
HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CAMEROON  

 

Phụ lục I – Danh sách luật áp dụng   

Tiêu chí và tiêu chí phụ  Các luật và quy định áp dụng   Cơ quan có thẩm quyền  

1. Quyền khai thác hợp pháp  

1.1 Quyền Sở hữu và quản lý đất Luật lâm nghiệp năm 1994 (Luật bảo vệ rừng, Số 94/01) 

• Điều 8 (1) liên quan tới các quyền hoặc luật thông thường  

• Điều 25 (1) định nghĩa về rừng quốc gia (2) đạo luật phân loại rừng quốc gia và trao 
quyền đặt tên khu đất cho bang đó  

• Điều 30 (1) định nghĩa về rừng công cộng, (2) các giới hạn và mục tiêu của rừng đã được 
phân loại cũng như quyền sử dụng của người bản xứ. Điều này xác định rõ việc phân 
loại trao quyền sử dụng một vùng đất cho Thành phố tự trị liên quan.  

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  (TIẾNG PHÁP) và http://laga-
enforcement.org/Portals/0/Documents/Legal%20documents/Cam
eroon/Legal_Cameroon_Luật_Eng_%20Luật%20N%2094%20of%20
20%20January%201994.pdf  (TIẾNG ANH). 

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã,  

 

Bộ tài chính (Tổng cục thuế)                         

Bộ quy hoạch đô thị và Thời hạn 
thuê đất  

Nghị định số. 98/ 003  

• Điều 9 (1) nói về Thuế tài nguyên Lâm nghiệp hàng năm (2) đề cập đến loại rừng áp 
dụng mức thuế tài nguyên (3) hạn đóng thuế tài nguyên đối với việc nhượng lại hoặc 
cấp giấy phép (4) thời hạn thanh toán đối với việc bán gỗ  

• Điều 10 (4) chỉ ra hạn ngạch thuế tài nguyên phải nộp cho cộng đồng  

http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-lois/news-
browse/22.html  

Chỉ thị số 2001/ 0518/MINEF/CAB – ngày 21 tháng 12 năm 2001 quy định thêm các quyền 
chung trong việc xin sử dụng khu rừng chung theo Luật bảo vệ rừng. 

 

Nghị định số 95/678 – ngày 18 tháng 12 năm 1995. Kế hoạch phân vùng quy định hai loại 
lãnh thổ rừng chính ở Cameroon; các khu rừng là (a) các lãnh thổ rừng vĩnh viễn (PFEs) hoặc 
(b) các lãnh thổ rừng phi vĩnh viễn (NPFEs). 

http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20relatif%20a%
20lutilisation%20des%20terres%20en%20zone%20forestiere.pdf  

Quy vùng thêm các địa chỉ văn bản và thời hạn thuê đất, bao gồm: 

Quyết định số 135/D/MINEF/CAB ngày 26 tháng 11 năm 1999 thiết lập các quy trình phân 
loại rừng ở các khu vực rừng vĩnh cửu của Cộng hoà Cameroon. 

 

Chỉ thị số 74-1 ngày 6 tháng 7 năm 1974 quy định chế độ kỳ hạn đất đai  http://garoua.eregulations.org/media/ordonnance_fixant_regime_
foncier_cameroun.pdf  

Chỉ thị số 74-2 ngày 6 tháng 7 năm 1974 quy định chế độ lãnh địa.  

Nghị định số 99/781/PM ngày 13 tháng 10 năm 1999. Nghị định này quy định chi tiết các luật 
áp dụng Điều 71 (1) (đã sửa đổi) của Luật bảo vệ rừng. 

 

Nghị định số 95/678 ngày 18 tháng 12 năm 1995. Nghị định này quy định khuôn khổ chỉ dẫn 
đối với việc sử dụng đất ở các khu vực rừng ở miền nam. 

 

Sắc lệnh số 99/001 ngày 31 tháng 8 năm 1999. Sắc lệnh này bổ sung các quy định cụ thể của 
Luật số  94/01 đề ngày 20 tháng 1 năm 1994 về rừng, cuộc sống hoang dã và đánh bắt cá. 

 

Quyết định số 1354/D/MINEF/CAB ngày 26 tháng 11 năm 1999. Quyết định này sửa đổi các 
quy trình phân loại rừng tại các khu vực vĩnh viễn 

http://www.cvuc-uccc.com/minat/textes/128.pdf  

1.2 Giấy phép nhượng quyền Luật bảo vệ rừng of 1994 

• Điều 46 (1); Điều này nói về quyền đưa ra theo thoả thuận để khai thác một khối lượng 
gỗ nhất định ( 2) thời gian diễn ra một cuộc thoả thuận hoạt động và tần suất đánh giá 

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã  
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thoả thuận  

• Điều 47 (1)quy định về nhượng quyền sử dụng rừng, (2) chỉ rõ cách trao nhượng quyền 
sử dụng rừng, (3) và quy định các điều kiện để có thể chuyển nhượng lại sự nhượng 
quyền sử dụng rừng  

• • Điều 50 (1) nói về việc ký một thoả thuận tạm thời giữa người nắm giữ tô giới rừng và 
Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật hoang dã .  

Nghị định số. 95/531  

 Điều 61 quy định các quy tắc cho việc áp dụng một hợp đồng công việc  

 Điều 75 (1) quy định phương thức chuyển nhượng tô giới rừng  

 Điều 76 (4) quy định các điều khoản mà người nhận chuyển nhượng tô giới cần tuân thủ  

 Điều 77 quy định phương thức thu hồi tô giới rừng  

 Điều 68 nói về các điều kiện chuyển nhượng thất bại đối với hợp đồng tạm thời  Điều 69 
nói về các phương thức chỉ định tô giới rừng đối với hợp đồng cuối cùng - Điều 70 hiệu 
lực của hợp đồng cuối cùng. 

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Nghị định số 2000-092-PM –ngày 27 tháng 3 năm 2000 Nghị định này sửa đổi Nghị định số 
95-531-PM (xem ở trên) và thiết lập các quy tắc chi tiết cho việc áp dụng chế độ bảo vệ rừng. 

http://www.riddac.org/document/pdf/cm-apploiforets1.pdf  

1.3 Lập kế hoạch khai thác và 
quản lý 

1994 Luật bảo vệ rừng 

 Chương 3, Mục 1 Kiểm kê rừng  

 Điều 40 (1) quy định rằng việc kiểm kê tài nguyên là đặc quyền của quốc gia (2) quy định 
rằng các kết quả theo đó được sử dụng trong việc dự đoán doanh thu và quản lý kế 
hoạch (3) việc khai thác bất kỳ khu rừng nào phụ thuộc vào việc kiểm kê trước đó theo 
các tiêu chuẩn của Bộ phụ trách các vấn đề về rừng  

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

.  

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã,  

Nghị định 95/531 

 Tiêu đề 4, Chương 1, Điều 35 (1) phát biểu rằng bất kỳ người nào muốn thực hiện kiểm 
kê rừng có sinh lợi phải có sự uỷ quyền để thực hiện kiểm kê tại Cameroon  

 Chương 2, Điều 41 (1) định nghĩa về kiểm kê rừng, (2) các loại kiểm kê khác nhau dựa 
trên mục tiêu  

 Điều 40 đưa ra các mục tiêu của một cuộc kiểm kê rừng  

 Điều 45 quy định rằng các kế hoạch quản lý được cục quản lý rừng phê duyệt được 
chuẩn bị trên cơ sở các kết quả của việc quản lý các cuộc kiểm kê  

 Điều 46 (1) đề cập đến mức khai thác cho phép hàng năm được xác định bởi kế hoạch 
quản lý của một đơn vị quản lý rừng (3) xác định mức khai thác cho phép hàng năm  

 Chỉ thị số 0222 / A / MINNEF ngày 25 tháng 5 năm 2001  

 Điều 6 (a) Việc kiểm kê phải được thực hiện theo các quy tắc quản lý kiểm kê và trước 
khi đầu tư  

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Chỉ thị số 0222/A/MINEF ngày 25 tháng 5 năm 2002. Quy định các quy trình xây dựng, phê 
duyệt, giám sát và kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch quản lý rừng đối với các khu rừng 
sản xuất trong lãnh địa rừng vĩnh cửu. 

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf CHÚ Ý: xem trang 64 

Quyết định số 0108/D/MINEF/CAB ngày 9 tháng 2 năm 1998. Quyết định này áp dụng các 
Tiêu chuẩn kiểm kê hoạt động trong các khu vực rừng (NIMF). 

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  CHÚ Ý: xem trang 
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75 

1.4 Giấy phép khai thác  Đối với UFA và Rừng cộng đồng 

 Điều 44 và 46 of Luật 94/01                                                                                                                        

 Mô hình tiêu chuẩn của hợp đồng tạm thời và hợp đồng cuối cùng và các điều kiện và 
điều khoản đi kèm theo tờ số 2 và 3 (PROC)  

 Điều 17 của Luật 96/12 ngày 5 tháng 8 năm 1996 quy định khuôn khổ luật quản lý môi 
trường  

 Điều 20 của Nghị định 0577 ngày 23 tháng 2 năm 2005     

 Chỉ thị 0222 / A / MINEF ngày 25 tháng 5 năm 2001 Mục I – yêu cầu cấp phép hoạt 
động hàng năm (Điều 40 và 41) 

Luật 94/01 - http://www.riddac.org/document/pdf/cm-loiforet.pdf                                                                                                                  

Luật 96/12 đề ngày 5 tháng 8 năm 1996 quy định khuôn khổ luật 
quản lý môi trường - http://www.riddac.org/document/pdf/cm-
loienviron.pdf                                                                                                                          

Nghị định 0577 đề ngày 23 tháng 2 năm 2005 - 
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20sur%20les%2
0modalites%20de%20realisation%20des%20EIE.pdf  

Chỉ thị 0222 / A / MINEF đề ngày 25 tháng 5 năm 2001 Mục I – yêu 
cầu cấp phép hoạt động hàng năm (Điều 40 và 41) - 
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  Trang 64 

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã   

 

Bộ Môi trường 

Trong trường hợp UỶ QUYỀN KHÔI PHỤC CÁC CÂY ĐANG SỐNG (ARB)                                                                                                                          

• Điều 73 của Luật 94/01  

• Điều 110(1) và (2) của Nghị định 95/531  

• Thông tư số 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN 

Luật 94/01 - http://www.riddac.org/document/pdf/cm-loiforet.pdf                                                                                                                  

Nghị định 95/531 - 
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  Trang 59 

Trong trường hợp GIẤY PHÉP THU HỒI GỖ (aeb) (ĐÃ KHAI THÁC, THẤT BẠI, BỊ CẤM HOẶC 
BỊ TỊCH THU) 

• Điều 56, 111 và 112  của Nghị định 95/531 

 

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  Trang 59 

Trong trường hợp BÁN GỖ ĐÃ ĐỐN HẠ (VC) TRONG LÃNH THỔ RỪNG QUỐC GIA  

• Điều 45(1) của Luật 94/01  

• Điều 4(1), (2), (3) và (4) của Chỉ thị số 0222 / A / MINEF / ngày 25 tháng 5 năm 2002  
các quy trình xây dựng, phê duyệt, giám sát và kiểm soát việc áp dụng các kế hoạch 
quản lý rừng sản xuất  và rừng vĩnh viễn  

• Tờ 14 và 17 của PROC  

• Các quy tắc ghi kiểm kê  

• Các quy tắc về hoạt động trong khu vực rừng (NIMF) 

• Điều 17, 79, 82 của Luật 96/12 ngày 5 tháng 8 năm 1996 quy định luật khuôn khổ về 
quản lý bảo vệ môi trường  

• • Điều 20 của Nghị định 0577 ngày 23 tháng 2 năm 2005  

Luật 94/01 - http://www.riddac.org/document/pdf/cm-loiforet.pdf                                                                                                                  

Luật 96/12 đề ngày 5 tháng 8 năm 1996 quy định khuôn khổ luật 
quản lý môi trường - http://www.riddac.org/document/pdf/cm-
loienviron.pdf                                                                                                                          

Nghị định 0577 đề ngày 23 tháng 2 năm 2005 -  
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20sur%20les%2
0modalites%20de%20realisation%20des%20EIE.pdf  

Chỉ thị 0222 / A / MINEF đề ngày 25 tháng 5 năm 2001 Mục I – yêu 
cầu cấp phép hoạt động hàng năm (Điều 40 và 41) - 
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  Trang 64 

Trong trường hợp NHÀ NƯỚC ĐỐN GỖ RỪNG CÔNG CỘNG  

• Điều 17 của Luật 96/12 ngày 5/08/96 quy định luật khuôn khổ về quản lý bảo vệ môi 
trường  

• Điều 20 của Nghị định 0577 ngày 23/2/2005  

• Điều 96(2) của Nghị định ngày 23/8/1995  

• • Quyết định số 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC thông qua tài liệu có tiêu đề ‘Hướng 
dẫn các quy trình trao thưởng và các quy tắc quản lý đối với rừng công cộng – Phiên bản 
2009’ Điểm 8.2.2.1 về các quy trình hướng dẫn, phiên bản 2009  

Luật 96/12 đề ngày 5 tháng 8 năm 1996 quy định khuôn khổ luật 
quản lý môi trường - http://www.riddac.org/document/pdf/cm-
loienviron.pdf                                                                                                                          

Nghị định 0577 đề ngày 23 tháng 2 năm 2005 - 
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20sur%20les%2
0modalites%20de%20realisation%20des%20EIE.pdf  
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Trong trường hợp CẤP PHÉP ĐẶC BIỆT (Đốn gỗ mun)  

• Tờ 2 và 3 (PROC)  

• Điều 88(1) và (2) của Nghị định 95-531 

Nghị định 95/531 - 
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  Trang 59 

2. Các khoản thuế và phí  

2.1 Nộp thuế và phí khai thác Luật 94/01  -Mô hình chuẩn của hợp đồng tạm thời và hợp đồng cuối cùng và các điều khoản 
và điều kiện đi kèm theo Điều 66 và 69 

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf                                                             

Bộ Bảo vệ rừng (Dịch vụ tài chính 
Lâm nghiệp) 

 

Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) Điều 122 của Nghị định 95-531  Luật thuế Chung đã hiệu chỉnh (Phần 1, Chương 1; Phần 2, 
Chương 1; Phần 5, Chương 3)                                                                              

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  Trang 59 

Luật Tài chính 2002/003 và các hiệu chỉnh nhỏ  http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-
reglementaires/Điều/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-
portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-
lexer.html  

Bộ luật thuế chung đã hiệu chỉnh (Phần 1, Chương 1; Phần 2, Chương 1; Phần 5, Chương 3)  http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Nghị định số 96/642/PM ngày 17/9/1996, Nghị định số 96/642/PM đề ngày 17/9/1996 bao 
quát nền tảng và các phương pháp thu thuế tài nguyên và các khoản thuế về hoạt động lâm 
nghiệp.  

http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-
reglementaires/Điều/decret-n-96642pm-du-17-septembre-1996-
fixant-lassiette-et-les-modalites-de-recouvrement-des-droi.html  

Chỉ thị số 00122/MINEFI/MINAT ngày 29/4/1998 bắt buộc thiết lập một uỷ ban quản lý chịu 
trách nhiệm quản lý thuế tài nguyên rừng ở tất cả các khu vực nhỏ và khu làng nơi có tô giới 
rừng.  

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf TRANG 111  

Nghị định số 99/370/PM ngày 19/3/1999 quy định chương trình bảo vệ doanh thu lâm 
nghiệp  

 

http://faolex.fao.org/docs/texts/cmr26767.doc. 

Chỉ thị Chung số 0000076/MINADT/MINFI/MINFOF ngày 26/6/2012, Chỉ thị chung này quy 
định các phương thức lên kế hoạch, sử dụng và giám sát việc quản lý doanh thu từ các hoạt 
động lâm nghiệp và khai thác tài nguyên hoang dã. Nó nhắm vào các khu tự trị và các cộng 
đồng làng tại địa phương. Bất kể có các hiệu chỉnh gần đây, luật này vẫn giữ sự phân phối 
doanh thu từ thuế tài nguyên tương tự (50% cho Nhà nước, 20% cho các khu tự trị địa 
phương, 20% cho việc trả cho cơ quan có thẩm quyền địa phương và 10% cho các cộng đồng 
làng mạc tại địa phương). 

http://www.minfof.cm/apvcameroun/index.php/textes-
juridiques/les-textes-de-l-apv/10-textes-juridiques  

2.2 2 Thuế giá tri gia tăng và thuế 
mua bán khác 

1994 Luật bảo vệ rừng - Điều 149, nói về bán đấu giá   http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf . 

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã 

 

Đại biểu khu vực về Lâm nghiệp và 
Bảo vệ động vật hoang dã  

 

Đại biểu phân chia về Lâm nghiệp 
và Bảo vệ động vật hoang dã  

Nghị định số 95/531 

• Điều 55 và 56 nói về các điều khoản áp dụng đối với đấu giá công cộng   

• Chương 110 (2) nói về gỗ lấy từ một dự án phát triển có thể được bán tại phiên đấu giá 
công cộng  

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Thông tư số  0147 / LC / MINFOF / CAB đề ngày 12/6/2013 đưa ra các quy trình bán đấu giá 
công cộng đối với gỗ bị tịch thu và áp dụng mức giá tối thiểu  

http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/LC_014.pdf  
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http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-lexer.html
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-lexer.html
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-lexer.html
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-lexer.html
http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/decret-n-96642pm-du-17-septembre-1996-fixant-lassiette-et-les-modalites-de-recouvrement-des-droi.html
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/decret-n-96642pm-du-17-septembre-1996-fixant-lassiette-et-les-modalites-de-recouvrement-des-droi.html
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/decret-n-96642pm-du-17-septembre-1996-fixant-lassiette-et-les-modalites-de-recouvrement-des-droi.html
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_Forets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_Forets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf
http://faolex.fao.org/docs/texts/cmr26767.doc
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http://www.minfof.cm/apvcameroun/index.php/textes-juridiques/les-textes-de-l-apv/10-textes-juridiques
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http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf
http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/LC_014.pdf
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2.3 Thuế thu nhập và doanh thu 
khác 

Luật Tài chính 2012                            http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-
reglementaires/Điều/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-
portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-
lexer.html 

Bộ Bảo vệ rừng                                      

 

Bộ Tài chính                                         

 

Bộ Quản trị lãnh thổ và phân 
quyền  

 

Tổng giám đốc cục thuế 

Bộ luật chung về thuế,  MỤC IX NỘP THUẾ Điều 21- (1)  http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

1994 Luật bảo vệ rừng 

• Điều 67 (1) nói về thuế tài nguyên lâm nghiệp hàng năm phải nộp cho các khu tự trị và 
cộng đồng  

• Điều 149 quy định phần trăm doanh thu từ đấu giá công cộng đã thực hiện bởi bộ phận 
quản trị. 

• Điều 167 (1) đề cập đến phân phối thu nhập từ các khoản phạt, giao dịch và bán đấu 
giá.  

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Chỉ thị chung 0000076 / MINATD / MINFI / MINFOF ngày 26/6/2012 quy định các phương 
thức lên kế hoạch, sử dụng và giám sát việc quản lý doanh thu từ các hoạt động lâm nghiệp 
và khai thác tài nguyên hoang dã, đối với các Cộng đồng và dân sống ven sông.  

http://www.minfof.cm/apvcameroun/index.php/textes-
juridiques/les-textes-de-l-apv/10-textes-juridiques 

3. Các hoạt động khai thác gỗ  

3.1 Các quy định về khai thác gỗ  1994 Luật bảo vệ rừng (Mục 2 nói về khai thác rừng) - Điều 23, 40(3), 63 và 64   http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã 

Điều 46(3), 72(1), 125(2) và (3),  35, 51(1) và 73(1), (2), 115(1), (2) và (3), 127(1), (2) (3)  và 
128 của Nghị định 95-531 

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Điều 4(1), (2), (3), (4) và (6), 12(1) và (2) và 13(1) và (2) của Chỉ thị số 222 http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf CHÚ Ý: xem trang 64 

Tờ 6, 14 và 17 PROC  

Các quy tắc kiểm kê gỗ   

Quyết định số 0108/D/MINEF/CAB quy định các quy tắc can thiệp trong môi trường rừng – 
Chương 10 của quyết định  

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf CHÚ Ý: xem trang 75 

3.2 Nơi và Loài được bảo vệ Luật bảo vệ rừng 1994  http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf   

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã, Bộ Môi trường 

Nghị định số 95/531 - Điều 10 nói về khu sinh thái nhạy cảm http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Quyết định số 0108/D/MINEF/CAB quy định các quy tắc can thiệp trong môi trường rừng:  

• Chương 3 (các hoạt động quản lý rừng liên quan đến các khu vực được bảo vệ);  

• Chương 4 (bảo vệ nước và nguồn nước ngầm);   

• Chương 5 (bảo vệ chất lượng nguồn nước);  

• Chương 6 (Bảo vệ động vật hoang dã);  

• Chương 7 ( Thiết kế, xây dựng và nâng cấp đường đi trong rừng);  

• Chương 8 (Điểm cắm trại và khu công nghiệp trong rừng). 

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  CHÚ Ý: xem trang 
75 

http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-lexer.html
http://www.spm.gov.cm/fr/documentation/textes-legislatifs-et-reglementaires/article/loi-n-2002014-du-30-decembre-2002-portant-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-lexer.html
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Nghị định số 95-466-PM ngày 20/7/1995 – Nghị định này quy định các điều kiện áp dụng các 
quy định về bảo vệ động vật hoang dã của Cameroon. 

http://www.gfbcam.com/download/DECRET%20N%2095-466.pdf   

3.3 Các yêu cầu về môi trường  Luật số 96/12 ngày 05/8/1996 Đưa ra khuôn khổ quản lý môi trường theo Bộ luật về Bảo vệ 
rừng  

- Điều 17, 79 và 82 quy định luật khuôn khổ về quản lý môi trường. 

http://www.riddac.org/document/pdf/cm-loienviron.pdf Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã, Bộ Môi trường 

Luật 94/01  - Điều 18(1), (2) và (3)  http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Chỉ thị 0069/MINEP ngày 8/3/2005 - Điều 3 và 4   

Nghị định 0577 ngày 23/2/2005 –đưa ra các quy trình thực hiện đánh giá ảnh hưởng đến môi 
trường (EIAs). Điều 11 nói rằng EIAs phải bao gồm sự tham gia của các bên liên quan thông 
qua tư vấn và chưng cầu ý kiến cộng đồng. 

http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20sur%20les%2
0modalites%20de%20realisation%20des%20EIE.pdf 

Chỉ thị số  222 ngày 25/5/2001 - Điều 11(1) và (2)  http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf 

Các điều khoản và điều kiện của CDE (Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp) quy định sự 
quan sát đặc biệt đối với việc đốn gỗ quanh chu vi của các khu được bảo vệ (dải đệm) (UFA 
[Đơn vị Quản lý rừng]) - Điều 16  

 

Quyết định số 0108/D/MINEF/CAB ngày 9/2/1998 áp dụng các Quy tắc đối với các hoạt động 
trong các khu vực rừng  

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf CHÚ Ý: xem trang 75  

Hướng dẫn đánh giá môi trường trong mối liên hệ với đốn gỗ   

Chỉ thị số 0070/MINEP ngày 22/4/2005 Xác định các loại hoạt động khác nhau được cho là có 
ảnh hưởng tới môi trường. 

 

Chỉ thị số 00001/MINEP ngày 3/2/2007 Xác định nội dung chung của các Điều khoản tham 
chiếu để đánh giá tác động môi trường và hướng dẫn thực hiện  

 

3.4 Sức khoẻ và an toàn  Điều 61(2) và 62(2) của Luật số 92/007 ngày 14/8/1992 quy định Bộ luật về Việc làm                                                               http://www.ilo.org/aids/legislation/WCMS_126661/lang--
fr/index.htm                                                                                                                          

• Bộ Lao động và An ninh Xã hội   

• Bộ phụ trách Việc làm  

Sắc lệnh số 73-17 ngày 22/5/1973 tổ chức an ninh xã hội  http://www.gfbcam.com/download/Traites_DS/Traite_droit%20so
cial_Cameroun4partie.pdf                                     

Chỉ thị số 039/MTPS/IMT của Bộ Lao động và An ninh Xã hội (MTPS) đưa ra các quy định 
chung liên quan đến sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc  

http://www.gfbcam.com/download/GBFC/ARRETE%20fixant%20le
s%20mesures%20generales%20dhygiene%20et%20de%20securite
%20sur%20les%20lieux%20de%20travail.pdf  

Luật 64/LF/23 ngày 13/11/1964 bảo vệ sức khoẻ cộng động  http://www.minee.cm/uploads/pdf/CADRE%20LEGISLATIF.pdf  

Luật 98/015 ngày 14/7/1998 liên quan đến các thiết lập được phân loại là nguy hiểm, không 
lành mạnh hoặc độc – Mục 5, 7, 9 và 12 nói rằng người phụ trách những nhiệm vụ này phải 
được đào tạo về rủi ro trước khi đảm nhận công việc đó. 

http://www.minee.cm/uploads/pdf/Charte/electricite/Loi%20%20
du%2014%20Juillet%201998%20RELATIVE.pdf  

http://www.gfbcam.com/download/DECRET%20N%2095-466.pdf
http://www.riddac.org/document/pdf/cm-loienviron.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20sur%20les%20modalites%20de%20realisation%20des%20EIE.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20sur%20les%20modalites%20de%20realisation%20des%20EIE.pdf
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_Forets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_Forets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_Forets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_Forets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf
http://www.ilo.org/aids/legislation/WCMS_126661/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/aids/legislation/WCMS_126661/lang--fr/index.htm
http://www.gfbcam.com/download/Traites_DS/Traite_droit%20social_Cameroun4partie.pdf
http://www.gfbcam.com/download/Traites_DS/Traite_droit%20social_Cameroun4partie.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/ARRETE%20fixant%20les%20mesures%20generales%20dhygiene%20et%20de%20securite%20sur%20les%20lieux%20de%20travail.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/ARRETE%20fixant%20les%20mesures%20generales%20dhygiene%20et%20de%20securite%20sur%20les%20lieux%20de%20travail.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/ARRETE%20fixant%20les%20mesures%20generales%20dhygiene%20et%20de%20securite%20sur%20les%20lieux%20de%20travail.pdf
http://www.minee.cm/uploads/pdf/CADRE%20LEGISLATIF.pdf
http://www.minee.cm/uploads/pdf/Charte/electricite/Loi%20%20du%2014%20Juillet%201998%20RELATIVE.pdf
http://www.minee.cm/uploads/pdf/Charte/electricite/Loi%20%20du%2014%20Juillet%201998%20RELATIVE.pdf


HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CAMEROON  

 

Tiêu chí và tiêu chí phụ  Các luật và quy định áp dụng   Cơ quan có thẩm quyền  

Nghị định 99/818/PM đề ngày 9/11/1999 đưa ra các quy định cho việc thiết lập và thao tác 
công việc. 

http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les
%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%2
0produits%20dangereux.pdf  

Chỉ thị số 013/MINEE/DMG/SL đề ngày 19/4/1977  Liệt kê những công việc nguy hiểm, 
không lành mạnh hoặc không thuận tiện. 

http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/grille_legalite
.pdf  

3.5 Lao động hợp pháp  Điều 41 của Luật 94/01 đề ngày 20/1/1994  http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf   

• Bộ Lao động và An ninh Xã hội  

• Quỹ Bảo hiểm Xã hội Quốc gia 

Bộ Tư pháp 

Điều 35(1), 36,114 và 140(1), (2), (3), (4) và (5), của Nghị định 95-531  http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Luật 98/015 ngày 14/7/1998 liên quan đến các công việc được phân loại là nguy hiểm, không 
lành mạnh hoặc độc hại   

http://www.minee.cm/uploads/pdf/Charte/electricite/Loi%20%20
du%2014%20Juillet%201998%20RELATIVE.pdf  

Nghị định 99/818/PM đề ngày 9/11/1999 đưa ra các quy định cho việc thiết lập và hoạt động 
[công việc được đề nghị] 

http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les
%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%2
0produits%20dangereux.pdf  

Chỉ thị số 013/MINEE/DMG/SL (Bộ Năng lượng và Nước/Mỏ và Phòng  địa chất /SL ngày 
19/4/1977 bãi bỏ và thay thế Chỉ thị số 154 ngày 28/3/1957 đối với các công việc nguy hiểm, 
không lành mạnh hoặc độc hại  

http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/grille_legalite
.pdf  

3.6 Chuyển đổi 1994 Luật bảo vệ rừng 

-Mục 15 và Mục 16  :  (1) và (4) nói về  

- Điều 156 chỉ ra các hình phạt phát sinh trong trường hợp không tuân thủ  

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

 

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã 

Nghị định 95/531:                                                                                                                                                                     
Điều 9 (1) và (2) nhấn mạnh các phương thức không tuân thủ trong rừng quốc gia  

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf 

4. Các quyền của các bên thứ ba  

4.1 Các quyền phong tục  1994 Luật bảo vệ rừng                                                                              

- Điều 8 (1) – quyền thông thường của người dùng 

- Chương  4: nghĩa vụ tài chính / Điều 66(1),  Điều 68 (2) và (3) nói về sự đóng góp của các 
công ty đốn gỗ đối với việc tạo công việc cho cộng đồng địa phương;  

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã    Bộ quản lý lãnh thổ và 
phân quyền 

Bộ Tài chính 

Nghị định 95/531:                                                                               

- Điều 26- quyền của người dùng  

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Chỉ thị chung 0000076 / MINATD / MINFI / MINFOF ngày 26/6/2012 đưa ra các quy trình lên 
kế hoạch, sử dụng và giám sát việc quản lý doanh thu từ khai thác tài nguyên rừng và động 
vật hoang dã, dành cho các Cộng đồng và cư dân ven sông. 

http://www.minfof.cm/apvcameroun/index.php/textes-
juridiques/les-textes-de-l-apv/10-textes-juridiques  

4.2 Chấp thuận dựa trên nguyên 
tắc tự nguyện, trước và được 
thông tin đầy đủ 

1994 Luật bảo vệ rừng                                                                                                                                          
-  

• Điều 8 (1) – quyền thông thường của người dùng  

• Điều 37 (1) – quyền mua trước  

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã    

 

Bộ quản lý lãnh thổ và phân quyền 

http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%20produits%20dangereux.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%20produits%20dangereux.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%20produits%20dangereux.pdf
http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/grille_legalite.pdf
http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/grille_legalite.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf
http://www.minee.cm/uploads/pdf/Charte/electricite/Loi%20%20du%2014%20Juillet%201998%20RELATIVE.pdf
http://www.minee.cm/uploads/pdf/Charte/electricite/Loi%20%20du%2014%20Juillet%201998%20RELATIVE.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%20produits%20dangereux.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%20produits%20dangereux.pdf
http://www.gfbcam.com/download/GBFC/Decret%20fixant%20les%20modalites%20dexploitation%20et%20dimplantation%20des%20produits%20dangereux.pdf
http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/grille_legalite.pdf
http://www.minfof.cm/apvcameroun/Documentapv/grille_legalite.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf
http://www.minfof.cm/apvcameroun/index.php/textes-juridiques/les-textes-de-l-apv/10-textes-juridiques
http://www.minfof.cm/apvcameroun/index.php/textes-juridiques/les-textes-de-l-apv/10-textes-juridiques
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
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Tiêu chí và tiêu chí phụ  Các luật và quy định áp dụng   Cơ quan có thẩm quyền  

• Điều 26 (1) – Công cụ phân loại rừng của quốc gia sẽ cân nhắc môi trường xã hội của người 
dân địa phương, những người mà sẽ duy trì quyền đốn gỗ của mình. 

Điều 27-  

 

Bộ Tài chính 

Nghị định 95/531:                                                                               

- Điều 3(6) (7) các phương thức tiến hành thực hiện quyền cuả người dùng trong rừng sản 
xuất và khu vực bề mặt đối với việc tái trồng rừng                          

- Điều 26- quyền của người dùng  

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Quyết định số 1354/D/MINEF/CAB ngày 26/11/1999, Sửa lại những quy trình phân loại rừng 
của khu vực rừng vĩnh viễn của Cộng hoà Cameroon  

- 2.4 Sự nhạy cảm của người dân  

http://www.cvuc-uccc.com/minat/textes/128.pdf  

Quyết định số 0108 / D / MINEF / CAB ghi nhớ các quy tắc của việc can thiệp trong môi 
trường rừng, Chương II, Điều 4, 5, 6 hướng dẫn thông báo cho người dân địa phương và các 
cơ quan có thẩm quyền và xác định các tài nguyên cần bảo vệ trước khi có bất kỳ hoạt động 
đốn gỗ nào  

http://www.ppecf-
comifac.com/environn_juridique.html?file=files/documentation/loi
s/cameroun/Decision%20n%C2%B00108-
minef%20du%209%20fevrier%201998%20portant%20application%
20des%20normes%20d'intervention%20en%20milieu%20forestier.
pdf.  

4.3 Các quyền của người bản 
xứ/truyền thống  

1994 Luật bảo vệ rừng                                                                                                                                           

• Điều 8 (1) – Quyền thông thường hay quyền người dùng  

• Điều 37 (1) – Quyền mua trước  

• Điều 26 (1) - Công cụ phân loại rừng của quốc gia sẽ cân nhắc môi trường xã hội của người 
dân địa phương, những người mà sẽ duy trì quyền đốn gỗ của mình.                                                                           

http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf                      

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã , Bộ quản lý lãnh thổ và 
phân quyền 

Nghị định 95/531:                                                                               

- Điều 3(6) (7) các phương thức tiến hành thực hiện quyền của người dùng trong rừng sản 
xuất và khu vực bề mặt đối với việc tái trồng rừng                           

- Điều 26- quyền của người dùng 

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

Quyết định số 1354/D/MINEF/CAB ngày 26/11/1999,  Sửa lại những quy trình phân loại 
rừng của khu vực rừng vĩnh viễn của Cộng hoà Cameroon  

- 2.4 Sự nhạy cảm của người dân 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Quyết định số. 0108 / D / MINEF / CAB ghi nhớ các quy tắc của việc can thiệp trong môi 
trường rừng, Chương II, Điều 4, 5, 6 hướng dẫn thông báo cho người dân địa phương và các 
cơ quan có thẩm quyền và xác định các tài nguyên cần bảo vệ trước khi có bất kỳ hoạt động 
đốn gỗ nào 

http://www.cvuc-uccc.com/minat/textes/128.pdf  

5. Mua bán và vận chuyển  

5.1 Phân loại loài, số lượng, chất 
lượng  

Điều 46(3), 72(1) và 125(2) và (3) của Nghị định 95-531                                    http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã   

Điều. 142 (2), 158 và 159 Luật 94/01 http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Điều 6 của Chỉ thị số 222  http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf
http://www.cvuc-uccc.com/minat/textes/128.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/environn_juridique.html?file=files/documentation/lois/cameroun/Decision%20n%C2%B00108-minef%20du%209%20fevrier%201998%20portant%20application%20des%20normes%20d'intervention%20en%20milieu%20forestier.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/environn_juridique.html?file=files/documentation/lois/cameroun/Decision%20n%C2%B00108-minef%20du%209%20fevrier%201998%20portant%20application%20des%20normes%20d'intervention%20en%20milieu%20forestier.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/environn_juridique.html?file=files/documentation/lois/cameroun/Decision%20n%C2%B00108-minef%20du%209%20fevrier%201998%20portant%20application%20des%20normes%20d'intervention%20en%20milieu%20forestier.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/environn_juridique.html?file=files/documentation/lois/cameroun/Decision%20n%C2%B00108-minef%20du%209%20fevrier%201998%20portant%20application%20des%20normes%20d'intervention%20en%20milieu%20forestier.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/environn_juridique.html?file=files/documentation/lois/cameroun/Decision%20n%C2%B00108-minef%20du%209%20fevrier%201998%20portant%20application%20des%20normes%20d'intervention%20en%20milieu%20forestier.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/environn_juridique.html?file=files/documentation/lois/cameroun/Decision%20n%C2%B00108-minef%20du%209%20fevrier%201998%20portant%20application%20des%20normes%20d'intervention%20en%20milieu%20forestier.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf
http://www.cvuc-uccc.com/minat/textes/128.pdf
http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Loi%20foret.pdf
http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_Forets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf
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Tiêu chí và tiêu chí phụ  Các luật và quy định áp dụng   Cơ quan có thẩm quyền  

–  Các quy tắc trong khu vực rừng (NIMF)  

–  Tờ 6 PROC                                                                                                                                                    

orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  CHÚ Ý: xem trang 
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Chỉ thị số 08/72/MINEF ngày 23/10/2001, quy định về phân loại các chủng loại rừng  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Nghị định số 99/781/PM ngày 13/10/1999 fixant les modalités d’application de l’Article 71(1) 
nouveau de la loi N°94/01 du  20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la 
pêche 

http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf PAGE 73 

5.2 Thương mại và Vận chuyển  Nghị định số 95-531-PM of 23/08/1995 - Điều 127(1), 115(1), (2) và (3), 127(1) 

Nghị định này quy định việc áp dụng các thông tin đối với Bộ luật về bảo vệ rừng năm 1994. 
Bộ luật năm 1994 và việc áp dụng Nghị định này đưa ra một sự phân loại mới về rừng và tuổi 
rừng, quyền đốn gỗ và các điều kiện và quy tắc quản lý rừng ở Cameroon. Thêm vào đó, Nghị 
định này quy định các yêu cầu vận chuyển gỗ đốn. 

http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf   

 

 

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã, Bộ Tư pháp, Bộ Tài 
chính (Tổng cục thuế) 

Hiệp định VPA giữa Cameroon và EU http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23384/Voluntary+Pa
rtnership+Agreement+between+the+European+Union+and+the+R
epublic+of+Cameroon+on+forest+Luật+enforcement%2C%20gover
nance+and+trade+in+timber+and+derived+products+to+the+Euro
pean+Union+%28FLEGT%29/1b625aff-2242-4761-af85-
c79e82e619c8 

5.3 Giao dic̣h ngoài nước và 
chuyển giá 

Luật Tài chính 2012 http://www.mincommerce.gov.cm/portal/attachments/pub_b0ad
3abbd789.pdf . 

Các cơ quan có thẩm quyền về 
Doanh thu của Cameroon  

 

Bộ Tài chính 

5.4 Các quy định theo phong tục  Luật bảo vệ rừng năm 1994 Tiêu đề 1 Điều 10 (2)                                                    http://www.droit-
afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-
%20Loi%20foret.pdf  

Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã        Bộ Tài chính (Trụ sở 
Hải quan) 

Điều 118(3)  của Nghị định 95-531                                                                                http://www.minfof-psfe.com/ressources/doc9_doc473.pdf  

 

Luật hải quan   

Bộ luật chung về Thuế   

Luật tài chính hàng năm   

Hiệp định VPA  http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23384/Voluntary+Pa
rtnership+Agreement+between+the+European+Union+and+the+R
epublic+of+Cameroon+on+forest+Luật+enforcement%2C%20gover
nance+and+trade+in+timber+and+derived+products+to+the+Euro
pean+Union+%28FLEGT%29/1b625aff-2242-4761-af85-
c79e82e619c8 
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5.5 CITES Quy ước về Thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã đang bị đe doạ (CITES), 
Cameroon tham gia CITES vào tháng 6 năm 1981 và phê chuẩn nó vào tháng 9 của cùng năm 
đó. Để đảm bảo hiệu lực thi hành của hiệp định này, và theo các quy định có liên quan của 
Điều 8 và 9, Cameroon áp dụng ba luật dưới đây. 

http://www.cites.org/eng/disc/text.php  Bộ Lâm nghiệp và Bảo vệ động vật 
hoang dã         

Nghị định số 2005/2869/PM đề ngày 29/7/2005, Nghị định này đặt ra sự ban hành các quy 
định của một số các quy định của CITES. 

http://www.legicam.org/index2.php?option=com_docman&task=d
oc_view&gid=313&Itemid=83  

Chỉ thị số 067/PM đề ngày 27/6/2006, Chỉ thị này đưa ra thiết lập tổ chức và quy trình hoạt 
động của Uỷ ban Điều phối và GIám sat liên bộ đối với việc áp dụng CITES. 

http://www.ohadalegis.com/textes_juil06.doc.  

Quyết định số 104/D/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN đề ngày 02/3/2006. Quyết định này quy 
định thiết kế và định nghĩa vai trò của Cơ quan Khoa học CITES ở Cameroon. 

 

Chỉ thị số_0872_MINEF_23_10_2001 liên quan đến việc phân loại các chủng loại rừng  http://www.gfbcam.com/download/Recueil/Recueil_des_Textes_F
orets_Faune_Peche_Environneme_tOKOK.pdf  

Quy tắc đứng (CE) Số 865/2006 ngày 4/5/2006  UỶ BAN  
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