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Implemented by

ການນ າສະເໜບີນັດາຫ ກັການ & ມາດຖານ 
ສ າລບັນຍິາມໄມທ້ີີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

(TLD)
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1. ໂຄງສາ້ງນຍິາມໄມ ້ທີີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ

ຫ ກັການ

ມາດຖານ

ຕວົຊີບ້ອກ

ຕວົຢັງ້ຢືນ

ລະດບັ ທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ:
ຫ ກັການ ແລະ ມາດຖານ ເປັນ
ຫວົຂ ້ ທີີ່ ອະທບິາຍຈະແຈງ້ ແລະ
ເຂົາ້ໃຈ ວີ່ າ “ໄມທ້ີີ່ ຖກືກດົໝາຍ” 
ໃນ ສປປ ລາວ ແມີ່ ນຫຍງັ

ລະດບັ ທາງດາ້ນເຕກັນກິ: 
ຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ຕວົຢັງ້ຢືນ
ອະທບິາຍ ໄມທ້ີີ່ ຖກືກດົໝາຍ ຕາມ
ບນັດາຂ ບ້ງັຄບັ ດາ້ນກດົໝາຍທີີ່
ສາມາດກວດກາໄດ ້

ອາ້ງອງີດາ້ນກດົໝາຍ
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1. ລະດບັທາງໂຄງສາ້ງ

2. ລະດບັທາງດາ້ນເຕກັນກິ
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ຫ ກັການແມີ່ ນຂ ບ້ງັຄບັດາ້ນກດົໝາຍປະເພດທີີ່ ຢູີ່ ລະດບັສູງ ເຊິີ່ ງໂດຍລວມໄດອ້ະທບິາຍໃຫເ້ຫນັໃນ
ລກັສະນະທົີ່ ວໄປວີ່ າ ‘ໄມທ້ີີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ’ ແມີ່ ນຫຍງັ
ຕວົຢີ່ າງ: ການດ າເນນີການຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ:້ ການດ າເນນີການຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້ແລະ ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ມຄີວາມ
ສອດຄີ່ ອງກບັກດົໝາຍປີ່ າໄມທ້ີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງທງັໝດົ 

ມາດຖານແມີ່ ນຂ ບ້ງັຄບັດາ້ນກດົໝາຍປະເພດທີີ່ ຮອງລງົມາ (ບາງຄັງ້, ຂັນ້ນີຈ້ະລວມໄວໃ້ນຂັນ້ ຫ ກັການ 
ແລະ ບ ີ່ໄດນ້ າໃຊ)້. 

ຕວົຢີ່ າງ: 
• ການປະເມນີກີ່ ອນການຕດັປ າ້ ໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
• ການດ າເນນີການຂ ດຄົນ້ຖກືຄວບຄ ມຕາມທີີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ
• ສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບການດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງວຽກ ແລະ ສ ຂະພາບ

ບນັດານຍິາມ
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a) ຫ ກັການ ທີີ່ ຈດັຕາມຂອບເຂດຫວົຂ ສ້ະເພາະດາ້ນ

b) ຫ ກັການ ທີີ່ ຈດັຕາມຂັນ້ຕອນຕີ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງ

ການຈດັ ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃນລະດບັ ຫ ກັການ
ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ “ຂະໜາດດຽວແຕີ່ ກວມລວມໝດົ 

(One-size-fits-it-all)”

ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ
P1: ການຈດັສນັພືນ້ທີີ່
P2: ສດິໃນການຂ ດຄົນ້
P3: ການຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້
P4: ໄມທ້ີີ່ ຖກືນ າເຂົາ້

P5: ການເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້
P6: ການປ ງແຕີ່ ງໄມ ້
P7: ການສົີ່ ງອອກ
ອືີ່ ນໆ…

ນຍິາມຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ
P1: ກດົໝາຍທີີ່ ມຢູີີ່
P2: ສດິໃນການນ າໃຊປ້ີ່ າໄມ ້
P3: ສິີ່ ງແວດລອ້ມ
P4: ສງັຄມົ

P5: ແຮງງານ
P6: ພາສີ
ອືີ່ ນໆ…
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1. ລະດບັໂຄງສາ້ງ

2. ລະດບັທາງດາ້ນເຕກັນກິ
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ບນັດາຕວົຊີວ້ດັ ແມີ່ ນຄ າອະທບິາຍຂ ບ້ງັຄບັດາ້ນກດົໝາຍທີີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ ແລະ ສາມາດວດັແທກໄດ ້
 ມຄີວາມສ າຄນັຕ ີ່ ການຕດັສນິໃຈອອກໃບອະນ ຍາດ ຫ  ືແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມກງັວນົໃຈຂອງພາກສີ່ ວນ

ກີ່ ຽວຂອ້ງ 
 ຈະແຈງ້ໂປີ່ ງໃສ, ການຕດັສນິໃຈທີີ່ ສອດຄີ່ ອງ ໂດຍອງີຕາມຂ ມ້ນູອາ້ງອງີທາງດາ້ນກດົໝາຍທີີ່ ຈະແຈງ້ 
 ການຢັງ້ຢືນຄວນຢູີ່ ໃນລກັສະນະທີີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້

ຕວົຢີ່ າງ: 

ຕວົຊີວ້ດັ 1: ນຕິບິ ກຄນົໄດມ້ກີານເຈລະຈາຂ ຕ້ກົລງົທາງສງັຄມົຮີ່ ວມກບັບນັດາຕວົແທນທີີ່ ມາຈາກຊ ມຊນົທີີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຢູີ່
ພືນ້ທີີ່ ພາຍໃນ 3 ກໂິລແມດັ ຈາກພືນ້ທີີ່ ສ າປະທານ.

ຕວົຊີວ້ດັ 2: ນຕິບິ ກຄນົບ ີ່ ໃຊແ້ຮງງານທີີ່ ຕ າກີ່ ວາອາຍ ການເຮດັວຽກ (ແຮງງານເດກັ).

ຕວົຢີ່ າງ : 
ຂ ຕ້ກົລງົທາງສງັຄມົທີີ່ ເຊນັໂດຍ ທີ່ ານ x ແລະ Y; ແຜນທີີ່ ຊ ມຊນົທີີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາໂດຍຂະແໜງແຮງງານ

ບນັດານຍິາມ – ຕວົຊີວ້ດັ

ຕວົຢັງ້ຢືນອະທບິາຍ ບັນັດາຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຢັງ້ຢືນທີີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ
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ຫ ກັການ: ຊືີ່ ຂອງຫ ກັການ
ມາດຖານ: ການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັ ຫ ກັການ

ຕວົຊີບ້ອກ: ກດິຈະກ າ/ຂະບວນການດາ້ນກດົໝາຍ ທີີ່ ຕອ້ງໄດ ້ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ເພືີ່ ອສະໜບັສະໜນູ ນຕິກິ າຂອງມາດຖານ

ຕວົຢັງ້ຢືນ: ຫ ກັຖານ/ການພສູິດ ການປະຕບິດັ ນຕິກິ າ

ຈ ດປະສງົ: ຈ ດປະສງົຂອງ ຕວົຊີບ້ອກ

ລະບຽບການຄວບຄ ມ: ອະທບິາຍ ຂ ບ້ງັຄບັທີີ່ ທາງກດົ/ລະບຽບການ
ຮຽກຮອ້ງ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ເອກະສານອາ້ງອງີທາງກດົໝາຍ: 
• ມາດຕາຂອງ ກດົໝາຍ, ດ າລດັ, ຂ ຕ້ກົລງົ, ແຈງ້ການ……

ຕວົຢີ່ າງ ໂຄງສາ້ງ ຕາຕະລາງ ຂອງນຍິາມໄມທ້ີີ່ ຖກືກດົໝາຍ TLD
(ຫ ກັການ, ມາດຖານ, ຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ຕວົຢັງ້ຢືນ) 


