
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ເລກທີ 252 /ກຊສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 6 ມຖິນຸາ 2007

ຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍ
ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ

ກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ ເລກທີ 155/ນຍ, ລງົວນັທີ 30 ກນັຍາ 2003

ເຖງິ: ບນັດາຫວົໜາ້ພະແນກ, ຫວົໜາ້ພະແນກສາທາລະນະສກຸແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ

ເພ່ືອປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພນັການແພດ ສະບບັເລກທີ 01/ສພຊ, ລງົວນັທີ
08/04/ 2000, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ ເລກທີ 155/ນຍ, ລງົວນັທີ 30 ກນັຍາ 2003
ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕວີາ່ດວ້ຍການຮບັຮອງເອົາຜນົກອງປະຊຸມວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມທ້ ົ່ວປະເທດ
ຄ ັງ້ວນັທີ 01/03/2007 ສະບບັເລກທີ 25/ນຍ, ລງົວນັທີ 03/04/2007.

ຜາ່ນການຕດິຕາມເກບັກາໍສະພາບການ ແລະ ຜາ່ນການຮບັລາຍງານຂອງຂະແໜງການຈາກທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງ
ໆເຫັນວາ່ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ ໃນທ ົ່ວປະເທດ ມລີກັສະນະຊະຊາຍ, ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມ
ເຕັກນກິວຊິາການ ການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ການຜະລິດເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູມລີກັສະນະຟມູເຟືອຍ, ຜູຂ້ດຸຄ ົນ້ສວ່ນໃຫຍຂ່າດ
ສະຕຄິວາມຮບັຜິດຊອບ, ບ່ໍໄດຄ້າໍນງຶເຖງິການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມທີາ່ອຽ່ງເຮັດໃຫຕ້ ົນ້ໄມທ່ີ້ເປັນ
ຢາຫຼາຍຊະນດິຈະສນູພນັໄປ.

ອງີໃສແ່ຈງ້ການຂອງຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເລກທີ 049/ຫສນຍ.ກລຂ, ລງົວນັທີ 27
ມງັກອນ 2006.

ສະນ ັນ້, ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງສາທາລະນະສກຸອອກຄາໍສ ັງ່ແນະນາໍດ ັງ່ນີ:້
1. ໃຫບ້ນັດາພະແນກສາທາລະນະສກຸແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງສມົທບົກບັພະແນກກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ອດຸສາຫະ

ກາໍ, ການຄາ້ແຂວງ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງແຕລ່ະຂ ັນ້ເອົາໃຈໃສເ່ຜີຍແຜ ່ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ,
ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດາໍລດັ ເລກທີ 155/ນຍ, ລງົວນັທີ 30 ກນັຍາ
2003 ກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍ່ຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ເຜີຍແຜ່
ບນັຊຊີບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບໃນ
ຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ, ແນໃສເ່ພ່ືອຍກົ ສງູປະສດິທິຜນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ທງັເປັນການປກົປກັ
ຮກັສາຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາຂອງຊາດ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົຕະຫຼອດໄປ.

2. ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາໃຫປ້ະຕບິດັຕາມມາດຕາ 10 ຂອງດາໍລດັ ເລກທີ
155/ນຍ, ລງົວນັທີ 30 ກນັຍາ 2003 ວາ່ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ.

3. ພະແນກສາທາລະນະສກຸແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງສມົທບົພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງເພ່ືອສາໍຫຼວດ, ຂຶນ້ບນັຊຄີຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ດຍແບງ່ບນັຊຊີບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ທ່ີເປັນຢາ



ອອກຈາກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃຫຈ້ະແຈງ້ ໂດຍອງີໃສບ່ນັຊທ່ີີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ດາໍລດັເລກທີ 155/ນຍ,
ລງົວນັທີ 30 ກນັຍາ 2003, ຂໍຕ້ກົລງົຂອງນາຍກົ, ສະບບັເລກທີ 25/ນຍ, ລງົວນັທີ 03/04/2007
ແລະ ປະສານງານໃນການຄຸມ້ຄອງການຂດຸຄ ົນ້, ປງຸແຕງ່, ຜະລິດ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ຫມ້ປີະສດິທິຜນົຢູໃ່ນ
ທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ.

4. ຫາ້ມຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກໂດຍກງົຢາ່ງຊະຊາຍ, ຄວນຕອ້ງໄດຮ້ບັ
ການປງຸແຕງ່ເປັນຜະລິດຕະພນັເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູ ຫືຼ ດທ່ີີສດຸແມນ່ຜະລິດຕະພນັສາໍເລັດຮບູຢູພ່າຍໃນປະ
ເທດເສຍກອ່ນ ແລວ້ຈຶ່ງຈາໍໜາ່ຍ ຫືຼ ສ ົ່ງອອກໄປຕາ່ງປະເທດ.

5. ການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານຜະລິດຢາພ້ືນເມອືງ ຫືຼ ໂຮງງານຖອດຮດີພືດ, ຕ ົນ້ໄມທ່ີ້ເປັນຢາແບບຫດັຖະກາໍ ຫືຼ
ແບບອດຸສະຫະກາໍ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນມຸດັຈາກກະຊວງສາທາລະນະສກຸເສຍກອ່ນ.

6. ກອ່ນການອະນມຸດັໃຫຂ້ດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ, ຜູສ້ະເໜີຂໍຂດຸຄ ົນ້ຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນ
ການປກູ ຫືຼ ລຽ້ງທດົແທນແຕຫ່ວົທີໂລດ.

7. ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຢາ, ຕອ້ງໄດຜ້າ່ນການພິຈາລະນາເຫັນດ ີ ແລະ ອະນຍຸາດ
ຈາກຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸເສຍກອ່ນ.

8. ໃຫບ້ນັດາພະແນກສາທາລະນະສກຸແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈ ົງ່ຮບັຮູ້ ແລະ
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍສ ັງ່ແນະນາໍສະບບັນີຢ້າ່ງເຂັມ້ງວດ. ຄາໍສ ັງ່ແນະນາໍສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິນາໍໃຊນ້ບັແຕ່
ມ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ.

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງສາທາລະນະສກຸ



ບນັຊພືີດທ່ີເປັນຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສກຸຄຸມ້ຄອງ
ລ/ດ ຊື່ ລາວ ຊື່ ວທິະຍາສາດ
1 ກດູຕນີຮຸງ້ Helmintostachus zeylanica (L.) Hook.
2 ກງົສະເດັນ Croton sp.
3 ຂມົລະຫວານຈໍ້ Evodia lepta (Spreng) Merr.
4 ຂງີແຄງປາກ ັງ້ Homalomena spp
5 ຂງີຜາ Polygonatum spp
6 ຂະຍອມພູ Rauwolfia spp.
7 ແຄ່ Cinnamomum spp.
8 ຈນັໄດ Dracaena cambodiana P.
9 ສ ົມ້ມໍ Terminalia chebula Retz.
10 ແສງເບື່ ອ Strychnos nux vomica L.
11 ແສງຄາໍຕ ົນ້ Terminalia nigrovenulosa P.
12 ສອ່ງຟ້າ Clausena harmandiana P.
13 ສໄີຄຕ ົນ້ Litseea cubeba (Lour.) Pers.
14 ຢິກບ່ໍຖອງ Eurycoma longifolia Jack.
15 ຍໍປ່າ Morinda tinctoria Roxb.
16 ດອກເຜ້ີງ Dendrobium spp
17 ຕມູກາແດງ Strychnos spp
18 ຕອ່ມ Stephania spp
19 ຕນີເປັດ Alstonia scholaris L.
20 ຝາງແດງ Caesalpinia sappan Linn.
21 ມນັອອ້ມລີງ Polygonum multiflorum Thunb
22 ມນັຂາໄກ່ Codonopsis sp.
23 ຢາຫວົ Smilax glabra Roxb.
24 ຫວົສາມສບິ Stemona tuberosa Lour.
25 ຫວາ້ນລາຍ Anoectochilus formosus Hayana
26 ຫາດມີ້ Artocarpus lakoocha Roxb.
27 ເຫັດທ່ີເປັນຢາຕາ່ງໆ Medicinal mushroom species
28 ອຽນດອ່ນ Osbeckia chinensis L.
29 ແຝກຫອມ Vetiveria zizanioides (L.) Nash.
30 ເຄອືແຮມ Coscinium spp


