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ການປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ 
ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການຢັັ້ງຢືນ

ສ າລບັ ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ຢ ່ ແຂວງຄ າມ່ວນ

ນ າສະເໜໂີດຍ ທ່ານ ສຸກນັ ອນິທະນ ຮກັ, ຮອງຫວົໜ ັ້າ
ຂະແໜງປ່າໄມ ັ້, ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແຂວງ
ຄ າມ່ວນ

ວນັທ ີ15 ທນັວາ 2015

ເນື ັ້ອໃນບດົສະເໜີ

• ການສະເໜີ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານ FLEGT/TLAS
• ຈດຸປະສງົ ຂອງການປະເມນີ
• ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ
• ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້ ແຕ່ສະໜາມ 1 -3
• ການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າຜະລດິໃນແຂວງຄ າມ່ວນ
• ແຜນວາດຈາກການສງັລວມບນັດານຕິກິ າກ່ຽວກບັປ່າໄມ ັ້
• ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຈາກການເກບັຂ ັ້ມ ນ ໃນພາກສະໜາມ
• ບາດກ ັ້າວໃນຕ ່ ໜ ັ້າ
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5 ອງົປະກອບ ຂອງລະບບົຄ ັ້າປະກນັໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLAS) 
ໃນຂະບວນການ FLEGT/VPA

XXX18.12.2015

5. ການກວດກາແບບອດິສະຫະຼ

3. ການກວດກາ ຢັັ້ງຢືນ ຄວາມຖກືຕ ັ້ອງ
ຂອງຜ ັ້ປະກອບການ ແລະ ຜະລດິຕະ

ພນັໄມ ັ້

1. ນຍິາມຄວາມ
ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ

2. ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະ
ໜອງໄມ ັ້  

4. ການອອກໃບອະນຸຍາດ 
FLEGT 

ການຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້
ແມ່ນອງົປະກອບທີ່ ສ າຄນັຂອງ ລະບບົຄ ັ້າປະກນັໄມ ັ້ທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLAS)

ວຽກງານທີ່ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສຸມໃສ່ໃນແຂວງຄ າມ່ວນ: ເລີ່ ມແຕ່ການສ າຫວຼດປ່າ ຈນົເຖງີ ສະໜາມໄມ ັ້ 3 ໂດຍ
ເລີ່ ມຕົ ັ້ນ ຈາກປ່າຜະລດິ ແລະ ຕ ່ ໄປຈະສ ມໃສ່ ປ່າໄມ ັ້ໃນພື ັ້ນທີ່ ໂຄງການສ າປະທານ



18.12.2015

3

ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີ
• ເພື່ ອກ ານດົ ແລະ ຮບັຮ ັ້ ເຖງີບດົບາດ ແລະ ໜັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງພາກລດັທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ອງົກອນກວດກາອດິສະຫຼະ FSC ເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາ ການຄວບຄຸມຕ່ອງ
ໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້ໃນປ່າຜະລດິ ແຕ່ສະໜາມໄມ ັ້ 1 ຫາ 3
 ກວດກາການຄຸ ັ້ມຄອງພາຍໃນ ໃນເຂດປ່າຄຸ ັ້ມຄອງຍ່ອຍໂດຍ ກມົປ່າໄມ ັ້/ພະແນກກະສກິ າ

ປ່າໄມ ັ້/ຫັ້ອງການກະສກິ າປ່າໄມ ັ້ ເມອືງ
 ກວດກາການຄຸ ັ້ມຄອງຂອງກຸ່ມ FSC ພາຍໃນ ໂດຍ ກມົປ່າໄມ ັ້
 ການກວດກາ FSC ໂດຍ ອງົກອນກວດກາຢັັ້ງຢືນ (ອງົກອນ Rainforest Alliance 

- Smartwood Program)
 ການກວດກາ ຂອງ ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້/ກອງກວດກາປ່າໄມ ັ້

• ເພື່ ອກ ານດົ ບນັດາຈດຸຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ສ າຄນັໃນຕ່ອງໂສ ັ້ເຫຼ ົ່ ານີ ັ້ ແລະ ຊອກຫາ ຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການ
ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ວທິກີານກວດກາ ໃນປະຈບຸນັ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ບ ່ ມກີານບນັທກຶ ຫຼ ື
ບນັທກຶບ ່ ໄດ ັ້ດ/ີຂາດຫຼກັຖານ)

• ເພື່ ອປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໃນປະຈບຸນັ ຂອງການຕດິຕາມກວດກາ, ລວມທງັບນັດາ
ຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢີ ່  (ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ, ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ) 
ໃນລະດບັສ ນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ (ແຂວງຄ າມ່ວນ)

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຕ່ອງ ໂສ ັ້ການ
ສະໜອງ ໄມ ັ້
ກ. ອງົການຈດັຕັ ັ້ງລດັຖະບານ:

 ກອງກວດກາປ່າໄມ ັ້ແຂວງ
 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຂວງ 
 ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແຂວງ 
 ພະແນກ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າແຂວງ 
 ກມົພາສ,ີ ກມົອາກອນ ແລະ ກມົຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິ ຂອງກະຊວງການເງນິ

ຂ.ພາກເອະຊນົ: ຜ ັ້ຮບັເໝາົຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້, ໂຮງເລື່ ອຍໄມ ັ້, ບ ລສິດັປຸງ
ແຕ່ງໄມ ັ້, ຜ ັ້ກວດສອບພາກສ່ວນທີ່ ສາມ

ຄ. ອງົການ ພາກປະຊາສງັຄມົ: ສະມາຄມົປ່າໄມ ັ້ບ ັ້ານ
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ພື ັ້ນທີ່ ຄຸ ັ້ມຄອງປ່າຜະລດິແຫ່ຼງຊາດ ໃນແຂວງຄ າມ່ວນ (256,000 
ເຮກັຕາ):
ເຂດປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດດງົພ ຊອຍ ແລະ ນາກະທງິ-ໜອງກະປາດ
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ການຢັັ້ງຢືນ FSC ຂອງບາງເຂດຄຸ ັ້ມຄອງປ່າຜະລດິຍ່ອຍ

• ການຢັັ້ງຢືນ FSC ໄດ ັ້ກວມເອາົ
ການຢັັ້ງຢືນຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງ
ໄມ ັ້ ສ າລບັການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າ ໄມ ັ້
(FM/CoC)

• ພາຍໃຕ ັ້ໂຄງການ SUFORD, 
ມາດຕະຖານການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າ ໄມ ັ້
ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ໃນແຕ່ລະເຂດຄຸ ັ້ມຄອງ
ຍ່ອຍແມ່ນຄກືນັ 

• ປ່າເຂດຄຸ ັ້ມຄອງຍ່ອຍຈ ານວນໜຶ່ ງ
ໄດ ັ້ຮບັການຢັັ້ງຢືນ FSC

ເລີ່ ມແຕ່ສກົປີ 2011-12 ແມ່ນບ ່ ມໂີກຕາຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ໃດ 
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ການສ າຫຼວດ
ກ່ອນການຂຸດ
ຄົ ັ້ນ

ການປະມ ນໄມ ັ້ໃນສະໜາມ 2

ການປະມ ນແມ່ນສະເໜໃີຫ ັ້ຜ ັ້ຊື ັ້ທີ່ ມ ີ
ຄວາມສນົໃຈເປັນງວດ (ເຂດປ່າ
ຜະລດິ ນາກະທງິ ແລະ ດງົພ ຊອຍ 
(2009-2010)
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ແຜນວາດການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍໄມ ັ້ໃນປ່າຜະລດິຢ ່ ສະໜາມ 2 (ແຫ່ຼງຂ ັ້ມ ນ: 
ການສງັລວມບນັດານຕິກິ າກ່ຽວກບັປ່າໄມ ັ້)

                                                                

                                         

                         

                                    

             

                       

                        

                                  
           

                         
                         

                  
                        

                                   

                         
                         

                         

                                   

     

                        

                        

                

                 

                           

       —                   

                          

                            
                         

                        

                  

                        

              

              

              

          

                       
            -              

      

                     

               

                     

                 

                        

                     

                      

                         

                                    

                     
                                                         

           
                                 

                        

                           

                           

        —               
                        

                              
                  

                          

                                         
                                  

                                             

                                     

                                        

                  
                          

             
                          

                       
                             

                            

                         

                           

                            

                         

                

            -                    

          

                            

                         

          

                            

                         

          

                                   

                         

          

                             

                         

          

                            

                         

ໜັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການເກບັຮກັສາເອກະສານ ໂດຍອງິ
ຕາມບດົແນະນ າຂອງກມົປ່າໄມ ັ້ ເລກທີ່ 0962/ກປມ

ເອກະສານ ກມົປ່າໄມ ັ້ ຫ ັ້ອງການອຸດ
ສະຫະກ າ ແລະ 
ການຄັ້າແຂວງ

ຫ ັ້ອງການການເງນິ
ແຂວງ

ຂະແໜງປ່າໄມ ັ້
ແຂວງ

ໜ່ວຍງານຄຸ ັ້ມຄອງ
ປ່າຜະລດິ

ອງົການຈດັຕັ ັ້ງປ່າໄມ ັ້
ບ ັ້ານ

ແຜນຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ ສ າເນາົ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ
ຂ ັ້ມ ນຈາກການສ າຫຼວດ
ກ່ອນຂຸດຄົ ັ້ນ

ສ າເນາົ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ

ແຜນຂຸດຄົ ັ້ນປະຈ າປີ ສ າເນາົ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ
ໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ ັ້ນ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ

ສນັຍາຂຸດຄົ ັ້ນ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ
ໃບຕດິຕາມການຂຸດຄົ ັ້ນ 
ແລະ ແຜນທີ່ ທີ່ ຕັ ັ້ງ

ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ

ສະໂນດນ າສົ່ ງຂອງໄມ ັ້ສະໜ
າມ II (ຟອມ 2)

ສ າເນາົ ສ າເນາົ

ບນັຊໄີມ ັ້ທີ ເຄື່ ອນຍ ັ້າຍໄປຍງັ
ໄມ ັ້ສະໜາມ II (ຟອມ 3)

ສ າເນາົ ສ າເນາົ
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ການເກບັຮກັສາເອກະສານ (2)
ກມົປ່າໄມ ັ້ ຫ ັ້ອງການອຸດ

ສະຫະກ າ ແລະ 
ການຄັ້າແຂວງ

ຫ ັ້ອງການການເງນິ
ແຂວງ

ຂະແໜງປ່າໄມ ັ້
ແຂວງ

ໜ່ວຍງານຄຸ ັ້ມຄອງ
ປ່າຜະລດິ

ອງົການຈດັຕັ ັ້ງປ່າໄມ ັ້
ບ ັ້ານ

ບນັຊໄີມ ັ້ໃນສະໜາມ 2 
(ຟອມ 4)

ສ າເນາົ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ (ບດົລາຍງານຫຍ ັ້)

ເອກະສານປະມ ນ ແລະ ຂາຍ
ໄມ ັ້

ສ າເນາົ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ ສ າເນາົ

ສນັຍາຂາຍໄມ ັ້ ຕົ ັ້ນສະບບັ ໃບອະນຸຍາດການຂາຍ ສ າເນາົ ສ າເນາົ
ເອກະສານສະຫຸຼບ ສ າເນາົ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ
ສະຟນດນ າສົ່ ງສນິຄ ັ້າແກ່ຜ ັ້ຊື່

ແລະ ໃບຮບັເງນິ
ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ ສ າເນາົ

ໃບອະນຸຍາດຂນົສົ່ ງ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ

ບດົລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັແຜນຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້

ສ າເນາົ ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ

ບດົບນັທກຶການກວດກາພາຍ
ໃນກ່ຽວກບັການປະຕບິດັ
ແລະ ການແກ ັ້ໄຂ

ຕົ ັ້ນສະບບັ ສ າເນາົ ສ າເນາົ ສ າເນາົ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິໃນພາກສະໜາມ
• ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້
• ການສ າຫຼວດປ່າໄມ ັ້ ກ່ອນການຂຸດຄົ ັ້ນ
• ການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ ປີຜ່ານມາ (ຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍ ໃນລະດ ການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້, 2010/11):

• ແຜນການຂຸດຄົັ້ນປະຈ າປີ
• ໃບອະນຸຍາດການຂຸດຄົັ້ນ
• ຟອມ 1 ຫາ 4 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ ຂອງການປະເມນີ:
• ບ ່ ມກີານຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້ ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕດິຕ ່ ກນັແລ ັ້ວ 
• ຫຼງັຈາກການຂາຍໄມ ັ້ໃນສະໜາມ 2 ແລ ັ້ວ ເຫນັວ່າບ ່ ມກີານຕດິຕາມທີ່ ເປັນລະບບົໃນໂຮງງານຕ່າງ (ໄມ ັ້ສະໜາມ 3), ໜັ້າທີ່

ຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ແລະ ກອງກວດກາປ່າໄມ ັ້ 
ແມ່ນຍງັບ ່ ມຄີວາມຈະແຈ ັ້ງ. 

• ການເກບັມ ັ້ຽນ ເອກະສານ ເປັນເວລາ 5 ປີ ນເມື່ ອກ່ອນ ແມ່ນຍງັມບີນັຫາຢ ່ , ບ ່ ສາມາດ ກວດກາເບິ່ ງບນັດາເອກະສານ ທີ່ ມີ
ການບນັທກຶຢ່າງຖກືຕ ັ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ່ ເຂດທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການຢັັ້ງຢືນ FSC

• ການນ າສົ່ ງເອກະສານສ າເນາົ ອງີຕາມບດົແນະນ າເລກທີ່  0962/ກປມ ແມ່ນຍງັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ບ ່ໄດ ັ້ເທື່ ອ
• ຊື່ ວທິະຍາຊາດຂອງໄມ ັ້ຊະນດິຕ່າງ  ແມ່ນກ່າວໄວ ັ້ໃນແຜນຄຸ ັ້ມຄອງເທົ່ ານັ ັ້ນ, ແຕ່ບ ່ໄດ ັ້ກ່າວ ໃນເອກະສານອື່ ນ . ມແີຕ່ຊື່ໄມ ັ້ເປັນ

ພາສາລາວ ເທົ່ ານັ ັ້ນ. 
• ການຕດິຕາມກວດກາ ຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ ັ້/ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ ັ້ເມອືງ ແມ່ນຍງັຈດຸອ່ອນຢ ່ ເຖງີແມ່ນວ່າ ຈະມພີາລະ

ບດົບາດ ຕາມ ຄ າສັ່ ງເລກທີ່ 0141/ກປ
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ບາດກ ັ້າວໃນຕ ່ ໜ ັ້າ
• ສກຶສາເອກະສານຕ່າງ  ໃນຫ ັ້ອງການ

• ສະເໜໃີຫ ັ້ມກີານປັບປຸງ ຈດຸອ່ອນ

• ກ ານດົ ຂັ ັ້ນຕອນການຢັັ້ງຢືນຕວົຈງິ ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ໂດຍບນັດາ ເຈ ົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ລດັ
• ອອກແບບການປັບປຸງ ລະບບົການຄວບຄຸມ ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງໄມ ັ້ຕ່າງ 

• ຈດັກອງປະຊຸກປຶກສາຫາລື ກບັພາກສ່ວນກ່ຽວທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ

• ຮ່າງ ບນັດາເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍຂອງ VPA


