເປັນທ່າແຮງຂອງເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດທີ່ ໝນຄ
ັ້ ົງ.
12.4 ໃນກໍລະນີທີ່ວ ັດຖຸດບ
ິ ໄມ ້ (ໄມ ້ທ່ອນມາມະຊາດ
ໍ
ຫລື ໄມ ້ປູກ) ຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ ບໍ່ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງຢ່າງພຽງພໍ ໃຫ້ແກ່ແຜນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫລາດຊ ົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສງົ່ ອອກ,
ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ສາມາດນ ໍາສະເໜີລ ັດຖະບານ ເພື່ ອຂໍອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າໄມ ້ທ່ອນ
ທ ໍາມະຊາດ ຫລື ໄມ ້ທ່ອນປູກ ຈາກຕ່າງປະເທດ ບ ົນພື້ນຖານມີເອກະສານຢັງຢື
້ ນຈາກຕນທາງຢ່
ົ້
າງຄ ົບຖ້ວນ
ແລະ ໄດ້ຜາ່ ນການ ກວດກາຕ ົວຈິງ ຮ່ວມກ ັບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ
ກະຊວງການເງິນ) ຈຶ່ ງ ສາມາດອອກອະນຸຍາດໃຫ້ນ ໍາເອົ າໄມ ້ທ່ອນເຂົ້າມາທ ໍາການຜະລິດຢູພ
່ າຍໃນປະເທດໄດ້.
ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າວ ັດຖຸດບ
ິ ໄມ ້ ດງັ່ ກ່າວຕ້ອງປະຕິບ ັດພັນທະຕ່າງໆຕາມລະບຽບການຢ່າງຄ ົບຖ້ວນ ແລະ ຕ້ອງແມ ່ນ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ທີ່ ເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດເທົ່ ານນ.
ັ້
13. ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ອອກຄ ໍາສງັ່ ສະເພາະ ແລະ ປະສານສ ົມ ົທບກ ັບ ອ ໍານາດ
ການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຊີນ
້ ໍາພະແນກອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ດ ໍາເນີນການ
ຄຸມ
້ ຄອງ ການນ ໍາເຂົ້າ, ການຊື-້ ຂາຍອຸປະກອນ ຫລື ເຄື່ ອງຈ ັກຕ ັດໄມ ້ທຸກຊະນິດ, ກ່ອນອະນຸມ ັດນ ໍາເຂົ້າອຸປະ
ກອນ ຫລື ເຄື່ ອງຈ ັກດງັ່ ກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຢັງຢື
້ ນເຫັ ນດີຈາກຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.
14. ໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈາການສະໜອງໄມ
ໍ
້ ໃຫ້ໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງໄມ ້ (ກວດກາສນເຂົ
ົ້
້າ) ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ (ກວດກາສນອອກ)
ົ້
ຕາມກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາ
ຫະກາໍ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂໍຕ
້ ົກລ ົງວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງໂຮງງານ ເພື່ ອຮູໄ້ ດ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກ ັບ
ການນ ໍາໃຊ້ໄມ ້ ແລະ ຄຸນນະພາບການປຸງແຕ່ງກໍ່ ຄືການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງໂຮງງານ.
15. ໃຫ້ກະຊວງການເງິນຄຸມ
້ ຄອງ, ກວດກາການຊື-້ ຂາຍ ພ້ອມທັງວາງລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກ ັບ
ການເກັບລາຍຮ ັບຈາກຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ ້ ຕາມພາລະບ ົດບາດຂອງຕ ົນ ໃຫ້ຄ ົບຖ້ວນ
ແລະ ທັນເວລາຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ. ການເກັບເງິນຄ່າຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ແມ ່ນໃຫ້ເກັບເປັນເງິນກີບ
ຕາມອ ັດຕາ ແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນວ ັນມອບ-ຮ ັບເງິນຈາກການຂາຍໄມ ້
ແລະ ອອກໃບ ຢັງຢື
້ ນຮ ັບເງິນ ຈາການຂາຍໄມ ້ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ ອອອກອະນຸຍາດເຄື່ ອນຍ້າຍ
ໄມ ້ໃນແຕ່ລະຄງ.
ັ້
16. ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການເຊີດຊູຄວມຮ ັບຜິດຊອບໃນການຄຸມ
້ ຄອງການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ ້
ດງັ່ ນີ້ :
16.1. ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ :
(1) ສ ໍາຫລວດ , ວາງແຜນຈ ັດສ ັນປ່າໄມ ້ແບບຍືນນານ ແລະ ສ ໍາຫລວດໝາຍຕນໄມ
ົ້
້ທີ່ ຈະຂຸດຄນ
ົ້ ໃນເຂດ
ປ່າຜະລິດ ແລະ ສ ໍາຫລວດບໍລິມາດໄມ ້ໃນເຂດໂຄງການພັດທະຕ່າງໆ.

(2) ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຕ ັດປໍາ້ ໄມ ້ຂອງກອງຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມເຕັ ກນິກ
ວິຊາການ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງດ້ານບໍລິມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບໄມ ້ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ ການ
ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ໃຫ້ຢໃູ່ ນຂອບເຂດທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂດ
ຸ ຄນ
ົ້ .
(3) ຄຸມ
້ ຄອງການຂຸດຄນ
ົ້ ແລະ ລາກແກ່ລວມໝອນໄມ ້ (ໄມ ້ທ່ອນ,ຕໍໄມ ້,ປູດໄມ ້) ຢູສ
່ ະໜາມ I

ແລະ

ຂ ົນສງົ່ ເຖິງສະໜາມ II.
(4) ຈ ັດປະເພດ, ວ ັດແທກ ແລະ ຂຶນ
້ ບ ັນຊີໄມ ້ຢູສ
່ ະໜາມ II.
(5) ມອບບ ັນຊີໄມ ້ ແລະ ໄມ ້ຕ ົວຈິງ ທີ່ ໄດ້ຂນ
ຶ້ ບ ັນຊີແລ້ວຢູສ
່ ະໜາມ II ໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ
ການຄ້າ ໂດຍມີການກວດກາບ ັນຊີ ແລະ ມີບ ົດບ ັນທຶກມອບ-ຮ ັບໄມ ້ຕ ົວຈິງນ ໍາກ ັນຢ່າງຄ ັກແນ່.
(6) ຕີກາປ່ອຍ (ປມ) ໃສ່ໄມ ້ທ່ອນ, ຕໍໄມ ້ ແລະ

ປູດໄມ ້ຢູພ
່ າຍໃນແຕ່ສະໜາມ II ຫາ ສະໜາມ III ຫລື

ສະໜາມ II ເຂົ້າສູກ
່ ານຜະລິດພາຍຫລ ັງທີ່ ໄດ້ຮ ັບການຢັງຢື
້ ນການຊ ໍາລະເງິນຂາຍໄມ ້ຈາກຂະແໜງການເງິນ
ແລະ ມີໃບຕິດຕາມການເຄື່ ອນຍ້າຍໄມ ້ຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ.
(7) ຕີກາປ່ອຍ (ປມລ) ໃສ່ໄມ ້ທ່ອນ, ຕໍໄມ ້, ປູດໄມ ້ ແລະ ໄມ ້ເລື່ ອຍ(ໄມ ້ແປຮູບ) ສງົ່ ອອກຕ່າງປະເທດ
ໃນກໍລະນີພິເສດທີ່ ລ ັດຖະບານອະນຸຍາດ.
(8) ກວດກາລາດຕະເວນຕາມສະຖານທີ່ ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້, ເສັ້ນທາງຂ ົນສງົ່ ໄມ ້, ສະໜາມໄມ ້, ໂຮງເລື່ ອຍ,
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້, ໂຮງງນເຟີ ນເິ ຈີ, ສາງເກັບມ ້ຽນໄມ ້, ໂຮງງານທີ່ ນ ໍາໃຊ້ໄມ ້ເປັນພະລ ັງງານ ແລະ ສະຖານທີ່
ອື່ ນໆທີ່ ເຫັ ນວ່າຈາເປັ
ໍ ນ ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍໂດຍມີການປະສານສ ົມທົບແໜ້ນກ ັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
(9) ສືບສວນ-ສອບສວນ, ປກະກອບສ ໍານວນທຸກໆຄະດີທີ່ພົວພັນກ ັບການລະເມີດກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ກ່ຽວກ ັບ ປ່າໄມ ້ຍື່ ນຕໍ່ ໄອຍະການເພື່ ອສງົ່ ຟ້ອງຕໍ່ ສານ.
(10) ເກັບພັນທະຄ່າບູລະນະຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ເຂົ້າກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ ້ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ ້.
(11) ປະສານສ ົມທົບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກ ັບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ.
16.2 ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ :
(1) ຮ ັບເອົ າບ ັນຊີໄມ ້ ແລະ ໄມ ້ຕ ົວຈິງທີ່ ໄດ້ຂນ
ຶ້ ບ ັນຂີຢສ
ູ່ ະໜາມ II

ຈາກຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້,

ພ້ອມທັງຮ ັບຜິດຊອບການປົກປັກຮ ັກສາໄມ ້ຢູສ
່ ະໜາມ II ຕາມບ ັນຊີໄມ ້ທີ່ ໄດ້ຮ ັບຕໍ່ ຈາກຂະແໜງກະສິກ ໍາ ແລະ
ປ່າໄມ ້.
(2) ເຊັ ນສ ັນຍາຊື-້ ຂາຍ ແລະ ຄິດໄລ່ຄາ່ ພັນທະໄມ ້ ເພື່ ອສງົ່ ໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ, ສ ັນຍາຊື-້ ຂາຍ ແຕ່ລະ
ສະບ ັບຕ້ອງສງົ່ ໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ ເພື່ ອຈ ົດທະບຽນສ ັນຍາຊື-້ ຂາຍຕມລະບຽບກ ົດໝາຍ ແລະ ສງົ່ ໃຫ້ຂະແໜງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເພື່ ອຕິດຕາມ.
(3) ວາງລະບຽບການຊື-້ ຂາຍໄມ ້; ການ
ໍ ົດລາຄາຂາຍໄມ ້ຕມແຕ່ລະປະເພດໄມ ້ ແລະ ຊະນິດໄມ ້ໂດຍ
ອີງໃສ່ລາຄາທີ່ ລດ
ັ ຖະບານການ
ໍ ົດ; ເປັນເຈົາ້ ການໃນການຕິດຕາມການຂຶນ
້ -ລ ົງຂອງລາຄາໄມ ້ໃນຕະຫລາດໂລກ
ແລະ ລາຍງານຂໍຄ ໍາເຫັ ນຊີນ
້ ໍາຈາກລດ
ັ ຖະບານ ເພື່ ອປັບລາຄາໃຫ້ເໝາະສ ົມ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາມີລ ັກສະນະໄຫວພິບ
ແລະ ຮ ັບປະກ ັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລ ັດຖະບານ.

(4) ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາບ ັນດາໂຮງເລື່ ອຍ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້, ໂຮງງານເຟີ ນເີ ຈີ, ສາງເກັບມ ້ຽນ
ຜະລິດຕະພັນໄມ ້, ໂຮງງານທີ່ ນ ໍາໃຊ້ໄມ ້ເປັນພະລ ັງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ ອື່ ນໆ ທີ່ ເຫັ ນວ່າຈາເປັ
ໍ ນຕາມກ ົດໝາຍ
ອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງ ໂດຍມີການປະສານສ ົມທົບແໜ້ນກ ັບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ.
(5) ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ອອກໃບຕິດຕາມການເຄື່ ອນຍ້າຍສິນຄ້າປະເພດ(ໄມ ້ທ່ອນ, ຕໍໄມ ້ ແລະ ປູດໄມ ້),
ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ສ ໍາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິ່ ງສ ໍາເລັ ດຮູບຢູພ
່ າຍໃນ ແລະ ສງົ່ ອອກຕ່າງປະເທດ.
(6) ສ້າງລະບຽບການເພື່ ອສງົ່ ເສີມ ແລະ ປັບປຸງສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່
ເຂັມ
້ ແຂງ, ມິອ ໍານາດຕໍ່ ລອງກ ັບຄູຄ
່ າ້ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສ ັດຕ່າງປະເທດ ຫັນມາສງັ່ ຊືສ
້ ນ
ິ ຄ້າຜະລິດ
ຕະພັນໄມ ້ ໂດຍກ ົງຈາກບໍລິສ ັດຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ.
(7) ກວດກາລາດຕະເວນການຂ ົນສງົ່ ແລະ ເຄື່ ອນຍ້າຍສິນຄ້າປະເພດໄມ ້ (ໄມ ້ທ່ອນ, ຕໍໄມ ້ ແລະ ປູດໄມ ້),
ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ສ ໍາເລັ ດຮູບ ແລະ ເຄິ່ ງສ ໍາເລັ ດຮູບຕາມເສັ້ນທາງຂ ົນສງົ່ , ດ່ານກວດກາ ແລະ
ຈຸດຫລໍ່ ແຫລມອື່ ນໆ ທີ່ ເຫັ ນວ່າຈາເປັ
ໍ ນ ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
(8) ປະສານສ ົມທົບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກ ັບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ.
16.3 ຂະແໜງການເງິນ :
(1) ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອະນຸມ ັດເງິນຈາກກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ ້ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ ້ ເພື່ ອຮ ັບໃຊ້ວຽກງານການສ ໍາຫລວດປ່າໄມ ້, ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮ ັກສາສາມປະເພດປ່າໄມ ້.
(2) ຕິດຕາມກວດກາ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດສ ັນຍາຊື-້ ຂາຍ ແລະ ເກັບລາຍຮ ັບຈາກ ການຂາຍໄມ ້ ເຂົ້າງ ົບ
ປະມານຂອງລ ັດ.
(3) ອອກໃບຢັງຢື
້ ນຮ ັບເງິນຈາກການຂາຍໄມ ້ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ
ອອກໃບຕິດຕາມການເຄື່ ອນຍ້າຍໄມ ້ ແລະ ຂະແໜງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຕີກາປ່ອຍໄມ ້ໃນແຕ່ລະຄງ.
ັ້
(4) ປະສານສ ົມທົບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກ ັບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ.
16.4 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາແຫ່ງຊາດ :
(1) ເປັນເຈົາ້ ການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ຊີນ
້ ໍາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ
ຕາມພາລະບ ົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນກ ົດລະບຽບຂອງສະມາຄ ົມ.
(2) ສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ ສະໜັບສະໜູນບ ັນດາ ໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງໄມ ້ ທີ່ ໄດ້ຜາ່ ນການດ ັດສ ົມປັບປຸງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີສດ
ິ ສະເໜີຕໍ່ລດ
ັ ຖະບານ ກ່ຽວກ ັບການໃຫ້
ບູລິມະສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໃຫ້ແກ່ບ ັນດາໂຮງງານເຫລົ່ ານນັ້ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການຜະລິດ ແລະ ຈາໜ່
ໍ າຍ
ຕາມການສງັ່ ຈອງຂອງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
(3) ສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານຜົນການ
ເຄື່ ອນໄຫວຜະລິດ-ທຸລະກິດ ຂອງບ ັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ໃນທົ່ ວປະເທດ ໃຫ້ລດ
ັ ຖະບານຊາບໃນແຕ່ລະປີ ,
ຈາກນນັ້ ກໍ່ ມກ
ີ ານຈ ັດຕງກອງປະຊຸ
ັ້
ມເພື່ ອເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຈ ັດບູລິມະສິດບ ັນດາ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ ໃນທົ່ ວ
ປະເທດ ເປັນປະຈາທຸ
ໍ ກໆປີ ເພື່ ອນ ໍາສະເໜີລ ັດຖະບານພິຈາລະນາ ກ່ຽວກ ັບ ການປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ
ສ ັນລະເສີນ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ລວມທັງນະໂຍບາຍສງົ່ ເສີມການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕ ົວ
ຂຶນ
້ ເລື້ອຍໆ.

17. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສ້າງຕງດ່
ັ້ ານກວດກາຊ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ບາງຈຸດ ທີ່ ເຫັ ນວ່າ
ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ ; ພ້ອມກ ັນນນັ້ ກໍ່ ໃຫ້ເປັນເຈົາ້ ການສ ົມທົບກ ັບ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ
ການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ ອການ
ໍ ົດລະບອບ ແລະ ຈ ັດວາງລະບ ົບການລາດຕະເວນ
ກວດກາ ສະຖານທີ່ ຂຸດຄນໄມ
ົ້
້, ເສັ້ໜທາງຂ ົນສງົ່ ໄມ ້, ສະໜາມໄມ ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້ ແລະ ສະຖານທີ່
ເກັບມ ້ຽນ ໄມ ້ທີ່ ເຫັ ນວ່າມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກ ັບລະບຽບກ ົດໝາຍ.
18. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງການເງິນ
ເອົ າໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງໜ່ວຍງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຕ ົນ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ
ທຸລະກິດ ໄມ ້ທັງຢູສ
່ ນ
ູ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບ ັດລະບຽບການປະສານສ ົມທົບຢ່າງກ ົມກຽວ, ປະຕິບ ັດ
ໜ້າທີ່ ຂອງ ໃຜລາວຢ່າງຈິງຈ ັງ, ເຂັມ
້ ງວດ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເດັດດ່ຽວປົກປ້ອງສງົ່ ເສີມຜູດ
້ ມ
ີ ຄ
ີ ວາມສ ັດຊື່
ແລະ ມີຄວາມສາມາດ. ພ້ອມນນ
ັ້ ກໍ່ ເຂັມ
້ ງວດຕໍ່ ຜູບ
້ ໍ່ ດີທີ່ມີການສ ົມຮູຮ
້ ວ
່ ມຄິດ ສວຍໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫ້ແກ່ຕ ົນ ແລະ ຝ່າຝືນລະບຽບລ ັດຖະກອນກໍ່ ຄືກ ົດໝາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
19. ໃຫ້ກະຊວງກະ ແລະ ປ່າໄມ ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງການເງິນປະຕິບ ັດ
ລະບອບການປະຊຸມ ພົບປະສ ົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມເຫັ ນຮ່ວມກ ັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່
ໍ
ງ
ຊາດ ແລະ ສະມາຄ ົມອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງໄມ ້ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອນ ໍາສະເໜີທິດທາງ

ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ບ ັນຫາຕ່າງໆທີ່ ກ ົດໜ່ວງ ລວມທັງຄນຄວ້
ົ້
ານ ໍາສະເໜີນະໂຍບາຍສງົ່ ເສີມຕໍ່ ລ ັດຖະບານ ເພື່ ອພິຈາລະນາຮ ັບຮອງ
ເອ ົາ ແນໃສ່ປບ
ັ ປຸງຍ ົກລະດ ັບອຸດສາຫະກ ໍາປຸງແຕ່ງໄມ ້ຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງທັນສະໄໝຍິ່ ງໆ
ຂຶນ
້ .
20. ໃຫ້ຍບ
ຸ ເລີກຄະນະສະເພາະກິດກວດກາໄມ ້ຂໜສູ
ັ້ ນກາງ ທີ່ ແຕ່ງຕງຂຶ
ັ້ ນ
້ ມາຕາມການຕ ົກລ ົງ ຂອງ
ລ ັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະກ ໍາມະການກວດກາແຫ່ງລດ
ັ ດ ໍາເນີນການກວດກາເປັນປະ
ຈາໍ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດບ ັນດາຂໍຫ
້ າ້ ມຂອງລດ
ັ ຖະບານ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ການທຸລະກິດໄມ ້
ທັງຢູຂ
່ ນສູ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນເປັນຕນ.
ົ້
20.1 ຫ້າມສະເໜີ ແລະ ຫ້າມອະນຸຍາດເກັບກູ້ ໄມ ້ນອນ-ຂອນຕາຍ, ໄມ ້ກິ່ ງງ ່າ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ໄມ ້ ເປັນ
ນະໂຍບາຍແກ່ບກ
ຸ ຄ ົນໃດໜຶ່ ງ.
20.2 ຫ້າມຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ ອອກອະນຸຍາດຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ທຸກຊະນິດ ລື່ ນຕ ົວເລກແຜນການ ຂຸດຄນ
ົ້
ໄມ ້ທີ່ ລ ັດຖະບານອະນຸມ ັດໃຫ້ຂດ
ຸ ຄນ.
ົ້
20.3 ຫ້າມຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ຫວງຫ້າມທ ໍາມະຊາດບາງຊະນິດທີ່ ໃກ້ຈະສູນພັນ ເຊັ່ ນ: ໄມ ້ຂະຍຸງ, ໄມ ້ຄ ໍາພີ, ໄມ ້ດູລ
່ າຍ,
ໄມ ້ໂລ່ງເລງ, ໄມ ້ພຸດຜາ, ໄມ ້ກະຈະ, ໄມ ້ແຕ້ຂາ່ , ໄມ ້ເກດສະໜາ, ໄມ ້ດູ,່ ໄມ ້ໝູນ, ໄມ ້ມ ັນປ່າ, ໄມ ້ເກັດລິ່ ນ,
ໄມ ້ຂ ົນຕາຊ້າງ, ໄມ ້ຈາປາປ່
ໍ
າ (ໄມ ້ຮ ໍາຊາຍ ຫລື ໄມ ້ຊາຍ) ແລະ ໄມ ້ຫວງຫ້າມອື່ ນໆ.
20.4 ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ຂະແໜງການ ຫລື ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ ງຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນເປີ ດບ ັນຊີ ເງິນລາຍຮ ັບ
ຈາກການຂາຍໄມ ້ຢູນ
່ ອກລະບ ົບງ ົບປະມານ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ເງິນລາຍຮ ັບຈາກການຂາຍໄມ ້ ກ່ອນໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ
ຈາກລ ັດຖະບານ.

20.5 ຫ້າມນ ໍາເຂົ້າ, ຂາຍ, ມີໄວ້ຄອບຄອງ ເຄື່ ອງຈ ັກຂຸດຄນໄມ
ົ້
້ ຫລື ປຸງແຕ່ງໄມ ້ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ
ຈາກຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າມີການຊຸກເຊື່ ອງເພື່ ອລກ
ັ ລອບນ ໍາໃຊ້ແມ ່ນໃຫ້ຢຶດໄວ້ ແລ້ວດ ໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້
ກະທ ໍາຜິດ ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ.
20.6 ຫ້າມຈ ັດສ ັນພູມລ ໍາເນົາໃໝ່ ໃຫ້ຜທ
ູ້ ີ່ ຍ ົກຍ້າຍຊະຊາຍ ຫລື ຍ ົກຍ້າຍຍ້ອນເຫດຜົນອ ັນຈາເປັ
ໍ ນນນໄວ້
ັ້
ໃກ້ກ ັບປ່າປ້ອງກ ັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນທັງນີ້ ກໍ່ ເພື່ ອຫລີກລ່ຽງບໍ່ ໃຫ້ເກີດການລ ັກລອບຕ ັດໄມ ້ທ ໍາລາຍປ່າ ແລະ
ບຸກລຸກທີ່ ດິນປ່າໄມ ້ ເພື່ ອບຸກເບີກເນືອ
້ ທີ່ ທ ໍາມາຫາກິນ.
20.7 ຫ້າມບຸກລຸກ, ຈ ັບຈອງ ແລະ ຫັນປ່ຽນທີ່ ດິນປ່າໄມ ້ເພື່ ອທ ໍາການຜະລິດ, ປູກໄມ ້ ຫລື ປຸກສ້າງທີ່ ຢູອ
່ າໄສ
ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດຈາກອ ົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫ້າມຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນອະນຸມ ັດ ການ
ດ ໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆໃນສາມປະເພດປ່າ ເກີນຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນຕາມທີ່ ລະບຸ
ໄວ້ໃ້ ນກ ົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາທີ່
ໍ ກ່ຽວຂ້ອງ.
21. ມອບໃຫ້ເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ, ບ ັນດາເຈົາ້ ແຂວງຮ ັບຜິດຊອບຊີນ
້ ໍາວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ
ປົກປັກຮ ັກສາສາມປະເພດປ່າໄມ ້ຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກ ັນ ແລະ ປ່າຜະລິດທັງໝດ
ົ ທີ່ ນອນຢູໃ່ ນ
ຂອບເຂດຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິ່ ນຕ ົນ ຕະຫລອດເຖິງການທຸລະກິດໄມ ້ ແລະ ສະກ ັດກນການລ
ັ້
ກ
ັ ລອບ
ຕ ັດໄມ ້ຢູພ
່ າຍໃນທ້ອງຖິ່ ນຂອງຕ ົນ, ພ້ອມນນກໍ
ັ ້ ມສ
ີ ດ
ິ ແລະ ມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຊີນ
້ ໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
ການປະຕິບ ັດໜ້າທີ່ ຂອງພະນ ັກງານທີ່ ເຮັດວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ການທຸລະກິດໄມ ້ ຢູໃ່ ນທ້ອງຖິ່ ນນນໆ
ັ້
;
ຖິາມີກລ
ໍ ະນີລະເມີດລະບຽບກ ົດໝາຍ ໂດຍມີຫລ ັກຖານການກະທ ໍາຜິດທີ່ ຈະແຈ້ງຊ ັດເຈນ ກໍ່ ໃຫ້ຮບ
ີ ຮ້ອນສ ົມທົບ
ກ ັບ ກະຊວງສາຍຕງທີ່
ັ້ ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດ.
22. ການອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ, ຂຶນ
້ ທະບຽນ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະຂຸດຄນ
ົ້ ແລະ ຂ ົນສງົ່ ໄມ ້ ລວມທັງ
ການຂ ົນສງົ່ ໄມ ້ທ່ອນ, ໄມ ້ແປຮູບ, ຕໍໄມ ້, ປູດໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ ແມ ່ນໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມຂໍຕ
້ ົກລ ົງຮ່ວມ
ລະຫວ່າງກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການຂ ົນສງົ່ ສະບ ັບເລກທີ 0019/ກປ ແລະ
ເລກທີ 2139/ຍທຂ, ລ ົງວ ັນທີ 14 ກຸມພາ 2008.
23. ມີແຕ່ລ ັດຖະບານເທົ່ ານນມີ
ັ້ ສິດພິຈາລະນາ ແລະ ຕ ົກລ ົງເປັນກໍລະນີພິເສດ ກ່ຽວກ ັບການສງົ່ ໄມ ້ທ່ອນ,
ໄມ ້ເລື່ ອຍ, ຕໍໄມ ້, ປູດໄມ ້ ແລະ ໄມ ້ເຄິ່ ງສ ໍາເລັ ດຮູບ ອກໄປຕ່າງປະເທດ; ການຕ ົກລ ົງເປັນກໍລະນີສະເພາະ
ເທົ່ ານນັ້ ຈະຂຶນ
້ ກ ັບຈຸດປະສ ົງເປົ້າໝາຍ, ຂຶນ
້ ກ ັບຈານວນ
ໍ
ແລະ ສະພາບຕ ົວຈິງຂອງການຂຸດຄນ
ົ້ ແລະ
ນ ໍາໃຊ້ໄມ ້.
24. ໃຫ້ປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍສງົ່ ເສີມດ້ວຍຫລາຍຮູບການ ຕໍ່ ພາກສ່ວນ, ການຈ ັດຕງ,
ັ້ ບຸກຄ ົນ ແລະ
ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນທີ່ ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ ນໃນການປູກໄມ ້, ການຟື້ ນຟູບລ
ູ ະນະ ແລະ ປົກປັກຮ ັກສາປ່າໄມ ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ ້
ສ ໍາເລັ ດຮູບທີ່ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກ ົນ, ການປະຕິບ ັດພັນທະຕໍ່ ລ ັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ-ຄ ົບຖ້ວນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ຊ່ວຍສ ັງຄ ົມ, ເປັນຕນແມ
ົ້
່ນການສງົ່ ເສີມດ້ວຍການໃຫ້ບລ
ູ ິມະສິດໃນການຊືໄ
້ ມ ້ນ ໍາລດ
ັ , ໃຫ້ລາງວ ັນເຊີດຊູກຽດ
ແລະ ຊື່ ສຽງ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫລາດ ແລະ ອື່ ນໆ.
25. ໃນກໍລະນີມກ
ີ ານລະເມີດກ ົດໝາຍ, ລະບຽບການກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ ້ ແລະ
ບ ັນດາຂໍຫ
້ າ້ ມທີ່ ການ
ໍ ົດໃນຄ ໍາສງັ່ ສະບ ັບນີ້ ໂດຍບຸກຄ ົນ ຫລື ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູໃ່ ນ

ຂອບເຂດຂອງທ້ອງຖິ່ ນໃດ, ກໍ່ ໃຫ້ອ ໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນນນັ້ ຊີນ
້ ໍາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງດ ໍາເນີນການ
ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ ແລະ ທັນການຄືດງັ່ ນີ້ :
25.1 ຕໍ່ ຜູບ
້ ກ
ຸ ລຸກເຂດປ່າປ້ອງກ ັນ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າຜະລິດ, ຜູຈ
້ ັບຈອງທີ່ ດິນປ່າໄມ ້ ແລະ ຜູຫ
້ ນ
ັ ປ່ຽນ
ທີ່ ດິນປ່າໄມ ້ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ, ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ ້ໂດຍບໍ່ ຖືກເປົ້າໝາຍທີ່ ກ ໍານ ົດໃຫ້, ຜູຖ
້ າງປ່າ, ຈູດປ່າ
ໃນເຂດທີ່ ຫວງຫ້າມ ແມ ່ນຈະຖືກສຶກສາອ ົບຮ ົມ, ປັບໃໝ ແລະ ລ ົງໂທດທາງອາຍາຕາມທີ່ ໄດ້ກ ໍານ ົດໄວ້ໃນ
ກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ ້ ແລະ ກ ົດໝາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
25.2 ຕໍ່ ບຸກຄ ົນ ແລະ ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນທີ່ ລະເມີດແຜນການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້, ລະບຽບກ ົດໝາຍ ແລະ ຂໍຫ
້ າ້ ມຕ່າງໆ
ກ່ຽວກ ັບການຂຸດຄນໄມ
ົ້
້, ການເຄື່ ອນຍ້າຍໄມ ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ ້ ໃນຖານເຈດຕະນາໂດຍມີຫລ ັກຖານ ຫລື
ຂອງກາງ (ເຊັ່ ນ : ໄມ ້ທີ່ ລ ັກລອບ, ໄກມ ້ທີ່ ຕ ັດເກີນ, ໄມ ້ທີ່ ຕ ັດບໍ່ ຖືກກ ໍານ ົດໝາຍ) ໃຫ້ຢຶດໄວ້ແລ້ວດ ໍາເນີນຄະດີ ຕໍ່
ຜູກ
້ ະທ ໍາຜິດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ, ແລ້ວປະມູນຂາຍໄມ ້ເອົ າເງິນເຂົ້າງ ົບປະມານຂອງລດ
ັ ;
ເດັດຂາດບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜກ
ູ້ ະທ ໍາຄວາມຜິດເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຫລື ຊື້ເອົ າໄມ ້ຄືນ, ແຕ່ໃຫ້ດ ໍາເນີນການຕໍ່ ຜູກ
້ ຽ່ ວ
ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ; ກ່ອນອື່ ນໃຫ້ຖອນໃບອະນຸຍາດດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງຜູປ
້ ະກອບການທີ່ ໄດ້ກະທ ໍາຜິດນນ
ັ້
ໃນທັນທີ .
25.3 ຕໍ່ ພະນ ັກງານ ແລະ ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ຂອງລ ັດ ທີ່ ມີສວ
່ ນພົວພັນໂດຍກ ົງ ຫລື ໂດຍທາງອ້ອມເປັນຕນ
ົ້ ແມ ່ນ
ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການອອກເອກະສານ, ປອມແປງເອກະສານ, ສ້າງເງື່ ອນໄຂ ຫລື ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ຫລື ມີການສ ົມຮູຮ
້ ວ
່ ມຄິດ, ຮ ັບສິນບ ົນ-ສິນຈ້າງຕ່າງໆຈາກຜູກ
້ ະທ ໍາຜິດ ແມ ່ນໃຫ້ດ ໍາເນີນມາດຕະການທາງດ້ານ
ວິໄນ ຕາມລະບຽບລດ
ັ ຖະກອນຢ່າງເຄັ່ ງຄ ັດ, ພ້ອມກ ັນນນກໍ່
ັ້ ໃຫ້ດ ໍາເນີນຄະດີຕາມກ ົດໝາຍ.
26. ມອບໃຫ້ອ ົງການກວດກາແຫ່ງລ ັດ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການລ ັດຖະບານເປັນຜູຕ
້ ິດຕາມ, ກວດກາ
ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຄ ໍາສງັ່ ສະບ ັບນີ,້ ໂດຍໃຫ້ສ ັງລວມສະພາບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ
ລາຍງານໃຫ້ນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີຊາບ ເປັນປົກກະຕິ.
27. ມອບໃຫ້ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງ
ການເງິນອອກບ ົດອນະນ ໍາລະອຽດ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຄ ໍາສງັ່ ສະບ ັບນີ.້
28. ໃຫ້ບ ັນດາລ ັດຖະມ ົນຕີ, ຫົວໜ້າອ ົງການລດ
ັ ຖະບານ, ເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ ແລະ ເຈົາ້ ແຂວງ
ຄນຄວ້
ົ້
າກາແໜ້
ໍ
ນເນືອ
້ ໃນຄ ໍາສງັ່ ສະບ ັບນີ,້ ທັງເປັນເຈົາ້ ການຜັນຂະຫຍາຍບ ັນຫາທີ່ ຂຶນ
້ ກ ັບ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ
ຂອງຕ ົນເປັນອ ັນລະອຽດຕື່ ມອີກໂດຍໄວ ແລະ ຊີນ
້ ໍາການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດໃຫ້ໄດ້ຮ ັບຜົນດີ.
29. ຄ ໍາສງັ່ ສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບແຕ່ມລ
ື້ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ
ົ້
ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນແທນຄ ໍາສງັ່ ຂອງນາຍ ົກ
ລ ັດຖະມ ົນຕີ ສະບ ັບເລກທີ 30/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 17/8/2007 ແລະ ຄ ໍາສງັ່ ເພີ້ມເຕີມ ຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ
ສະບ ັບເລກທີ 09/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 02/05/2008.
ນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ບ ົວສອນ ບຸບຜາວ ັນ

