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ກ ຸ່ ມຊຸ່ ຽວຊານສະເພາະດາ້ນກຸ່ ຽວກບັ
ໄມສ້ະໜາມ I-III 

ແຜນງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປຸ່ າໄມ,້ 
ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້

ກອງ ປະຊ ມຮຸ່ ວມ ດາ້ນວິຊາການ
ວນັທີ 15 – 17 ທນັວາ 2015

ພາບລວມຂອງບດົສະເໜີ
 ການຄ ມ້ຄອງປຸ່ າຜະລດິແບບຍນືຍງົໃນ ສປປ ລາວ 
 ພາລະບດົບາດຂອງກ ຸ່ ມຊຸ່ ຽວຊານສະເພາະດາ້ນກຸ່ ຽວກບັໄມສ້ະ
ໜາມ I-III

 ນຍິາມໄມທ້ີຸ່ ຖກືກດົໝາຍ 
 ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງວຽກງານ/ສະຖານະພາບໃນປັດຈ ບນັ
 ແນວຄວາມຄດິ/ຄວາມສນົໃຈ ທີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກນັ 
 ບາດກາ້ວໃນຕ ຸ່ ໜາ້ 
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ປະເພດຂອງປຸ່ າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ

ການຈດັສນັທີຸ່ ດນິ 
ແລະ ປຸ່ າໄມ ້

ປຸ່ າຜະລດິ ປຸ່ າປອ້ງກນັ ປຸ່ າສະຫງວນ

ປຸ່ າໄມ ້ແລະ ທີຸ່
ດນິປຸ່ າໄມ ້

ການຄ ມ້ຄອງປຸ່ າໄມແ້ບບຍນືຍງົໃນ ສປປ ລາວ 
ປຸ່ າຜະລດິ

 ການລະບ ພືນ້ທີຸ່ ປຸ່ າຜະລດິ: ດ າລດັ ເລກທີຸ່ 27,321,270/
ນຍ (ພືນ້ທີຸ່ ປຸ່ າຜະລດິ 51 ແຫຸ່ ງ) – ໂດຍມພີືນ້ທີຸ່ ລວມທງັໝ
ົົດ 3,1 ລາ້ນ ເຮກັຕາ

 ພືນ້ທີຸ່ ປຸ່ າຜະລດິແຕຸ່ ລະແຫຸ່ ງ ຖກືແບຸ່ ງອອກເປັນພືນ້ທີຸ່ ປຸ່ າຄ ມ້
ຄອງ ຫ  ືແບຸ່ ງເປັນເມອືງ.

 ເຂດຄ ມ້ຄອງແຕຸ່ ລະແຫຸ່ ງ ຫ  ືໃນແຕຸ່ ລະເມອືງ ຖກືແບຸ່ ງອອກ
ເປັນພືນ້ທີຸ່ ຄ ມ້ຄອງຍຸ່ ອຍ/ແບຸ່ ງຕາມເຂດຄ ມ້ຄອງຂອງກ ຸ່ ມ
ບາ້ນພດັທະນາ.

 ການລະບ  ແລະ ຈດັສນັພືນ້ທີຸ່ ຕຸ່ າງໆແມຸ່ ນດ າເນນີ ໂດຍການ
ເກບັກ າຂ ມ້ນູຕວົຢຸ່ າງແບບສ ຸ່ ມ.

 ວເິຄາະຄວາມໜາແໜນ້ ແລະ ບ ລມິາດຂອງຕົນ້ໄມໃ້ນພືນ້
ທີຸ່ .

 ໄດມ້ກີານສາ້ງແຜນຄ ມ້ຄອງ ແຕຸ່ ລະເຂດຄ ມ້ຄອງຍຸ່ ອຍ.
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ຂັນ້ຕອນໃນຕຸ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້

ປຸ່ າຜະລດິ ການວາງແຜນຈດັສນັ
ປຸ່ າໄມແ້ບບຍນືຍງົ

ການສ າຫ ວດກຸ່ ອນການ
ຂ ດຄົນ້

ການສະເໜແີຜນການ
ຂ ດຄົນ້ການດ າເນນີການຂ ດຄົນ້

L-L1

ການຄ ມ້ຄອງໄມໃ້ນສະ 
ໜາມ 2

ການມອບ-ຮບັບນັຊໄີມ ້
ສະໜາມ 2 (ຂະແໜງປຸ່ າ
ໄມ ້ສົຸ່ ງຫາ ຂະແໜງອ ດ
ສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້) 

ການປະມນູໃນສະໜາມ 
2

ການເຄືຸ່ ອນຍາ້ຍຈາກສະໜ
າມ 2 ຫາ ສະໜາມ 3ການຈດັການໄມທຸ້່ ອນໃນສະ

ໜາມ 3

ການເຄືຸ່ ອນຍາ້ຍໄມຈ້າກສະ
ໜາມ 1 ຫາ 2
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ພາລະບດົບາດຂອງກ ຸ່ ມຊຸ່ ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ
ກຸ່ ຽວກບັໄມສ້ະໜາມ I-III
ສະມາຊກິກ ຸ່ ມ
• ນ າພາໂດຍກມົປຸ່ າໄມ ້(ພະແນກພດັທະນາມາດຖານເຕກັນກິປຸ່ າໄມ)້
• ສະມາຊກິ: ໃນກ ຸ່ ມມສີະມາຊກິຢູຸ່  20-30 ທຸ່ ານ ເຊິຸ່ ງເປັນຕວົແທນມາຈາກອງົການຈດັຕັງ້
ລດັຖະບານ, ພາກເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຕວົແທນຈາກອງົການຈດັຕັງ້
ທາງສງັຄມົ.

ຈ ດປະສງົ:
• ສງັລວມບນັດາລະບຽບກດົໝາຍຕຸ່ າງໆທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງ ເພືຸ່ ອພດັທະນານຍິາມໄມທ້ີຸ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ (TLD);

• ກ ານດົບນັດາຊຸ່ ອງຫວຸ່ າງຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍທີຸ່ ມຢູີຸ່ ໃນປັດຈ ບນັ 
ລວມທງັບດົແນະນ າຕຸ່ າງໆທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງກບັໄມສ້ະໜາມ 1-3; 

• ສາ້ງຮຸ່ າງຂອງນຍິາມໄມທ້ີຸ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍທີຸ່ ກຸ່ ຽວກບັໄມສ້ະໜາມ 1-3 ຂອງປຸ່ າ
ຜະລດິ ໂດຍອງິຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ເຊິຸ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຫ ກັການ, ມາດຖານ, ຕວົຊີ ້
ບອກ, ຕວົຢັງ້ຢືນ, ຈ ດປະສງົ ແລະ ລະບຽບການຄວບຄ ມ້ຕຸ່ າງໆ (ຂັນ້ຕອນການຢັງ້ຢືນ)

ພາລະບດົບາດຂອງກ ຸ່ ມຊຸ່ ຽວຊານສະເພາະ
ດາ້ນກຸ່ ຽວກບັໄມສ້ະໜາມ I-III(ຕ ຸ່ )
ຜນົທີຸ່ ຄາດວຸ່ າຈະໄດຮ້ບັ:
ນຍິາມໄມທ້ີຸ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຕຸ່ ໄມສ້ະໜາມ 1-3 ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ ພອ້ມທງັ
ປະກອບດວ້ຍຂ ມູ້ນດັຸ່ ງລ ຸ່ ມນີ:້
• ປະມວນຄ າສບັ: ອະທບິາຍບນັດາຄ າສບັດາ້ນວຊິາການໃສຸ່ ຕາຕາລາງ ເຊິຸ່ ງອະທບິາຍ
ການນ າໃຊສ້ະເພາະຂອບເຂດ, ເນືອ້ໃນ ໃດໜ ຸ່ ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

• ຕາຕາສະຫ  ບ: ລວມມຖີນັ ແລະ ແຖວ ຕາມລ າດບັ ທີຸ່ ເໝາະສມົ. 
• ສະຫ  ບເອກະສານດາ້ນກດົໝາຍ (ເອກະສານອາ້ງອງິ): ລ າດບັເອກະສານດາ້ນກດົໝ
າຍທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງ (ໝາຍເຖງີບນັດາມາດຕາທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂອ້ງເພືຸ່ ອການສມົທຽບກບັເນືອ້ໃນ
ອາ້ງອງິຢູຸ່ ຕາຕາລາງສະຫ  ບ) 

• ສາ້ງນຍິາມໄມທ້ີຸ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ (TLD) ສ າລບັໄມສ້ະໜາມ 1-3 (ລວມທງັ
ການສ າຫ ວດ ແລະ ການຂ ດຄົນ້) ແລະ ເຮດັເປັນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍໃນຂ ຕ້ກົລງົ 
VPA ເພືຸ່ ອເຈລະຈາກບັ EU.

ໄລຍະເວລາ: 6 ເດອືນ, 1 ທນັວາ 2015 - 5 ມນີາ 2016
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ນຍິາມໄມທ້ີຸ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

• ລະບບົຄ າ້ປະກນັໄມທ້ີຸ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ ຕອ້ງການຫຍງັ
ແດຸ່ ?

• ຂ ບ້ງັຄບັດາ້ນກດົໝາຍຫຍງັແດຸ່
ທີຸ່ ຮຽກຮອ້ງການບງັຄບັໃຊໃ້ຫດ້ີ
ຂ ນ້ກຸ່ ວາເກົຸ່ າ?

• ກອບກດົໝາຍດາ້ນໃດແດຸ່ ທີຸ່
ຕອ້ງການການປັບປ ງ ແລະ 
ປຸ່ ຽນແປງ?

ການປ ກສາຫາລທືີຸ່ ປະກອບດວ້ຍຫ າຍພາກສຸ່ ວນ ເພືຸ່ ອພດັທະນາ 
ນຍິາມໄມທ້ີຸ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

ຄວາມຄບືໜາ້/ສະຖານະ
 ຈດັກອງປະຊ ມ 2 ຄັງ້
 ເຮດັວຽກພາກສະໜາມຢູຸ່ ແຂວງຄ າມຸ່ ວນ 1 ຄັງ້ (ເພືຸ່ ອທບົທວນນຕິກິ າທີຸ່
ກຸ່ ຽວຂອ້ງໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ)

 ມກີານແບຸ່ ງກ ຸ່ ມປ ກສາຫາລອືອກເປັນ 3 ກ ຸ່ ມ:
1) ກ ຸ່ ມ ສນັຍາການຂ ດຄົນ້ໄມ:້ ລະຫວຸ່ າງວສິາຫະກດິຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ພະ

ແນກກະສກິ າ ແລະ ປຸ່ າໄມ ້ແຂວງ
2) ກ ຸ່ ມ ການປະມູນ ແລະ ຂາຍໄມໃ້ນສະໜາມ 2
3) ກ ຸ່ ມ ການແບຸ່ ງປັຸ່ ນຜນົປະໂຫຍດຈາກປຸ່ າຜະລດິ
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ແນວຄວາມຄດິ/ຄວາມສນົໃຈ ທີຸ່ ແຕກຕຸ່ າງກນັ 

• ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ (CSO): ຕວົແທນ
ຂອງ CSO ຄວນໄດຮ້ບັການເຊືອ້ເຊນີໃຫ ້
ເຂົາ້ຮຸ່ ວມໃນການປະມູນ ເພືຸ່ ອຍກົສູງຄວາມ
ໂປຸ່ ງໃສ- ເຖງິແນວໃດກ ຸ່ ຕາມ ໃນການປ ກສາ
ຫາລ ືຍງັບ ຸ່ ທນັມກີານຕດັສນິໃຈໃດໆ.

• ພາກເອກະຊນົ: ການປະມູນໄມ-້ ການຈຸ່ າຍ
ເງນິລຸ່ ວງໜາ້ (30%?) ສ າລບັໄມຢື້ນຕົນ້ 
ແມຸ່ ນມລີາຄາສູງເກນີໄປ.

ບາດກາ້ວໃນຕ ຸ່ ໜາ້
 ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ- ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈກຸ່ ຽວກບັ ຫ ກັການ/
ມາດຖານ/ຕວົຊີວ້ດັ ເຊິຸ່ ງອງົປະກອບຂອງ TLD ທີຸ່ ຈະໃຊເ້ປັນເອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍຂອງ VPA

 ສາ້ງຮຸ່ າງຂອງ TLD
 ປ ກສາຫາລທືີຸ່ ແຂວງທດົລອງ (ຄ າມຸ່ ວນ)
 ນ າສະເໜຮີຸ່ າງສະບບັສ ດທາ້ຍຂອງ TLD ໃຫແ້ກຸ່ ຄະນະຮບັຜດິຊອບວຽກ
ງານດາ້ນວຊິາການ (TWG)

 ລາຍງານແກຸ່ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊ ກຍູກ້ານເຈລະຈາ (NSDC)
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ສິນ້ສ ດການນ າສະເໜີ
ຂ ຂອບໃຈ


