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ເປົໍ້າໝາຍເພ ່ ອຢຸດຕິການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ໃນ ຕະຫາຼດສະ ຫະ ພາບເອີຣບົ
(ສະຫະພາບເອີຣບົ = ຕະຫາຼດການຊ ໍ້-ຂາຍໄມ ໍ້ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນໂລກ)

ມຄີວາມກດົດນັຈາກ ອງົ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທາງສງັຄມົ, ພາກອຸດສາຫະກ າ, ພາກສ່ວນລດັຖະ ບານ: 
ເພ ່ ອຢຸດຕິ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນຕະຫາຼດຂອງສະຫະພາບເອີຣບົ

ແຜນງານ FLEGT 2003: ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້ແບບຍ ນຍງົ, ການບ ລຫິານລດັທີ່ ດີ& ຄວາມໂປ່ງໃສ
ປະສມົປະສານ ລະ ຫວ່າງ ກດິ ຈະກ າຝ່າຍທີ່ ຕອບສະໜອງ ແລະ ຝ່າຍທີ່ ຕ ໍ້ອງການ:

1) ນິຕິກ າໃໝ່ (ລະ ບຽບການ ກ່ຽວກບັ ໄມ ໍ້ທີ່ ປະກາດໃຊ ໍ້ໃນເດ ອນ ມີນາ 2013)
2) ສນັ ຍາການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ແບບສະໝກັໃຈຈາກສອງ ຝ່າຍ (VPA)
3) ສົ່ ງ ເສມີ ນະ ໂຍບາຍການຈດັຊ ໍ້ ຂອງ ລດັຖະບານ
4) ສົ່ ງ ເສມີ ຄວາມ ເປັນເຈ ົ ໍ້າການ ແລະ ແນວຄດິລິເລີ່ ມຂອງ ພາກເອກະຊນົ

ການ ທ າ ລາຍປ່າ ໄມ ໍ້ ແມ່ນສາ ເຫດຫຼກັ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດນິຟໍ້າ ອາ ກາດ

ແຜນງານ ການ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັກດົໝາຍປ່າໄມ ໍ້, ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້
(FLEGT) ຂອງ EU (2003)

2. VPA ແມ່ນຫຍງັ? - ນຍິາມ

VPA ແມ່ນສນັຍາການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ ທີ່ ມຂີ ໍ້ຜູກມດັທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍລະຫວ່າງສະຫະພາບ
ເອຣີບົ ແລະ ແຕ່ລະປະເທດທີ່ ສົ່ ງອອກໄມ ໍ້, ເພ ່ ອຮບັປະກນັ ໃນການຄ ໍ້າໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົ
ໝາຍເທົ່ ານັ ໍ້ນ ແລະ ເພ ່ ອປັບປຸງວຽກງານຄຸ ໍ້ມຄອງປ່າໄມ ໍ້.

http://www.euflegt.efi.int/vpa

V oluntary = ຄວາມສະໝກັໃຈ

P artnership = ຄູ່ຮ່ວມການຄ ໍ້າ

A greement= ສນັຍາ (ຂ ໍ້ຕກົລງົ)
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ح ການ ເຂົ ໍ້າ ຮ່ວມ ເຈລະ ຈາ ແມ່ນແບບສະ ໝກັ ໃຈ.
ح ຂະ ບວນການ ຂອງ VPA ລວມມີ ບດົແນະ ນ າ ການສ ໍ້າງ ນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົໝາຍ.
ح ແຕ່ ລະ ປະ ເທດ ມີສດິ ໃນການ ກ າ ນດົນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົໝາຍຂອງຕນົ.
ح ຂະບວນການ ໃນການສ ໍ້າງ ນິຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົ ໝາຍ ແມ່ນອງີການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ 

ຄວາມເປັນເອກະພາບ ຂອງ ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ.
ح ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກວມ ເອາົ ບາງ ອງົປະ ກອບຫຼກັ  ທີ່ ສ າຄນັ.

Supported by2. VPA ແມ່ນຫຍງັ? - ນຍິາມ

ຂ ໍ້ນກບັ ຂະບວນການຕດັສນິໃຈຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ແຕ່ຕ ໍ້ອງແມ່ນ:

 ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໂດຍ ກງົ ໃນການ ຈດັຕັ ໍ້ງ ປະ ຕິບດັບນັດານິຕິກ າ ດ ໍ້ານ
ປ່າໄມ ໍ້;

 ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທີ່ ດ າ ເນນີວຽກ ງານ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ປ່າ ໄມ ໍ້;
 ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໂດຍ ກງົ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ ຈາກການ ດ າເນນີ

ວຽກ ງານ ໃນຂະ ແໜງ ປ່າ ໄມ ໍ້;

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ອງ ໃນ VPA
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3.3.

1.

Supported by

1.

ລດັຖະບານ

ອງົ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທາງສງັຄມົ

ພາກເອກະຊນົ

1.

2. VPA ແມ່ນຫຍງັ? - ຈະມກີານການເຈລະຈາຄ ແນວໃດ?

1. ການເຈລະຈາ ພາຍໃນ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ
2. ການເຈລະຈາ ລະຫ່ວາງ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ
3. ການເຈລະຈາ ສອງຝ່າຍ ກບັສະຫະພາບເອຣີບົ

5. ການຕດິຕາມກວດກາຂອງອງົການອດິສະຫຼະ

3. ກວດກາຢັໍ້ງ ຢ ນ ການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັຂອງຜູ ໍ້ປະກອບການ 
ດ ໍ້ານນຍິາມໄມ ໍ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ ໍ້

ການສະໜອງໄມ ໍ້

1. ນຍິາມ ໄມ ໍ້ທີ່ 
ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົ

ໝາຍ

2. ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການ
ສະ ໜອງໄມ ໍ້  

4. ການອອກໃບອະນຸ
ຍາດ FLEGT

5 ອງົ ປະກອບຫຼກັ ຂອງ ລະ ບບົຄ ໍ້າປະກນັໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ (TLAS)
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3. ລະບບົ TLAS

2.

3.

2. 3.

4.

4.

5.

5.

1.

1.

ح ອງີ ໃສ່ລະ ບຽບການ/ນິຕິກ າ ທີ່ ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບນັ;
ح ສ ໍ້າງ ນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົໝາຍ ໃຫ ໍ້ຈະ ແຈ ໍ້ງ ແລະ ເຫນັໄດ ໍ້ວ່າ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົ ໝາຍ

ແມ່ນຫຍັງ;
ح ກ ານດົ ສິ່ ງທີ່ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ກວດກາຢັໍ້ງຢ ນເປັນປະຈ າ ເພ ່ ອສະແດງວ່າ ໄມ ໍ້ແມ່ນ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມ ກດົໝາຍ;
ح ສາມາດສຸມໃສ່ ການບງັຄບັໃຊ ໍ້ນຕິກິ າ ໃນ ປັດຈຸບນັ ທີ່ ເຫນັວ່າຍງັມສີິ່ ງ ທີ່ ທ ໍ້າ ທາຍ;
ح ອງີໃສ່ຂະ ບວນການ ປຶກ ສາ ຫາ ລ ລວມ ທງັ ການ ກະ ກຽມ  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນການສນົທະນາ 

ນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົໝາຍ  ເພ ່ ອກ າ ນດົວຽກ ງານ ທີ່ ເປັນບຸລິມະ ສດິ;
ح ຄວາມເປັນເອກະພາບກນັ  ຈາກ ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ;
ح ບນັດາກຸ່ມ ຊ່ຽວຊານ ສະ ເພາະ ດ ໍ້ານ (TEGs).

ນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ
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ຫຼກັ ການ

ມາດ ຖານ

ຕວົຊີ ໍ້ບອກ

ຕວົຢັໍ້ງ ຢ ນ

ດ ໍ້ານໂຄງ ສ ໍ້າງ:
ຫຼກັ ການ ແລະ ມາດຖານ: ອະ ທິ
ບາຍຢ່າງຈະແຈ ໍ້ງ ກ່ຽງ ກບັ “ໄມ ໍ້ທີ່ 
ຖ ກ ຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ” ໃນ ສ ປປ
ລາວ.

ດ ໍ້ານວິຊາການ: 
ຕວົ ຊີ ໍ້ບອກ ແລະ ຕວົ ຢັໍ້ງຢ ນ: 
ອະ ທິບາຍກ່ຽວກບັ ວິທີການ
ອ ໍ້າງ ອງີວ່າ ໄມ ໍ້ມີຄວາມຖ ກ
ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົໝາຍຄ ແນວໃດ

ເອ ກະສານອ ໍ້າງອງີດ ໍ້ານນິຕິກ າ

ນິຍາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLD) - ໂຄງຮ່າງ

 ໄມ ໍ້ທີ່ ບ ່ ໄດ ໍ້ມກີານກວດກາຢັໍ້ງຢ ນ ແມ່ນບ ່ ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ນ າເອາົເຂົ ໍ້າ ໃນ 
ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້,

 ປະຕບິດັຕາມ ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົໝາຍ,

 ປັບປຸງລະບບົ ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ໃນ ການດ າ ເນນີງານ.

TLAS - ລະ ບບົຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້
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TLAS - ການ ຄຸ ໍ້ມຕອງ ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້

ການ ຂຸດ ຄົ ໍ້ນ ໄມ ໍ້ ການ ຂນົສົ່ ງ ການ ປຸງ ແຕ່ງ ການ ຄ ໍ້າ ການ ສົ່ ງ ອອກ

ການກວດກາ ຢັໍ້ງ ຢ ນ

ການກວດກາສມົທຽບ
ຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ

ການກວດກາຄວາມ
ຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ ການກວດກາຄວາມ

ຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ
 ການກວດກາຄວາມ
ຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ

ການກວດກາຄວາມ
ຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ

ການກວດກາຄວາມ
ຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ

ການກວດກາສມົທຽບ 
ຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ

ການກວດກາສມົທຽບ 
ຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ

ການກວດກາສມົທຽບ 
ຄວາມຖ ກຕ ໍ້ອງຂອງ ຂ ໍ້ມູນ

ການປະຕບິດັຕາມ:
• ນິຍາມ ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງ ຕາມ ກດົໝາຍ,
• ບນັດາຂ ໍ້ກ າ ນດົ ຂອງ ຄຸ ໍ້ມຄອງ ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງ ໄມ ໍ້,
• ຫຼກັຖານ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ,
• ເປັນລະບບົ ແລະ ຍຸດຕິທ າ,
• ບນັດາຂ ໍ້ກ າ ນດົ ແລະ ຄວາມຮບັ ຜດິຊອບ ທີ່ ຈະແຈ ໍ້ງ .

TLAS – ການກວດກາຢັໍ້ງຢ ນ ໃນການປະຕບິດັຕາມນຕິກິ າ
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ຄະ ນະກ າມະ ການຊີ ໍ້ນ າລະດບັ
ຊາດ (NSC)

ປະ ທານ: ລດັ ຖະມນົຕີ ກະ ຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າ ໄມ ໍ້ຄະ ນະ ເຈລະຈາ
ຫວົ ໜໍ້າຄະນະເຈລະ
ຈາ: ຮອງ ລດັຖະມນົ
ຕີ ກະ ຊວງ ກະ ສິກ າ

ແລະ ປ່າ ໄມ ໍ້

ຄະ ນະຮບັຜດິຊອບເຮດັວຽກດ ໍ້ານວິຊາ
ການ (TWG)
TLD / TLAS

ຄະ ນະຮບັຜດິຊອບຊຸກຍູ ໍ້ການເຈລະຈາ
(NSDC)

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ໍ້ານ (TEG)
ກະ ກຽມຮ່າງ TLD

ຫໍ້ອງ ການປະສານ
ງານ ໂຄງ ການ

FLEGT 
(DOFI)

Lao CSO 
FLEGT

LNCCI, LW
PA, 

LFA

7 ກະຊວງ

ພາກສ່ວນທ ີ ່ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ

ສະຖາບນັ
ການສກຶສາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

FLEGT VPA ໃນ ສປປ ລາວ - ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັ ໍ້ງ

• ການ ຕດິຕາມກວດ ກາ ການ ຂຸດຄົ ໍ້ນໄມ ໍ້ມີຄວາມ ເຂັ ໍ້ມ ງວດຍິ່ ງຂຶ ໍ້ນ: ໂດຍສະ ເພາະ 
ແມ່ນ ໄມ ໍ້ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິເພ ່ ອເປົໍ້າ ໝາຍ ການ ພດັທະ ນາ.

• ໄມ ໍ້ທງັໝດົ (ລວມ ທງັ ໄມ ໍ້ຢຶດ) ຈະ ຕ ໍ້ອງມີການ ປະ ມູນໄມ ໍ້ ໃນສະ ໜາມ ໄມ ໍ້ 2 
ແລະ ຂຶ ໍ້ນທະ ບຽນ ກບັຊບັສນິແຫ່ງລດັ. 

• ໄມ ໍ້ທງັໝດົ ຈະ ຕ ໍ້ອງຜ່ານການ ປຸງແຕ່ງ ຫຼ ຜະ ລດິ ໂດຍຂະ ແໜງການ ອຸດສາ ຫະ ກ າ 
ປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້ພາຍໃນ ປະ ເທດ.

• ອະ ນຸຍາດ ໃຫ ໍ້ສົ່ ງ ອອກສະ ເພາະ ບນັດາຜະ ລດິຕະ ພນັໄມ ໍ້ສ າ ເລດັຮູບ ທີ່ ກ າ ນດົ ໄວ ໍ້
ໃນຂ ໍ້ຕກົ ລງົ ຂອງ ກະ ຊວງ ອຸດສາ ຫະ ກ າ ແລະ ການ ຄ ໍ້າ ເທົ່ າ ນັ ໍ້ນ.

ການປ່ຽນແປງ
ພາຍຫຼງັ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັ ຄ າ ສັ່ ງ ເລກທີ 15/ນຍ



9

ປ່າ ຜະລດິ
ເຂດ ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້
ເພ ່ ອ ເປົໍ້າໝາຍການພດັ

ທະ ນາ
ສວນ ປູກໄມ ໍ້ ປ່າ ໄມ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້

ຂອງ ບໍ້ານ

ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້ 1 ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້2 ນ າ ໃຊ ໍ້ຕາມຈດຸປະສງົທາງ
ດ ໍ້ານຮດິຄອງປະເພນີ

ໄມ ໍ້ຢຶດ ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້2

ໄມ ໍ້ທີ່ ບ ່ ສາ ມາດລະບຸແຫ່ຼງທີ່ ມາ ສົ່ ງ ອອກ

ສະ ໜອງໃຫ ໍ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ
ຜດິ ກດົໝາຍ

ຜດິ ກດົໝາຍ

ຜດິ
ກດົ

ໝ
າຍ

ສະ ໜາມ ໄມ ໍ້3

ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ
ປຸງ ແຕ່ງໄມ ໍ້

ປະ ມນູ ໄມ ໍ້

A

B

C

D

ຮູບແບບຂອງການເຄ ່ ອນຍ ໍ້າຍໄມ ໍ້ ໃນ ສປປ ລາວ

ຂັ ໍ້ນ ຕອນ ແລະ ຂະ ບວນການ ສ າ ລບັ ການ ສົ່ ງ ອອກ
- ຕ ໍ້ອງ ມີການກວດ ສອບ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ໄມ ໍ້ສ າເລດັ ຮູບ ຕາມຂັ ໍ້ນ ຕອນ ແລະ ຂະ ບວນ ການ ໃໝ່ ຂອງ

MOIC ແລະ ບນັ ຊີລາຍ ການ ຂອງ ຜະ ລດິຕະ ພນັ ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົ ໄວ ໍ້. 
ສະ ໜາມໄມ ໍ້3 (ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງ ແຕ່ງ ໄມ ໍ້) 

- ຕ່ອງ ໂສ ໍ້ການ ສະ ໜອງ ໄມ ໍ້ (CoC): ການຕດິ ຕາມກວດ ກາ ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ ເຂົ ໍ້າ/ໄມ ໍ້ສົ ໍ້ນ ອອກ.
- ແຫຼ່ ງ ທີ່ ມາຂອງ ໄມ ໍ້, ບ ລິມາດ ໄມ ໍ້, ຊະ ນດິ ພນັ ໄມ ໍ້. 
- ການ ຊ າລະ ຄ່າພນັ ທະ ຕ່າງໆ ໃນ ສະ ໜາມໄມ ໍ້. 

ການ ປະມູນໄມ ໍ້ (ສະ ໜາມໄມ ໍ້2)
- - ການ ຊ າລະ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າພນັ ທະ ຕ່າງໆ
- - ຂຶ ໍ້ນ ທະ ບຽນ ໃນ  ກມົຄຸ ໍ້ມຄອງສບັ ສນິແຫ່ງ ລດັ
ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້ ເພ ່ ອເປົໍ້າໝາຍການພດັທະ ນາ (ດນິປ່າໄມ ໍ້ແລະ ສະ ໜາມໄມ ໍ້ 1)
- ການ ສ າຫຼວດ
- ການ ກ ານດົ ເຂດ ແດນ ສ າລບັ ການ ຂຸດ ຄົ ໍ້ນ ໄມ ໍ້

- ການ ຕດິ ຕາມກວດ ກາ ໃນ ການ ຂ ຸຸດ ຄົ ໍ້ນ ໄມ ໍ້– ຊະ ນດິ ພນັ ໄມ ໍ້, ບ ລິມາດ ໄມ ໍ້

A

D

C

B

Consequences in the supply chain after PM Order 15/2016
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ມາດຕະຖານນິ
ຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ 
ຕ ໍ້ອງຕາມ ກດົໝາຍ
1: 

ປ່າຜະລດິ

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍ 2:      

ເຂດການຫນັປ່ຽນທີ່
ດນິປ່າໄມ ໍ້  ເພ ່ ອນ າ
ໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນເປົໍ້າໝາຍ
ການພດັທະນາ

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມ 
ກດົໝາຍ 3:     

ສວນປູກໄມ ໍ້

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍ 4:     

ປ່າໄມ ໍ້ຊມົໃຊ ໍ້ຂອງ
ບ ໍ້ານ

ມາດຕະຖານນ ິ
ຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ 
ຕ ໍ້ອງຕາມກດົ  ໝາຍ
5:   

ໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຢຶດ 

ມາດຕະຖານ ນິ
ຍາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງ
ຕາມກດົໝາຍ 6:       

ໄມ ໍ້ທີ່ ນ າເຂົ ໍ້າ ຈາກ
ຕ່າງປະ ເທດ 

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ 7:    ບນັດາພນັທະ ຕ ່ ວຽກງານແຮງງານ ໃນຂຸດຄົ ໍ້ນປ່າໄມ ໍ້ 
ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ໄມ ໍ້

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກ ຕ ໍ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ 8:     ການປຸງແຕ່ງໄມ ໍ້ ແລະ ການຄ ໍ້າໄມ ໍ້

ມສີະບບັຮ່າງນຍິາມໄມ ໍ້ແລ ໍ້ວ

ໂຄງສ ໍ້າງມາດຕະຖານນຍິາມໄມ ໍ້ ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ

ການວາງ ແຜນ ໂຄງ 
ການ & ການ ອະ 
ນຸມດັໂຄງ ການ

ສ າຫຼວດສ າ ລບັ
ການ ຂຸດ ຄົ ໍ້ນ

ແຜນ ການ ຂຸດ ຄົ ໍ້ນປະ ຈ າ 
ປີ / Quota

ຂຸດ ຄົ ໍ້ນຂາຍຂນົສົ່ ງ ສູ່ສະ ໜາມ 
ໄມ ໍ້ 3 / ສົ່ ງ ອອກ

ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້ ຈາກເຂດການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ໍ້  ເພ ່ ອນ າໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າ
ໃນເປົໍ້າໝາຍການພດັທະນາ ຈນົເຖງິ ສະໜາມໄມ ໍ້3/ການສົ່ ງອອກ



11

ແຜນການສ ໍ້າງ TLAS ໃນປີ 2017

2017

ອງົ ປະກອບຫຼກັຂອງ TLAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ນຍິາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງ ຕາມລະ ບຽບກດົໝາຍ (TLD)
ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້& ການກວດກາຢັໍ້ງຢ ນ
ໃບອະນຸຍາດ FLEGT
ການຕດິຕາມກວດກາແບບອດິສະ ລະ

ກອງປະຊຸມທາງໄກ ລະ ຫວ່າງ ສ ປ ປ  ລາວ ກບັ ສະ ຫະ ພາບ ເອີຣບົ 4 5

ກອງ ປະ ຊຸມເຈລະຈາແບບຊ່ອງໜ ໍ້າ 1 2

ນຍິາມໄມ ໍ້ທີ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງ ຕາມລະ ບຽບກດົໝາຍ (TLD) ສະບບັສຸດທ ໍ້າຍ F

ຕ່ອງໂສ ໍ້ການສະໜອງໄມ ໍ້& ການກວດກາຢັໍ້ງຢ ນ ສະບບັຮ່າງທີ 1 1

ການ ເຈລະຈາ ໃນ ແຕ່ ລະ ຄັ ໍ້ງx

ໝາຍ ເຫດ: ການສໍ້າງໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາແບບອດິ
ສະ ລະ ແມ່ນຈະດ າເນນີງານໃນປີ 2018

http://www.euflegt.efi.int/vpa-unpacked

https://flegtlaos.com/

ຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມຕ ່ ມ:
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ຂ ຂອບໃຈ


