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ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ຄ າເຝືອ ສິຣິວງົ
ຫວົໜາ້ຫອ້ງ ການປະ ສານງານ ແຜນງານ FLEGT

ການນ າ ສະເໜີ ຮ່າງ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ສະບບັໃໝ່ ສ າ ລບັ ໄມ ້
ທີ່ ມາຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມເ້ພື່ ອເປົາ້ ໝາຍການພດັທະນາ

ກອງປະ ຊຸ ມຄະ ນະ ຮບັຜດິ ຊອບເຮດັວຽກວິຊາ ການ (TWG)
ທີ່ ໂຮງແຮມ Crown Plaza , 2 ສງິຫາ 2017

• “ລາຍລະອຽດຂອງ ການປັບປ ງ ” ຮ່າງ  TLD ສ າ ລບັ ໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກເຂດ
ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ ໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ ໝາຍ ການພດັທະນາ.

• ຫ ກັການ ສງັ ລວມ ໄວ ້ໃນຮ່າງນິຍາມໄມສ້ະ ບບັທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ຄ າ ຄດິ
ເຫນັຈາກ EU. 

• ຄ າ ຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ້ສະເໜີແນະໂດຍລວມ ຈາກ EU ຕ ່ ກບັ TLD 
ສະບບັຮ່າງ ທີ 1.3 ໃນກອງ ປະຊ ມເຈລະຈາ ທີ່ ຜ່ານມາ.

• ວິທີການ ທີ່ ນ າ ໃຊ ້ເພື່ ອປັບປ ງ ຮ່າງ ນິຍາມ ໄມ ້ ໂດຍຄະນະວິຊາ ການ
ແບບລງົ ເລກິ (Core Expert Team).

• ຫ ກັການ ທີ່ ສງັ ລວມ ໄວ ້ໃນຮ່າງ ນິຍາມ ໄມສ້ະ ບບັທີ 1.3 & ສະບບັ 
ຮ່າງ ໃໝ່ 1.4 (ພາຍຫ ງັກອງ ປະຊ ມວິຊາການ ແບບລງົເລກິ)

• ການນ າ ສະເໜີລາຍ ລະອຽດ ຂອງ  ນິຍາມ ໄມ ້ ສະບບັຮ່າງ ທີ 1.4
• ສະຫ  ບ
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ຫວົຂ ້ໃນການນ າສະເໜີ
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ຮ່າງ ທີ ວນັ ທີ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເນືອ້ໃນທີ່ ໄດ ້ປັບປ ງ

0.0 24.11.2016 - ນິຍາມໄມ ້ຮ່າງ ສະ ບບັ ທ າອດິ ສະ ເໜີໂດຍ ProFLEGT

1.0 29.11.2016 DOF ປັບ ແກ ້ຄ າສບັ, ປ່ຽນ ຕວົ ຢັງ້ ຢືນ, ບ ່ ມີການ ປ່ຽນ ຫ ກັ ການ, ມາດ 
ໂນ ແລະ ຕວົ ຊີບ້ອກ (P, C, I).

1.1 15.12.2016 TWG ມີການ ເພີ່ ມບາງຕວົ ຢັງ້ ຢືນ ຕື່ ມ.

1.2 23.12.2016 DOF ມີການ ປັບ ແກ ້ບາງ ຈ ດ (ເອ ກະ ສານ ອາ້ງ ອງີ ດາ້ນນິຕິກ າ, ຕວົ ຢັງ້ 
ຢືນ, ອງົ ການ ຈດັ ຕັງ້ ຮບັ ຜດິ ຊອບ, ແຕ່: ໄດ ້ເພີ່ ມ ມາດ ຖານ2.1.2

1.3 30.12.2016 - ປ່ຽນ ຮູບ ແບບ ຮ່າງ ນິຍາມ ໄມ ້ບາງ ຈ ດ ProFLEGT
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“ລາຍລະອຽດຂອງການປັບປ ງ” ຮ່າງ  TLD ສ າ ລບັ ໄມ ້ທີ່ ມາຈາກເຂດຫນັ
ປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ ເພື່ ອ ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ

ໝາຍເຫດ:
• ສະ ບບັຮ່າງ ທີ 1.3 ໄດ ້ສົ່ ງ ໃຫ ້ EU ເພື່ ອ ປະ ກອບຄ າ ຄດິເຫນັ, EU ໄດ ້ສົ່ ງ ຄ າ ຖາມ ແລະ ໄດ ້
ປຶກ ສາ ຫາ ລື ໃນການ ເຈລະ ຈາ ແບບຊ່ອງ ໜາ້ ຄັງ້ ທີ 1.

• ກອງ ປະ ຊ ມ TEG ສ າ ລບັໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິ ເພື່ ອເປົາ້ ໝາຍ ການພດັທະ ນາ
ໄດ ້ຈດັຂຶນ້ໃນວນັທີ 17 ມີນາ 2017. ໄດ ້ສງັ ລວມ ຄ າ ຄດິເຫນັຈາກກອງ ປະຊ ມ ຜ່ານການ 
ເຮດັ ວຽກ ກ ່ ມ (station talk).
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ຫ ກັການ ສງັ ລວມໄວ ້ໃນຮ່າງນິຍາມໄມສ້ະບບັທີ່ ຜ່ານມາ
ແລະ ຄ າ ຄດິເຫນັຈາກ EU.

P ສະ ບບັຮ່າງ ທີ 1.3

2.1 ການ ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ ໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ 
ໝາຍ ການ ພດັທະ ນາ

2.2 ການ ວາງ ແຜນ ການ ຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້

2.3 ການ ຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້ໃນເຂດຫນັ ປ່ຽນທີ່ 
ດນິປ່າ ໄມ ້

2.4 ການ ຂາຍ ໄມ ້ ແລະ ການ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ
ໄມ ້ໄປສູ່ໂຮງ ງານ

2.5 ພນັທະ ທາງ ດາ້ນສິ່ ງ ແວດລອ້ມ
ແລະ ສງັ ຄມົ

ປະ ເພດຂອງຄ າຖາມ & ຄ າ ຄດິເຫນັ

1. ໂຄງ ຮ່າງ ແລະ ໂຄງ ສາ້ງ - [11 ຄ າຖາມ].

2. ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິ - [4 ຄ າຖາມ].

3. ຂະ ບວນການສ າລບັການສ າປະ ທານທີ່ ດນິ ແລະ
ການອະ ນ ມດັໂຄງ ການພດັທະ ນາ [6 ຄ າ ຖາມ].

4. ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ (ໂກ ຕາ້ໄມ ້ສ າລບັການຂ ດຄົນ້)
[12 ຄ າ ຖາມ].

5. ການຊດົເຊຍີ
(ການແບ່ງ ປັນຜນົປະ ໂຫຍດ) [3 ຄ າ ຖາມ]

6. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊນົ [6 ຄ າ ຖາມ].

42 ຄ າ ຖາມຈາກ EU:5 ຫ ກັ ການ:
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ການປຶກສາ ຫາ ລື ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ ດາ້ນວິຊາ ການ ສ າ ລບັ ໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດ
ຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ ໄມ ້ ເພື່ ອເປົາ້ ໝາຍ ການພດັ ທະນາ ຕອ້ງ ໃຫ ້ສອດຄ່ອງ 
ກບັ:
• ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ສບັຊອ້ນຂອງ ຂອບ ເຂດນິຕິກ າ ກ່ຽວກບັຂ ້ກ າ ນດົ
ທາງ ດາ້ນກດົໝາຍ ສ າ ລບັການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ ໄມ ້ ເພື່ ອໂຄງການພດັ
ທະນາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຂະໜາດຕ່າງກນັ
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ຄ າ ຄດິເຫນັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ຈາກການເຈລະຈາແບບຊ່ອງໜາ້ຄັງ້ທ າອດິ ລະ ຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ແລະ EU ກ່ຽວກບັ ໂຄງ ສາ້ງຂອງ ຮ່າງ ນິຍາມໄມ ້ ສະ ບບັທີ 1.3

 ໂຄງ ການ ກະ ສິກ າ (ລວມ ທງັ ປ່າ ໄມ)້
 ໂຄງ ການບ ່ ແຮ່.
 ໂຄງ ການ ພະ ລງັ ງານ ໄຟ ຟາ້.
 ການ ບ ລິການ ດາ້ນ ອ ດ ສາ ຫະ ກ າ ແລະ ອື່ ນໆ.  ໂຄງ ການ ລງົ ທນຶຈະ ໄດ ້ຮບັອະນ ມດັ

ຈາກ ລດັຖະບານ ຂັນ້ສູນກາງ ຫ ື ຂັນ້
ທອ້ງ ຖິ່ ນ?

 ຈ າ ເປັນຕອ້ງ ມ ຸີ IEE ຫ ື ESIA ?
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ຮູບແບບທີ່ ນ າໃຊ:້ ໄລຍະຂອງໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າ ທີ່ 
ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິ

ສະ ເໜີໂຄງ ການ
•ເກບັ ຂ ້ມູນ ເບືອ້ງ ຕົນ້ຢູ່
ພາກ ສະ ໜາມ
•ບ ່ ໄດ ້ຢູ່ໃນຂອບຂອງ
TLD (ກ່ອນການ
ເຊນັ MOU)

ສ າຫ ວດ
• ສກຶ ສາຄວາມ ເປັນ
ໄປ ໄດ ້

• ສາ້ງ IEE, 
ESIA, 
ESMMP

ໄລຍະ ກ ່ ສາ້ງໂຄງ ການ
• ໄລຍະ ກ ່ ສາ້ງຂອງໂຄງການ, 
ລວມ ທງັ ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້

• ຈດັຕັງ້ປະ ຕິບດັ ESMMP 
• ການຊດົເຊຍີ
• ແຜນການຫ  ດຜ່ອນຜນົ
ກະ ທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ທ າ ມະ ຊາດ & ການຕດິ
ຕາມກວດກາ

• ແຜນການຫ  ດຜ່ອນຜນົ
ກະ ທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ທ າ ມະ ຊາດ & ການຕດິ
ຕາມກວດກາ

ໄລ ຍະດ າ ເນນີໂຄງ ການ
• ການ ດ າເນນີ ງານ
• ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິບດັ ESMMP 
• ໃນຫ າຍ ໆໂຄງການ, ໄລ ຍະ
ດັ່ ງ ກ່າວ ບ ່ໄດ ້ສ ມໃສ່ການ
ກວດກາຕດິຕາມໄມ ້ທີ່ ມາ
ຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ
ໄມແ້ລວ້

ສນັຍາ ສ າ ປະ ທານ
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ຮູບແບບທີ່ ນ າໃຊ:້ ຂັນ້ຕອນການອະນ ມດັ ໂຄງການສ າປະທານ

7

ແຫ ່ ງ ທີ່ ມາ: ຄູ່ມືການບ ລິການປະ 
ຕູດຽວ (One-stop-service) 
ຈາກ MPI/IPD 
(www.investlaos.gov.la)
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ຮູບແບບທີ່ ນ າໃຊ:້ ການ ຂ ດຄົນ້ໄມ/້ຕ່ອງໂສ ້ການສະໜອງໄມ ້ ສ າ ລບັໄມ ້ທີ່ 
ມາ ຈາກເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິເພື່ ອເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ ຈນົເຖງິ ສະໜາມ
ໄມ ້3/ການສົ່ ງອອກ (ຮູບແບບໂດຍລວມ)

ການ ອະ ນ ມດັ
ໂຄງ ການ ການ ສ າຫ ວດ ແຜນ/ໂກ ຕາ້ ຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້

ປະ ຈ າ ປີ

ການ ຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້ການ ຂາຍ ໄມ ້
ການ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້
ຈາກ ສະ ໜາມໄມ ້ 3 / 

ການ ສົ່ ງ ອອກ
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ການສະເໜີ
ໂຄງ ການ

ການສ າຫ ວດ

ໄລຍະກ ່ ສາ້ງ ໂຄງ 
ການ

ໄລຍະດ າເນນີ
ໂຄງ ການ

9

P ຫ ກັ ການ, ຮ່າງ ສະບບັທີ 1.3

2.1 ການຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອເປົາ້
ໝາຍການພດັທະ ນາ

2.2 ແຜນການຂ ດຄົນ້ໄມ ້

2.3 ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ 
ດນິປ່າ ໄມ ້

2.4 ການຂາຍໄມ ້ ແລະ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ
ໄມ ້ໄປສູ່ໂຮງ ງານປ ງ ແຕ່ງ ໄມ.້

2.5 ພນັທະ ທາງດາ້ນສງັ ຄມົ ແລະ ສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ

?

ຫ ກັການ ໃນ ສະບບັຮ່າງທີ 1.3 & ຮ່າງ ສະບບັໃໝ່ 1.4

P ສະ ບບັ ຮ່າງທີ 1.4

2.1 ການກ າ ນດົເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ 
ໄມ ້

2.2 ການ ສ າຫ ວດ ແລະ ການ ຂ ດ ຄົນ້
2.3 ການ ຂາຍ ໄມ ້
2.4 ການ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ໄມ ້

• ຫ ກັການ 2.1 ຈະ ກວມ ເອາົ ໄລຍະການ ສ າຫ ວດ ແລະ ການອະ ນ ມດັໂຄງການ
(ຂະ ແໜງການທີ່ ອະ ນ ມດັ ແລະ ສນັຍາ ສ າ ປະ ທານ)

• ຫ ກັການ 2.2 ກວມ ເອາົ ການຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້ ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າ ໄມ ້ລວມ 
ທງັ ຂອບເຂດຂອງການຂ ດຄົນ້ ແລະ ການສ າຫ ວດ

• ຄືກນັກບັ TLD ສ າ ລບັ ປ່າ ຜະ ລດິ, ການຂາຍໄມ ້ ແລະ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້
ແມ່ນໄດ ້ປັບໃຊ ້ ໂດຍກ າ ນດົໃຫ ້ມຫີ ກັການທີ່ ແຍກອອກຈາກກນັ

• ການເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ ປະ ກອບດວ້ຍຕ່ອງໂສ ້ການສະ ໜອງໄມ ້ໃນຂອດຂອງການ
ຂ ດຄົນ້ (ລະ ບບົ COC)

• ຫ ກັການທີ 5 ໃນຮ່າງນິຍາມ ສະ ບບັເກົ່ າ (ພນັທະ ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ), ແຕ່ໄດ ້ສງັລວມ ໄວ ້ໃນ: 

• ຫ ກັການ 2.1: ການປະເມນີຜນົກະທບົ ແລະ ແຜນ ESMMP (ລວມທງັ 
ການຊດົເຊຍີ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ)

• ຫ ກັການ 2.2: ການຈດັຕັງ້ ປະຕິບດັ ESMMP
10

P ສະ ບບັຮ່າງທີ 1.3

2.1 ການ ຫນັ ປ່ຽນ ທີ່ ດນິເພື່ ອ ເປົາ້ ໝາຍການ 
ພດັ ທະ ນາ

2.2 ແຜນ ການ ຂ ດ ຄົນ້ ໄມ ້

2.3 ການ ຂ ດຄົນ້ໄມ ້ໃນເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິ
ປ່າ ໄມ ້

2.4 ການ ຂາຍ ໄມ ້ ແລະ ການ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ໄມ ້
ໄປ ຫາ ໂຮງງານ

2.5 ພນັ ທະ ທາງດາ້ນ ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມ
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• ພາບລວມທາງ ດາ້ນຫ ກັການຂອງ ນິຍາມ ໄມ ້ດັ່ ງກ່າວ.
• ປຶກສາ ຫາ ລື ແລະ ສນົທະນາ ລາຍລະອຽດທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ຂອງ ສະ
ບບັຮ່າງ ທີ່ ແມ່ນຜນົໄດ ້ຮບັຈາກກອງປະຊ ມ ວິຊາການແບບລງົເລກິ, 
ລວມທງັ ມີການປັບ ປ ງ ຄ າ ສບັ/ຊີ ້ແຈງ ພາຍຫ ງັ ການປຶກສາ ຫາລື ໃນ
ກອງ ປະຊ ມ TEG.

• ວິເຄາະຄ າ ຖາມ/ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເນືອ້ໃນ ທີ່ ຍງັ ບ ່ ສອດຄ່ອງກນັ ໂດຍ
ຄະນະວິຊາ ການແບບລງົເລກິ.

• ຄ າ ຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ້ສະເໜີແນະຈາກ ການ ເຮດັວຽກກ ່ ມ ກອງ ປະຊ ມ
TEG (ຫ ກັການ 2.1-2.3, 2.4 ບ ່ ໄດ ້ສນົ ທະນາ ຢູ່ໃນວຽກກ ່ ມ).

TWG Meeting 11

ການນ າ ສະເໜີລາຍລະອຽດ ຂອງ  ນິຍາມໄມ ້ ສະບບັຮ່າງທີ 1.4
- ຂັນ້ຕອນໃນການປຶກສາຫາລ.ື

ມາດຖານ 2.1.1 ຜູພ້ດັທະ ນາ ໂຄງການ ຕອ້ງຮບັປະ ກນັການດ າ ເນນີການ ສ າຫ ວດ ແລະ
ສາ້ງແຜນສ າລບັມາດຕະ ການຫ  ດ ຜ່ອນຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ສງັຄມົ ແລະ 
ທ າ ມະ ຊາດ ສ າ ລບັໂຄງການ ພດັທະ ນາ.

• 5 ຕວົຊີບ້ອກ
• IEE
• ESIA
• ESMMP
• ແຜນການ ຊດົເຊຍີ ແລະ ການ ຍກົ ຍາ້ຍຈດັສນັ
• ການ ເຜຍີແຜ່ຂ ້ມູນທີ່ ກ່ຽ ວຂອ້ງໃຫ ້ແກ່ ພາກ ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສາ ທາ ລະ 
ນະ ຊນົ.

12

ຫ ກັການ 2.1 ການກ ານດົເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອນ າ ໃຊ ້ເຂົ ້າໃນເປົາ້
ໝາຍການພດັທະນາ.
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ຫ ກັການ 2.1 ການກ ານດົເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອນ າໃຊ ້ເຂົ ້າໃນເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາ.

ຫ ກັການ 2.1 ການກ ານດົເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອນ າໃຊ ້ເຂົ ້າໃນເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາ.
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ຫ ກັການ 2.1 ການກ ານດົເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອນ າໃຊ ້ເຂົ ້າໃນເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາ.

ຄ າ ຖາມ/ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເນືອ້ໃນທີ່ ຍງັບ ່ ສອດຄ່ອງກນັ ຈາກການຄົນ້ຄວາ້ຂອງຄະນະວິຊາ
ການ:
• ສ າລບັນິຍາມ ສະ ບບັ ຮ່າງທີ V1.4, ເນື່ ອ ໃນ ລະ ອຽດ ຂອງ ກດົ ໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການ ລງົ 
ທນຶ ຂອງ ລດັ, ເລກທີ 72/ສ ພ ຊ (2015) ກ່ຽວ ກບັ ການ ປະ ເມນີ ຜນົ ກະ ທບົ ຕ ່ ສິ່ ງ ແວດ 
ລອ້ມສງັ ຄມົ ແລະ ທ າມະ ຊາດ, ມາດ ຕະ ການຫ  ດ ຜ່ອນ ຜນົ ກະ ທບົ ແລະ ຂະ ບວນ ການ 
ອະ ນ ມດັ ໂຄງ ການ ພດັ ທະນາ ແມ່ນ ຍງັ ບ ່ ໄດ ້ວິເຄາະ ແລະ ໄຈ ້ແຍກລະ ອຽດ. ນອກ ຈາກ
ນັນ້, ການ ສ າປະ ທານ ທີ່ ດນິສ າລບັ ໂຄງ ການ ລງົທນຶ ຂອງລດັ ຍງັ ບ ່ ໄດ ້ວິເຄາະ ລະ ອຽດ, ຈຶ່ ງ 
ມີຄວາມຈ າເປັນ ທີ່ ຈະຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັການ ຊີ້ແຈງເພີ່ ມຕື່ ມ ໃນ ການ ປັບ ປ ງ ຮ່າງ ນິຍາມຄັງ້ ຕ ່ 
ໄປ. 

16

ຫ ກັການ 2.1 ການກ ານດົເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອນ າໃຊ ້ເຂົ ້າໃນເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາ – ມາດຖານ 2.1.1
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ຜນົຈາກການເຮດັວຽກກ ່ ມ ສະເໜີໃຫ ້ມີການປ່ຽນແປງດັ່ ງນີ:້
• ສະ ເໜີໃຫ ້ລະ ບ ລ າ ດບັ ຂອງຄວົ ຊີບ້ອກ ດວ້ຍ ເລກລ າ ດບັ ຫາ້ ຕວົ (ຕວົ ອກັສອນ) ໃຫ ້ແກ່ ຕວົ ຊີບ້ອກ
ເພື່ ອ ເຮດັ ໃຫ ້ການລະ ບ ຂ ້ກ າ ນດົໃນ ການ ສ າຫ ວດ  (IEE ແລະ ESIA) ຕາມ ປະ ເພດ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.

• ສະ ເພາະ ເນອື ໃນ ຂອງ IEE ຫ ື ESIA ແລະ ESMMP ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງກບັ ການ ແກ ້ໄຂ ຜນົ ກະ ທບົ 
ດາ້ນ ສິ່ ງແວດ ລອ້ມທ າ ມະ ຊາດ ແລະ ສງັຄມົ ທີ່ ເກດີ ຈາກການ ຂ ດ ຄົນ້ ໄມ ້ ແລະ ມາດ ຕະ ການຫ  ດ 
ຜ່ອນ ຜນົ ກະ ທບົ ເທົ່ າ ນັນ້ ທີ່ ຄວນ ລະ ບ ໄວ ້ໃນ ນິຍາມ ໄມ ້ດັ່ ງກ່າວ.

• ຕວົ ຊີບ້ອກ ກ່ຽວ ກບັ ການ ຊດົ ເຊຍີ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍ, ການ ຍກົຍາ້ຍ ຈດັ ສນັ ແລະ ການ ເຜຍີ ແຜ່ຂ ້ມູນ ທີ່ 
ກ່ຽວ ຂອ້ງໃຫ ້ແກ່ສາ ທາ ລະ ນະ ຊນົ ຮບັ ຮູ ້ ກ່ຽວ ກບັ IEE ຫ ື ESIA ແລະ ESMMP ສະ ເໜີໃຫ ້ຕດັ 
ອອກ ດວ້ຍ ເຫດ ຜນົ ວ່າ ຂ ້ກ າ ນດົ ດັ່ ງກ່າ ວ ຖກືສງັລວມໄວ ້ໃນ ຕວົ ຢັງ້ຢືນ ESSMP ແລວ້.

• ການ ຈດັ ຕັງ້ປະ ຕິບດັ ESMMP ສງັລວມໄວ ້ໃນ ຫ ກັການ 2.1, ມາດ ຖານ 2.1.1.
• ໝາຍ ເຫດ:

ນີ ້ແມ່ນ ສິ່ ງ ທາ້ທາຍ ໃຫ ້ແກ່ ຄະ ນະ ວິຊາການ ໃນ ການນ າໃຊ ້ ແລະ ອງີ ໃສ່ ໄລ ຍະ ຂອງການພດັ ທະ ນາໂຄງ ການ ລງົ ທນຶ 
ເພື່ ອ ນ າມາເປັນ ບ່ອນ ອງີ ໃຫ ້ແກ່ ໂຄງ ສາ້ງ ຂອງ TLD (ຫ ກັ ການ 2.1 ແມ່ນ ກ່າວ ເຖງິ ສກຶ ສາ-ການ ປະ ເມນີ ແລະ ອະ 
ນ ມດັ ໂຄງ ການ ແລະ ສິນ້ ສ ດ ດວ້ຍ ຂັນ້ ຕອນການ ໄດ ້ຮບັສນັຍາສ າປະ ທານ, ການ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕິບດັ ແມ່ນ ໄດ ້ອະ ທິບາຍ 
ໃນ ຫ ກັ ການ 2.2)
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• ການອະນ ມດັໂຄງ ການພດັທະນາ
• 5 ຕວົຊີບ້ອກ

• 4 ຕວົຊີບ້ອກ ກ່ຽວ ກບັ ຂະ ແໜງການ ທີ່ ອະ ນ ມດັ ໃຫ ້ແກ່ ບນັດາ ໂຄງການ ພດັທ
ະ ນາ: ກະ ສິກ າ, ພະ ລງັງານໄຟຟາ້, ບ ່ ແຮ່, ການ ບ ລິການ ອູດສາ ຫະ ກ າ ແລະ ໂຄງ
ການ ພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງ.

• 1 ຕວົຊີບ້ອກ ກ່ຽວກບັ ສນັຍາ ສ າ ປະ ທານ (ກະ ຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລງົ
ທນຶ).
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ຫ ກັການ 2.1 ການກ ານດົເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ເພື່ ອນ າໃຊ ້ເຂົ ້າໃນເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາ.

ຄ າ ຖາມ/ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເນືອ້ໃນທີ່ ຍງັບ ່ ສອດຄ່ອງກນັ ຈາກການຄົນ້ຄວາ້ ຂອງຄະນະວິ
ຊາ ການ:
• ດ າ ລດັ 135/ນຍ (2009), ວ່າ ດວ້ຍ ການເຊົ່ າ ແລະ ສ າ ປະ ທານ ທີ່ ດນິລດັ, ມາດຕາ

27 ໄດ ້ສງັລວມ ເອາົ ການ ປູກ ພດືກະ ສິກ າ ແບບລົມ້ ລ ກ ໃນ ເຂດສ າ ປະ ທານ ທີ່ ດນິ, 
ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມ ໃນກດົ ໝາຍ ວ່າ ດວ້ຍປ່າ ໄມ ້ສະ ບບັເລກ ທີ 06/ສພຊ (2007), 
ມາດຕາ 74-76 ບ ່ ໄດ ້ມີການລະ ບ ລະ ອຽດກ່ຽວກບັການປູກ ພດືກະສິກ າ ແບບ ລົມ້
ລ ກ ແຕ່ມີພຽງກດິຈະ ການ ດາ້ນປ່າ ໄມ ້ລວມ ທງັເຄື່ ອງປ່າ ຂອງດງົ.

• ຂ ້ກ າ ນດົສ າ ລບັການ ອະ ນ ມດັໂຄງການ ສ າ ປະທານ ທີ່ ດນິຂອງລດັ ສ າ ລບັການ ສາ້ງສິ່ ງ
ອ າ ນວຍຄວາມ ສະ ດວກ ດາ້ນອ ດ ສາ ຫະກ າ ແລະ ການ ບ ລິການ ຕ່າງໆ (ເຊັ່ ນ: ໂຮງ
ງານຜະ ລດິຊີມງັ, ການ ສ າ ປະ ທານ ສ າ ລບັການກ ່ ສາ້ງເປັນຕະຫ າດ) ຫ  ືການກ ່ ສາ້ງພືນ້
ຖານ ໂຄງລ່າງ (ເຊັ່ ນ: ການ ສາ້ງທາງ, ທາງ ລດົໄຟ, ການກ ່ ສາ້ງຂວົ, ການກ ່ ສາ້ງສະ ໜ
າມ ບນິ) ຕອ້ງໄດ ້ຮບັການ ຊີ ້ແຈງເພີ່ ມ ຕື່ ມ..
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ຜນົຈາກການເຮດັວຽກກ ່ ມ ສະເໜີໃຫ ້ມີການປ່ຽນແປງດັ່ ງນີ:້
• ປະ ກອບດວ້ຍ 3 ຕວົຊີບ້ອກ ໃນຮູບແບບການ ໃສ່ລ າ ດບັໃໝ່, ໂດຍບ ່ ມີໄດ ້ອ
ຸີງໃສ່ 4 ກດິຈະ ກ າ ການ ລງົທນຶ ທີ່ ກ າ ນດົໄວ ້ໃນ ຄ ່ ມືການ ບ ລິການປະ ຕ ດຽວ
ຂອງ ກະ ຊວງແຜນ ການ ແລະ ການ ລງົທນຶ:

• 1 ຕວົຊີບ້ອກ ສ າ ລບັ ການ ສ າ ປະ ທານ ທີ່ ດນິ
• ໂຄງ ການ ລງົ ທນຶ ທີ່ ກ່ຽວກບັ ການ ສ າ ປະ ທານ ທີ່ ດນິ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮບັອະ ນ ມດັຈາກ

MPI/DPI.
• 2 ຕວົຊີບ້ອກ ສ າ ລບັ ໂຄງການ/ກດິຈະ ກ າ ການ ພດັທະ ນາ ດາ້ນອື່ ນໆ:

• ໂຄງ ການ/ກດິຈະ ກ າ ການ ພດັທະ ນາ ທີ່ ໄດ ້ຮບັອະ ນ ມດັຈາກ ລດັຖະ ບານ.
• ໂຄງການ/ກດິຈະ ກ າ ການພດັທະນາ ທີ່ ໄດ ້ຮບັອະ ນ ມດັຈາກຂັນ້ແຂວງ.

• ຜນົຈາ ການ ເຮດັວຽກກ ່ ມ ຍງັເຫນັວ່າ ຜນົທີ່ ໄດ ້ຈາກ ຄະ ນະ ວິຊາ ການ ກ່ຽວ ກບັ
ຂະ ບວນການ ສ າ ລບັໂຄງການ/ກດິຈະກ າ ພດັທະ ນາ  ຈ າ ເປັນຕອ້ງມກີານປະ ເມນີ
ເພີ່ ມ ຕື່ ມ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງກບັ MPI, MONRE, MEM, PWT, MOIC.
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ມາດ ຖານ 2.2.1: ການ ວາງ ແຜນ ກ່ອນການ ຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້
• 3 ຕວົ ຊີບ້ອກ

• ຂອບ ເຂດ ສ າລບັ ການ ຂ ດ ຄົນ້ ແລະ ການ ສ າຫ ວດ
• ແຜນ ການ ຂ ດ ຄົນ້ ປະ ຈ າປີ
• ແຜນ ອະ ນ ມດັ ການ ຂ ດຄົນ້

ມາດຖານ 2.2.2: ການກະກຽມ ການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ ແລະ ການເກບັມຽ້ນພືນ້ທີ່ ພາຍຫ ງັ 
ສ າ ເລດັການ ຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້

• 4 ຕວົ ຊີບ້ອກ
• ສນັ ຍາການ ຂ ດ ຄົນ້ ໄມ,້
• ການ ກະ ກຽມການ ຂ ດ ຄົນ້ໄມ ້
• ການ ຂ ດ ຄົນ້ ໄມ ້ ແລະ ການ ປະ ເມນີຫ ງັ ການ ຂ ດ ຄົນ້ ໄມ ້
• ການ ວດັ ແທກ ແລະ ຈດັ ປະ ເພດ ຄ ນ ນະ ພາບ ໄມທ່້ອນ

ມາດ ຖານ 2.2.3 ການ ຈດັຕັງ້ ປະ ຕິບດັ ແຜນການຄ ມ້ ຄອງ ແລະ ຕດິ ຕາມກວດ ກາ ດາ້ນສິ່ ງ ແວດ ລອ້ມ 
ສງັ ຄມົ ແລະ ທ າ ມະ ຊາດ (ESMMP) ທາງ ດາ້ນຊບັພະ ຍາ ກອນ ປ່າ ໄມ ້ ແລະ ພນັທະ ດາ້ນສງັ ຄມົ ເມື່ ອ
ສິນ້ສ ດການຂ ດຄົນ້ໄມ.້

• ຍງັ ບ ່ ໄດ ້ລະ ບ ຕວົ ຊີບ້ອກ 24
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ຫ ກັການ 2.2 ການສ າຫ ວດ ແລະ ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້

ຄ າ ຖາມ/ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເນືອ້ ໃນທີ່ ຍງັບ ່ ສອດຄ່ອງກນັ ຈາກການຄົນ້ຄວາ້ຂອງ
ຄະ ນະວິຊາການ:
• ລະ ບຽບ ການ 0112/ກປ (2008) ແມ່ນ ຮອງຮບັ ສະ ເພາະ ໂຄງການ ພະ ລງັງານ 
ໄຟ ຟາ້ ນ າ້ ຕກົ. ກະ ຊວງກະ ສິກ າ ແລະ ປ່າ ໄມ ້ກ າ ລງັດ າ ເນນີ ການ ປັບ ປ ງລະ 
ບຽບ ການ ດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ້ເປັນ ຂ ້ຕກົ ລງົ ວ່າ ດວ້ຍ ການ ສ າຫ ວດ ແລະ ການ ຂ ດ 
ຄົນ້ ໄມ ້ຈາກ ເຂດ ຫນັ ປ່ຽນ ທີ່ ດນິ ປ່າ ໄມ ້ເພື່ ອ ເປົາ້ ໝາຍ ການ ພດັ ທະ ນາ.

• ຕ່ອງໂສ ້ການ ສະ ໜອງ ໄມ ້ ທີ່ ລະ ບ ໄວ ້ໃນ ລະ ບຽບ ການ 0112/ກ ປ(2008) 
ຍງັບ ່ ສາ ມາດຮບັ ປະ ກນັໄດ ້ເຖງິ ການຢັງ້ຢືນກວດ ກາ ຄນື ຫາ ຈ ດ ຕດັ ປ າ້.

• ຍງັບ ່ ມີການ ກ າ ນດົ ຕວົ ຊີບ້ອກ  ໃນ  ມາດ ຖານ 2.2.3, ມີພຽງແຕ່ ກ າ ນດົ ຫວົ ຂ ້
ໂດຍ ລວມ (ການ ຈດັ ຕັງ້ປະ ຕິບດັ ESMMP ບ ່ ສາ ມາດແກ ້ໄຂ ໄດສ້ າ ເລດັ ໃນ 
ໄລ ຍະຂອງ ການ ຂ ດ ຄົນ້ ໄມ)້.
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ອາຍ ການດ າ ເນນີໂຄງ ການພດັທະ ນາພະ ລງັ ງານໄຟ ຟາ້ນ າ້ຕກົ
26/07/2017 TEG Conversion Area Meeting 31

ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ ESMMP

ການ ປະມູນ ແລະ ເຂື່ ອນ
ຍາ້ຍໄປສູ່ໂຮງ ງານ

ໃບ ອະນ 
ຍາດ
FLEGT

ປ ງ ແຕ່ງໄມ ້

09 11 2017 03 05 07 09 11 2018 03 05 07

ສນັ ຍາສ າປະທານ

ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ ESMMP

ກ າ ນດົເຂດສ າລບັ
ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້& 
ການສ າຫ ວດ
ກ່ອນການຂ ດຄົນ້
ໄມ ້

ການກະກຽມແຜນການຂ ດຄົນ້ປະຈ າປີ

ການອະນ ມດັ
ແຜນການຂ ດ
ຄົນ້ ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້& ເກບັ 

ມຽ້ນພືນ້ທີ່ ຫ ງັການຂ ດຄົນ້

ການປ່ຽນກ າມະ ສດິໃນ
ການຄອບຄອງ ໄມ ້

• ຜນົຈາກການເຮດັວຽກກ ່ ມ ເຫນັດີໂດຍ ລວມວ່າ TLD ຄວນກ າ ນດົເອາົ
ຕວົຊີບ້ອກ ກ່ຽວກບັ ການຈດັຕັງ້ ປະຕິບດັ ESMMP ໄລຍະກ ່ ສາ້ງ ໂຄງ 
ການ ແລະ ພອ້ມທງັ ສາ ມາດ ຢັງ້ ຢືນກວດກາ ໄດ ້ເມື່ ອສ າເລດັການຂ ດ ຄົນ້
ໄມ.້ 

• ສະເໜີໃຫ ້ເອາົ ການ ປະເມນີຫ ງັ ການຂ ດຄົນ້ ເຂົາ້ ເປັນ ຕວົຊີ ້ວດັທີ່ ສອງ.
• ແຕ່ວ່າ, ຜນົຈາກການ ເຮດັວຽກກ ່ ມ ບ ່ ສາ ມາດເອກະພາບກນັໄດ ້ວ່າ ເນອື
ໃນພາກສ່ວນໃດຂອງ ESMMP ທີ່ ຈ າ ເປັນ ນ າ ມາ ເປັນຕວົຢັງ້ ຢືນ:
• ສະ ເພາະ ມາດຕະ ການຫ  ດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກ ການ ຂ ດຄົນ້ໄມ.້
• ຂ ້ກ າ ນດົອື່ ນໆ ກ່ຽວ ກບັ ມາດຕະ ການຫ  ດຜ່ອນ ຜນົກະ ທບົທີ່ ເກດີຂຶນ້ ທາງ ດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ສງັຄມົ ແລະ ທ າ ມະ ຊາດ, ລວມ ທງັການ ຊດົເຊຍີຜູ ້ທີ່ ໄດ ້ຮບັຜນົ
ກະ ທບົຈາກ ໂຄງການ.
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ມາດຖານ 2.3.1
• ການປະມູນຊື-້ຂາຍ ໄມ ້

• 2 ຕວົຊີບ້ອກ:
• ຄະ ນະ ກ າ ມະ ການ ປະ ມູນໄມ ້
• ການ ປະ ມູນຊື-້ຂາຍ ໄມ ້

• ມາດ ຖານ ດັ່ ງ ກ່າວ ແມ່ນປັບໃຊ ້ມາ ຈາກ TLD ສ າ ລບັປ່າ ຜະລດິ ເຊິ່ ງ 
ປະກອບດວ້ຍ 2 ສງັ ເກດທີ່ ແຕກຕ່າງ ກນັ:

• ຄະ ນະ ກ າ ມະ ການ ປ່າ ໄມ ້ບາ້ນ ຈະ ບ ່ ໄດ ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ ການ ປະ ມູນຊື-້ຂາຍ ໄມ ້ ຄືກນັກບັປ່າ ຜະ 
ລດິ. 

• ບ ່ ມີການ ແບ່ງ ປັນ ຜນົປະ ໂຫຍດ ຈາກ ການ ຂາຍ ໄມ ້ ສ າ ລບັໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນ ທີ່ ດນິ
ເພື່ ອເປົາ້ ໝາຍ ການ ພດັທະ ນາ.
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ຄ າ ຖາມ/ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເນືອ້ ໃນທີ່ ຍງັບ ່ ສອດຄ່ອງກນັ ຈາກການຄົນ້ຄວາ້
ຂອງຄະນະວິຊາການ:
• 0112/ກ ປ (2008) ການ ຊື-້ຂາຍ ໄມ ້ແມ່ນມອບ ໝາຍ ໃຫຄ້ະ ນະ ຊີ ້ນ າ ລວມ

(ມາດ ຕາ 27) ແລະ 1726/ອ ຄ (2012) ໄດ ້ກ່າວ ເຖງິ ຄະ ນະ ກ າ ມະ ການ
ສ າ ລບັ ການ ຊີ ້ນ າ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການ ຂ ຸ ດ ຄົນ້ ໄມ ້ຈາກ ເຂດ ພດັ ທະ ນາ ໂຄງ 
ການ ໃນ ການ ຮບັ ຜດິ ຊອບ ການ ຊື ້ແລະ ຂາຍໄມ ້(ມາດ ຕາ 2).
• ເນືອ້ໃນດັ່ ງກ່າວ ມີລກັ ສະ ນະ ຂດັແຍງ້ກນັ ລະ ຫວ່າງ ດ າ ລດັ ເລກ ທີ 32/ນຍ, ມາດ
ຕາ 6.1 (ມອບເປັນຄວາມ ຮບັຜດິຊອບໃຫ້ແກ່ ກະ ຊວງອ ດສາຫະ ກ າ ແລະ ການຄາ້)

• ນອກ ຈາກນັນ້, ພາຍຫ ງັການປະ ກາດໃຊ ້ຄ າສັ່ ງ ເລກ ທ ີ15/ນຍ, ຄ າແນະ ນ າ 0336/
ອຄ.ກ ຂອ (2017) ໄດ ້ຮບັການປັບປ ງ ກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນ ຂະ ບວນການສ າລບັການ
ປະ ມູນໄມ ້ຍດຶ ໃຫ ້ມີຄວາມ ໂປ່ງໃສຂຶນ້. ດວ້ຍເຫດຜນົດັ່ ງກ່າວ, ການປັບປ ງ ລະ 
ບຽບການ 1726/ອຄ (2012) ຈຶ່ ງຈ າເປັນຕອ້ງໄດ ້ຮບັການພິຈາລະ ນາເພີ່ ມ ຕື່ ມ. 
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Principle 2.3 TIMBER SALES
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• ຜນົຈາກການເຮດັວຽກກ ່ ມ ເຫນັດີໃຫ ້ມີການ ປັບປ ງ ລະບຽບການ
1726/ອຄ (2012).
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ມາດຖານ 2.4.1
• ຂ ້ກ າ ນດົສ າ ລບັການ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ ຈາກຈ ຸ ດຕດັປ າ້ ຫາ ສະໜາມ II.

• 2 ຕວົຊີບ້ອກ
• ໝາຍ ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ບນັ ທກຶ ໝາຍ ເລກ ຕົນ້ໄມ,້ ໝາຍ ເລກ ໄມ ້ທ່ອນ ແລະ ເຂດທີ່ ຂ ດ ຄົນ້ 
ຕາມ ບນັຊີໄມ ້ຈາ ກາ ໜາມ ໄມ ້I

• ຕີກາເຄື່ ອງ ໝາຍ “ປ່າ ໄມ”້ ດວ້ຍຄອ້ນຕເີຄື່ ອງ ໝາຍປ່າ ໄມ ້ ທີ່ ສະ ໜາມ II
ມາດຖານ 2.4.2
• ຂ ້ກ າ ນດົສ າ ລບັການ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ ຈາກສະໜາມ II ຫາ ສະໜາມ III.

• ຕວົຊີບ້ອກ: ຂ ້ກ າ ນດົສ າ ລບັການເຄື່ ອນຍາ້ຍໄມ.້
• ປັບໃຊ ້ມາ ຈາກ TLD ສ າ ລບັປ່າ ຜະ ລດິ ທີ່ ມີລກັ ສະ ນະ ຄືກນັ.
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ຄ າ ຖາມ / ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເນືອ້ ໃນທີ່ ຍງັບ ່ ສອດຄ່ອງກນັ:
• ການ ວດັ ແທກ ແລະ ຈດັ ປະ ເພດ ຄ ນ ນະ ພາບ ໄມ ້ຈາກ ສະ ໜາມ 2 ຍງັບ ່ ໄດ ້
ກ່າວ ລະ ອຽດ ໃນ ລະ ບຽບ ການ 0112/ກ ປ (2008), ມາດ ຕາ 21 & 22.

• ສ າ ລບັ ບດົ ແນະ ນ າ COC ສ າ ລບັ ປ່າ ຜະ ລດິ (0962/DOF (2010)), ຍງັບ ່ 
ໄດ ້ລະ ບ ຢ່າງຈະ ແຈງ້ ກ່ຽວ ກບັ ການ ແຍກ ຊ ດ ລາຍ ການ ໄມ ້ (batches)
ເພື່ ອ ຂຶນ້ ທະ ບຽນ.

• ໂດຍ ທົ່ ວ ໄປ ແລວ້, ມີຄວາມ ຈ າ ເປັນ ໃນ ການ ປັບ ປ ງ ລະ ບບົ COC ແລະ
ແບບ ຟອມ ສ າ ລບັ ໄມ ້ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດ ຫນັ ປ່ຽນ ທີ່ ດນິ ປ່າ ໄມເ້ພື່ ອ ເປົາ້ ໝາຍ ການ 
ພດັ ທະ ນາ ເພື່ ອ ໃຫ ້ສາ ມາດກວດ ກາຢັງ້ຢືນ ຄນື ເຖງິແຫ ່ ງທີ່ ມາ ຂອງໄມ,້ ເນື່ ອງ
ຈາກວ່າ ການ ຈດັ ຕັງ້ປະ ຕິບດັ ໃນ ປັ ດ ຈ ບນັ ຍງັມີຊ່ອງຫວ່າງຫ າຍ. 
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• ຮ່າງນິຍາມໄມ ້ ສະ ບບັ ທີ 1.3 ໄດ ້ມີການ ປັບ ປ ງ ເນືອ້ ໃນ ຢ່າງຈງິຈງັ ທາງດາ້ນ 
ໂຄງສາ້ງ, ທງັອງີໃສ່ ຂັນ້ ຕອນ  ແລະ ຈະ ບວນ ການຂອງໂຄງການ ພດັ ທະ ນາ, 
ເຊິ່ ງເຮດັ ໃຫ ້ ຮ່າງນິຍາມໄມ ້ ສະ ບບັ ທີ 1.4 ຈ າ ເປັນ ຕອ້ງໄດ ້ປັບ ປ ງຕ ່ ໄປ.

• ຂັນ້ ຕອນ ການ ອະ ນ ມດັ ໂຄງການ ພດັ ທະ ນາ ຕອ້ງມີການ ປະ ເມນີ ແລະ ວິເຄາະ 
ເພີ່ ມຕື່ ມ, ໂດ ຍ ສະ ເພາະ ສ າ ລບັ ໂຄງການ ລງົທນຶ ຂອງລດັ. 

• ລະ ດບັທາງດາ້ນ ເນືອ້ ໃນ ແລະ ອງົປະ ກອບ ຂອງ ESMMP ຈ າ ເປັນ ຕອ້ງມີ
ການ ປຶກ ສາ ຫາ ລືກບັ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ.
• ມີການກ ານດົເອາົ ການຊດົເຊຍີ/ການຍກົ ຍາ້ຍຈດັສນັ ເປັນຕວົຊີບ້ອກ/ຕວົຢັງ້ຢືນໃນ
ໄລຍະ ການສ າຫ ວດຄືແນວໃດ?

• ເນືອ້ໃນສ່ວນໃດຂອງ ESMMP ທີ່ ຈ າເປັນນ າມາປະ ກອບເຂົາ້ໃນ TLD ເພື່ ອຮບັປະ 
ກນັຄວາມ ຖກື ຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໃຫ້ແກ່ ໄມ ້ທີ່ ມາຈາກ ເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິເພື່ ອເປົາ້ໝ
າຍການພດັທະ ນາ?
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ຂ ຂອບໃຈ


