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ທ່ານ ສນັຕໄິຊ ສລີໄືຊ, ຮອງຫວົໜາ້ ພະແນກ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້                   
ແຂວງອດັຕະປື

ບດົສະເໜີ ກ່ຽວກບັ TLD8 “ການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ”້
(V2.2)

ກອງປະຊຸມ TWG, ໂຮງແຮມວຽງຈນັ ພຣາຊາ, 29 ມງັກອນ 2018

1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ໃນການປັບປຸງ TLD8 ຫ ງັຈາກ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້     
ຄັງ້ທ ີ1

2. TLD 8 “ການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ”້

3.  ແຜນວຽກ ໃນຕ ່ ໜາ້
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ຫວົຂ ບ້ດົສະເໜີ
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1. ຫ ງັຈາກ ການເຈລະຈາຄັງ້ທ ີ1, ທມີງານວຊິາການ, TEG, TWG ໄດປັ້ບປຸງ TLD8 ຈາກສະບບັ
ທ ີ V1.4 ເປັນ V2.0 

2. ຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT ໄດສ້ົ່ ງ TLD 8 “ສະບບັຮ່າງ 2.0” ໃຫ ້EU ເພື່ ອຄ າຄດິຄ າເຫນັ

3.ທມີງານວຊິາການ ໄດປັ້ບປຸງ TLD8 “ ຈາກສະບບັຮ່າງ 2.0 ເປັນສະບບົຮ່າງ 2.1, 2.2”  ອງິຕາມຄ າ
ເຫນັຂອງ EU

4. TEG ສະເໜ ີTLD8 ສະບບັປັບປູງ “ສະບບັຮ່າງທີ 2.2” ໃຫກ້ອງປະຊຸມ TWG. 
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1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ໃນການປັບປຸງ TLD8 ຫ ງັຈາກ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ ຄັງ້ທ ີ1

• ມກີານປ່ຽນແປງ ບາງຄ າສບັ ໃນບາງຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ບາງຕວົຢັງ້ຢືນ ໃນ TLD8 
• ສະເໜໃີຫ ້ສາ້ງຕັງ້ລະບບົ ຕດິຕາມກວດກາ ແຫ ່ ງທີ່ ມາຂອງ ຊະນດິພນັໄມ ້CITES ເຊິ່ ງອາດລວມມ:ີ 

- ໄລຍະ ການສ າຫ ວດ: ເພື່ ອກ ານດົ ຊະນດິພນັໄມ ້CITES 
- ແຜນກ່ອນການຂຸດຄົນ້ໄມ:້ ເພື່ ອ ກ ານດົ ຊະນດິພນັໄມ ້CITES 
- ການຕດິຕາມກວດກາການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ໃນເຂດຫນັປ່ໜທີ່ ດນິປ່າໄມ:້ ເພື່ ອ ບນັທກຶ ຊະນດິພນັໄມ ້CITES 
- ການປະມນູຂາຍໄມຢຶ້ດ ແລະ ໄມຈ້າກເຂດຫນັປ່ຽນທີ່ ດນິປ່າໄມ:້ ຂືນ້ບນັຊ ີຊະນດິພນັໄມ ້CITES ໃນ 

ການປະມນູ
- ເອກະສານຂາຍໄມ ້ຈາກການປະມນູ (ຊະນດິພນັໄມ ້CITES ລະບຸໃນເອກະສານ).   
- ແບບຟອມໄມສ້ົນ້ເຂົາ້ ໃນສະໜາມ III ລວມທງັໄມນ້ າເຂົາ້. 
- ໄມສ້ົນ້ອອກ ຈາກສະໜາມ III ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນໄມຂ້ືນ້ລດົ.  
- ໃບອະນຸຍາ CITES.

• ຊ່ອງຫ່ວາງ: ປັບປຸງລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອກວມເອາົ ຊະນດິພນັໄມຂ້ອງ CITES.  

• ໄດຮ່້າງ ພາກສະເໜ,ີ ການອະທບິາຍຄ າສບັ ແລະ ການອະທບິາຍຕວົອກັສອນຫຍ ໃ້ນ ໃນ TLD8 
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ການປ່ຽນແປງ ທີ່ ສ າຄນັຂອງ TLD8:
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2. TLD 8 “ການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ”້

ລາຍລະອຽດຂອງ TLD 8

2018 01 26 TLD8 Wood Processing and Trade_v2.2_LA.DOCX

• ປັບປຸງ TLD8 ໃຫສ້ າເລດັ ໂດຍຫອ້ງການປະສານງານ FLEGT

• ສົ່ ງ TLD8 ສະບບັປັບປຸງ ໃຫ ້EU ເພື່ ອໃຫຄ້ າຄດິຄ າເຫນັ

• ກະກຽມ TLD8 ສ າລບັ ການເຈລະຈາຊ່ອງໜາ້ ຄັງ້ທ ີ2 ກບັ EU ໃນ 
ເດອືນມນີາ 2018.                                                                                       
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3. ແຜນວຽກໃນຕ ່ ໜາ້

2018 01 26 TLD8 Wood Processing and Trade_v2.2_LA.DOCX
2018 01 26 TLD8 Wood Processing and Trade_v2.2_LA.DOCX


2/3/2018

4

7

ຂ ຂອບໃຈ


