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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII- ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນສູ່ສັງຄົມ
ກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກ າມະການ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ (NSDC) 



ສາລະບານເນ ື້ອໃນ

1. ພາກສະເໜີ 
2. ບັນດາຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຈະຖ ກເປີດເຜີຍໂດຍ ສປປ ລາວ
3. ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈະຖ ກເປີດເຜີຍ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ
4. ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈະຖ ກເປີດເຜີຍໂດຍ ຄະນະກ າມະການການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຮ່ວມ (JIC)
5. ກົນໄກ ແລະ ວິທີການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ 
6. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ບັນຍັດ ກ່ຽວກັບ ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ
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1. ພາກສະເໜີ
ຄວາມຈ າເປນັຂອງ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ VII: 
▪ ຄູ່ສັນຍາ ມີພັນທະເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ທີີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ນັື້ນ ຖ ກເປີດເຜີຍອອກສູ່ສັງຄົມ 
ຈຸດປະສງົ:
▪ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ມີຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ ເພ ີ່ອເປີດເຜີຍອອກສູ່ສັງຄົມ
▪ ເພ ີ່ອກ ານົດແຕ່ງຕັື້ງ ອົງກອນຮັບຜິດຊອບການສ້າງ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນອອກສູ່ສັງຄົມ
▪ ເພ ີ່ອກ ານົດສ້າງ ກົນໄກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ສ າລັບການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນອອກສູ່ສັງຄົມ 
ຜົນຮັບ: 
▪ ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງ JIC ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ VPA ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທີີ່ເຂົື້າໃຈໄດ້
▪ ຄູ່ສັນຍາ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນທີີ່ສ າຄັນ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
▪ ການປະຕິບັດຕາມ ລະບົບ TLAS ຂອງລາວມີປະສິດຜົນສູງ ຜ່ານການກວດກາຕິດຕາມແບບເອກະລາດ ທີີ່ມີຂ ໍ້ມູນສະໜອງໃຫ້

ຢ່າງຄົບຖ້ວນ
▪ ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ VPA ສາມາດບັນລຸຜົນຕາມຄາດໝາຍ 
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2. ຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຈະຖ ກເປີດເຜີຍໂດຍ ສປປ ລາວ 

1. ຂ ໍ້ມູນນິຕິກ າ
2. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນ
3. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີີ່ດິນປ່າໄມ້
4. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
5. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຜະລິດໄມ້ ຢູ່ພາຍໃນ
6. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການເຄ ີ່ອນຍ້າຍໄມ້/ຕ່ອງໂສ້
ການສະໜອງໄມ້

7. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການປຸງແຕ່ງໄມ້
8. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄ້າໄມ

07.-08.04.2022 NSDC4

9. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

10. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜຸ້ອອກແຮງງານ, ສິດທິຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ, ລວມທັງ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ.

11. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຍຮັບ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ການຊ າລະຄ່າພາສີ

12. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ
13. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລະບົບຄ ໍ້າປະກັນໄມ້ທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມ

ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ (LAO-TLAS



3. ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈະຖ ກເປີດເຜີຍ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ 
1. ເນ ື້ອໃນຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີື້, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະ ການດັດແກ້ຕ່າງໆ.
2. ບົດລາຍງານຂອງ ສປປ ລາວ ສ້າງຂ ື້ນຈາກ ການຕິດຕາມກວດກາການຕະຫຼາດແບບເອກະລາດ (IMM).
3. ບັນຊີລາຍຊ ີ່, ຂ ໍ້ມູນຕິດຕ ໍ່ ແລະ ທີີ່ຢູ່ ຂອງອົງກອນທີີ່ໄດ້ຮັບສິດ (Competent Authority ຫຼ CA) ໃນ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີີ່ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ FLEGT
ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບໄມ້ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

4. ບົດລາຍງານປະຈ າປີ ໂດຍອົງກອນທີີ່ໄດ້ຮັບສິດ (CA) ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
5. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລະບຽບການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າໄມ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ

ທາງດ້ານການເງີນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີື້ ຢູ່ໃນ
ສປປ ລາວ.

6. ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ໂອກາດທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ລວມທັງ ຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ໄມ້ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ໂຄງການອອກ
ໃບຢັັ້ງຢືນ FLEGT.
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4. ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈະຖ ກເປີດເຜີຍໂດຍ JIC
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1. ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຕ ໍ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ ມີຄ :
▪ ເນ ື້ອໃນຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີື້, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະ ການດັດແກ້ຕ່າງໆ;
▪ ຫຼັກການແນະນ າການປະຕິບັດໜ້າ ຂອງ JIC;
▪ ບົດສັງລວມບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆທີີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີື້;
▪ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມອບໝາຍສິດ
▪ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຫຼັກການຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແລະ ລາຍຊ ີ່ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ໄດ້ຮັບໃບໃບອະນຸຍາດ 

FLEGT, ລວມທັງ ທີີ່ຢູ່ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຕິດຕ ໍ່
2. ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມ ຂອງ JIC ແລະ ບົດສັງລວມຜົນການຕົກລົງຕ່າງໆ.
3. ບົດລາຍງານປະຈ າປີ ທີີ່ສ້າງຂ ື້ນໂດຍ JIC
4. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ

▪ ພາລະບົດບາດ (ກອບໜ້າວຽກ) ຂອງການປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
▪ ຫຼັກການຂັື້ນຕອນ ການປະເມີນຜົນ ຂອງຜູ້ປະເມີນຜົນ ທີີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
▪ ບົດລາຍງານສັງລວມຜົນຂອງການປະເມີນຜົນ ສ າລັບການເປີດເຜີຍອອກສູ່ສັງຄົມ.



5. ກົນໄກ ແລະ ວິທີການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ
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1. ປະຕິບັດອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ
2. ປະເພດສ ີ່ ແລະ ກົນໄກ ສ າລັບການ ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ
▪ ໜັງສ ພິມ, ໂທລະທັດ, ວິທະຍຸ, ເວບໄຊ໌, portals ຫຼ ສ ີ່ສິີ່ງພິມຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ໃບປິວ, ໜັງສ ພິມ,

ວາລະສານ, ບົດລາຍງານປະຈ າປີ ແລະ ອ ີ່ນໆທີີ່ຄູ້ສັນຍາທັງ 2 ຝ່າຍ ຜະລິດອອກ
▪ ສະໜອງຜ່ານ ຫ້ອງການປະສານງານ FSO ແລະ ຫ້ອງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນ EU ປະ

ຈ າ ສປປ ລາວ
▪ ສະໜອງຜ່ານການຈັດເວທີຖະແຫຼງຂ່າວ
▪ ເຮັດໜັງສ ສະເໜີຂ ຂ ໍ້ມູນຈາກ ລັດຖະບານລາວ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຄະນະກ າມະການປະຕິບັດ

ສັນຍາຮ່ວມ (JIC)
- ສະໜອງຜ່ານ ກົມກອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ MAF, MOIC, MoNRE, MoF, MLSW, MoJ,
3. ສ່ວນຫຼັກການ, ທິດທາງ ແລະ ຂ ໍ້ແນະນ າ ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ ຈະພັດທະນາ

ຂ ື້ນສະເພາະຕ່າງຫາກ



6. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ບັນຍັດ ກ່ຽວກັບ ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູ

ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີື້, ຄູ່ສັນຍາ ຈະໄດ້ທ າການປະເມີນ ບັນຫາຕ່າງໆ ດັັ່ງນີື້:  
▪ ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການໃຫ້ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັື້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້
ມູນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ສາ ີ່ມາດສະໜອງຂ ໍ້ມູນຈາກ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຫາ ສູນກາງ ແລະ ຈາກສູນກາງ ຫາ ທ້ອງຖິີ່ນ;

▪ ຄວາມຈ າເປັນໃນການຍສ້າງຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຂອງລັດ ສ າລັບ ຜູ້ສັງເກດການ
ອິດສະລະ; 

▪ ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການ ປູກຈິດສ ານ ກ ໃກ້ແກ່ພາກລັກ ແລະ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມອ ີ່ນໆ ກ່ຽວກັບ 
ລະບຽບການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນອອກສູ່ສັງຄົມ ເຊິີ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີື້.
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