
ວັນທີ: 7 – 8 /04/2022
ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ຄ າແຫວນ ແກ້ວມະນີວົງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານ FLEGT

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V- ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ 
ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ ໃນລະບົບ TLAS 
ກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກ າມະການ ຊຸກຍ ້ການເຈລະຈາ (NSDC) 



ເນ ື້ອໃນບົດສະເໜີ
1. ສັນຍາ VPA ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ V
2. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ V ໜ້າວຽກ (TOR) ສ າລັບ ການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ ໂດຍຫຍ ໍ້
3. ການປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ (TOR) ສ າລັບ ການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ
5. ການສັງເກດການ ແບບເອກະລາດ ຂອງສັງຄົມໃນລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ
6. ການຍ ີ່ນ ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບ TLAS ຈາກການສັງເກດການ  
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1. ສັນຍາ VPA ແລະ ເອກະຊ້ອນທ້າຍ V

ໂຄງຮ່າງນີື້ ໄດ້ ຢືນຢັນຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມ TWG ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົື້ນມາ 

ສັນຍາ VPA 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I: ຂອບເຂດ ຂອງຜະລິຕະພັນໄມ້
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II: ລະບົບ ຄ ້າໄປະກັນໄມ້ທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ(TLAS)

- ເອກະສານຄັດຕິດ A: TLDs ແລະ ການກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ເອກະສານຄັດຕິດ B: SCC ແລະ ການກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- (ເອກະສານຄັດຕິດ C ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT)
- (ເອກະສານຄັດຕິດ D ການປະເມີຜົນແບບເອກະລາດ) 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III: ບັນດາເງ ີ່ນອໄຂ ການຈ າໜ່າຍ ສິນຄ້າໄມ້ແບບເສລີ ໃນຕະຫຼາດ EU
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV: ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ມາດຖານດ້ານວິຊາການ ຂອງໃບອະນຸຍາດ FLEGT
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ V: ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມນີຜນົແບບເອກະລາດ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VI: ມາດຖານສ າລັບ ການປະເມີນການດ າເນີນງານ ຂອງລະບົບTLAS
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VII: ການເປີfເຜີຍຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ສັງຄົມ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ VIII: ໜ້າທີີ່ ຂອງຄະນະກ າມະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຮ່ວມ
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2. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ V ໜ້າວຽກ (TOR) ສ າລັບ ການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ ໂດຍຫຍ ໍ້
ຄວາມຕອ້ງການ
• ການປະເມີນຜົນ ແບບເອກະລາດ ແມ່ນໜ ີ່ງໃນອົງປະກອບຂອງ ລະບົບ TLAS

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ V “ໜ້າວຽກ TOR ສ າລັບ ການປະເມີນຜົນ ແບບເອກະລາດ ” ແມ່ນເພ ີ່ອ ກ ານົດ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕັື້ງ ການປະເມິນຜົນ ແບບເອກະລາດ  
ໃນການປະເມີນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຈຸດປະສງົ
• ເພ ີ່ອສະໜອງ ຈຸດປະສົງ, ຂອບເຂດ, ພາລະບົດບາດ, ວິທີການ, ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ ໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັື້ງ ການປະເມີນຜົນ ແບບ

ເອກະລາດ ເພ ີ່ອດ າເນີນການປະເມີນຂອງຕົນ;

• ກ ານົດມາດຖານ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຂັື້ນຕອນໃນການຈັດຈ້າງ ອົງການຈັດຕັື້ງ ການປະເມິນຜົນ ແບບເອກະລາດ; ແລະ 

• ກ ານົດ ການສັງເກດການຂອງສັງຄົມ ໃນລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ
• ໄດ້ເຂົື້າໃຈດີ ໃນການດ າເນີນງານຂອງ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອຊອກຫາທ່າແຮງຈຸດອ່ອນ ເພ ີ່ອປັບປຸງ ລະບົບ TLAS ເປັນບາງສ່ວນ ຫຼ  ປັບປຸງ

ທັງໝົດ;

• ຄະນະກ າມະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຮ່ວມ JIC ສາມາດຕັດສິນໃຈ ຢ່າງທັນເວລາ ໃນການສ ບຕ ໍ່ອອກ ຫຼ  ຢຸດຕິການອອກ ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ສ າລັບ ຜະລິດຕະ
ພັນໄມ້ ສົົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ EU ຫຼ  ຕະຫຼາດສົົ່ງອອກອ ີ່ນໆ; ແລະ 

• ໄດ້ບັນລຸ ຕາມເປ ັ້າໝາຍໂດຍລວມ ຂອງສັນຍາ VPA.
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3. ການປະເມີນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

1. ການກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕອ້ງ 
• ເລ ີ່ອງ: ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງຜ ້ປະກອບການຂອງລັດ ແລະ/ຫຼ  ເອກະຊົນ ເພ ີ່ອ

• ປະຕິບັດຕາມ ບັນດາ ນິຍາມໄມ້ທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
• ປະຕິບັດຕາມ  ຂ ໍ້ກ ານົດ ຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້

• ດ າເນີນໂດຍ ອົງການຈັດຕັື້ງກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ (DOFI ແລະ POFI)

2. ການປະເມນີຜົນ ແບບເອກະລາດ
• ເລ ີ່ອງ: ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງລະບົບ TLAS

• ອົງການຈັດຕັື້ງ ກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ (ການດ າເນີນງານ ການກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ)
• ອົງການຈັດຕັື້ງ ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT (ການດ າເນີນງານ ການອອກໃບອະນຸຍາດ)

• ດ າເນີນໂດຍ ອົງການຈັດຕັື້ງປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ ທີີ່ຈັດຈ້າງໂດຍ EU ຕາມໜ້າວຽກ TOR  ເພ ີ່ອລາຍງານໃຫ້ JIC. 
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5. ການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ

3. ການກວດກາ
ຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງ

1. ນິຍາມໄມ້ທີີ່
ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ

2. ການຄຸ້ມຄອງ
ຕ່ອງໂສ້ການສະ
ໜອງໄມ້

4. ການອອກໃບ
ອະນຸຍາດ
FLEGT

 



3. ການປະເມີນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

3. ການສັງເກດການ ແບບເອກະລາດ ຂອງສງັຄມົ (ແບບທາງການ ຫຼ  ແບບສະມກັໃຈ)

• ເລ ີ່ອງ: ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງ
• ບັນດາຜ ້ປະກອບການ
• ອົງການຈັດຕັື້ງ ກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ
• ອົງການຈັດຕັື້ງ ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT 

• ດ າເນີນງານ ໂດຍ ສັງຄົມ (ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັື້ງ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັື້ງທາງ
ສັງຄົມ ເຊິີ່ງລາຍງານໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງ ຂອງລັດຖະບານ). 
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5. ການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ

3. ການ
ກວດກາ
ຢັັ້ງຢືນ
ຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງ

1. ນິຍາມໄມ້ທີີ່
ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ

2. ການຄຸ້ມຄອງ
ຕ່ອງໂສ້ການສະ
ໜອງໄມ້

4. ການອອກໃບ
ອະນຸຍາດ
FLEGT

 



4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ

1. ຈຸດປະສົງ
2. ຂອບເຂດ ຂອງການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ
3. ພະລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມລັບຂອງຂ ໍ້ມ ນ
4. ວິທິການໃນການປະເມີນຜົນ
5. ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ສັງຄົມ
6. ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຟ້ອງຮ້ອງ
7. ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ
8. ການຈັດຈ້າງ ອົງການຈັດຕັື້ງ ປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

1. ຈຸດປະສງົ ຂອງໜາ້ວຽກ (TOR)  

• ເພ ີ່ອປະເມີນ ວ່າລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ດ າເນນີງານ ສອດຄອ່ງ ຕາມບດົບນັຍດັ ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II ຂອງ ສັນຍາ VPA ແລະ 

• ເພ ີ່ອປະເມີນ ປະສິດທຜິນົ ຂອງລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ  ແລະ ຄວາມເຊ ີ່ອຖ  ຂອງການອອກ
ໃບອະນຸຍາດ FLEGT ທີີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ ໃນສັນຍາ VPA.
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

2. ຂອບເຂດ ຂອງການປະເມນີຜນົແບບເອກະລາດ - ກວມເອົາ ທຸກດ້ານ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ

1) ການດ າເນນີງານ ໃນການກວດກາຢັັ້ງຢນືຄວາມຖ ກຕອ້ງ ເຊິີ່ງມີເປ ັ້າໝາຍ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜ ້ປະກອບການຂອງລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້
ປະຕິບັດຕາມ ຂ ໍ້ກ ານົດຂອງ TLDs ແລະ SCC.

2) ການດ າເນນີງານ ໃນການອອກໃບອະນຍຸາດ FLEGT ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ EU ແລະ ຕະຫຼາດ
ສາກົນອ ີ່ນໆ. 

3) ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ບກົຜອ່ງ ຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຂອງລະບບົ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ດ າເນີນການລົງໂທດ ອີງຕາມຂັື້ນຕອນທາງດ້ານນິຕິກ າ 
4) ແນວໂນມ້ ທາງດາ້ນຈດຸອອ່ນ ໃນ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ  ເພ ີ່ອປັບປຸງ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຫຼ  ປັບປຸງບາງສ່ວນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
5) ການເຂົື້າເຖງີຂ ໍ້ມມ ນ ຂອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບ TLAS  
6) ຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກບັ ການຜະລດິໄມ້ ແລະ ການຄາ້ໄມ້ ຈາກ ສ ປປ ລາວ ໄປຍັງ ຕະຫຼາດ EU, ລວມທັງ ການຈ າໜ່າຍສິນຄ້າໄມ້ແບບເສລີ ຕາມໃບ

ອະນຸຍາດ FLEGT ທີີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ EU . 
7) ການປະເມນີ, ການສ ກສາ ແລະ ດ າເນນີ ໜ້າວຽກອ ີ່ນໆ ທີີ່ມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍ ຄະນະກ າມະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຮ່ວມ (JIC)
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

3. ພະລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມລບັ ຂອງຂ ໍ້ມ ນ 

• ມີພາລະບດົບາດ ຢ່າງເຕມັສວ່ນ ໃນການປະເມນີ ການຈັດຕັື້ງປະຕບິດັ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມາດເຂົື້າເຖີງ 
ທຸກຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ.

• ອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ເປດີເຜຍີຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ລະບົບ TLAS ໃຫ້ພາກສ່ວນພາຍນອກ, ຍົກເວັື້ນ ຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ໄດ້ລະບຸ 
ໃນບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນ. 

• JIC ຕົກລົງ ກ່ຽວກບັ ນະໂຍບາຍ ໃນການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ ໃຫ້ສັງຄົມ.   
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

4. ວິທິການໃນການປະເມີນຜນົ ຕ ໍ່ 

ເກັບ ຂ ໍ້ມ ນຫຼັກຖານທີີ່ເໝາະສົມ ນ າບັນດາອງົການຈດັຕັື້ງລຸ່ມນີື້: 

1) ອົງການຈັດຕັື້ງ ກວດກາຢັັ້ງຢນືຄວາມຖ ກຕອ້ງ: ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ກອງກວດກາ ປ່າໄມ້ ແຂວງ
2) ບັນດາອງົການຈດັຕັື້ງລດັ ທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ (ລວມທັງ ລະດັບ ສ ນກາງ ແລະ ລະດັບແຂວງ)
3) ບັນດາອງົການຈດັຕັື້ງກວດກາ  ເຊັົ່ນ: ອົງການກວດສອບແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດກາຂອງລັດ ແລະ ບັນດາ ອົງການຈັດຕັື້ງກວດກາອ ີ່ນໆ.  
4) ບັນດາຜ ປ້ະກອບການ ພາກເອກະຊນົ ແລະ ລັດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການຂຸດຄົື້ນ, ການຂົນສົົ່ງ, ການປະມ ນໄມ້, ການຄ້າໄມ້ພາຍໃນ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ 

ການສົົ່ງອອກໄມ້
5) ອົງການຈັດຕັື້ງອອກໃບອະນຍຸາດ FLEGT
6) ບັນດາຊມຸຊນົ ທີີ່ໄດ້ຮັບຜນົກະທບົ
7) ພາກສ່ວນສງັຄມົ
8) ສ ີ່ສານມວນຊນົ
9) ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງອ ີ່ນໆ, ທີີ່ກ ານົດ ໂດຍ ຄະນະກ າມະການ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຮ່ວມ
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

5. ການລາຍງານ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂ ໍ້ມ ນໃຫສ້ງັຄົມ 

• ເປີດເຜີຍ ວິທີການໃນປະເມີນຜົນ ໃນເມ ີ່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ JIC.

• ລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນຜົນໃຫ້ JIC.
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

6. ຄ າຮ້ອງທກຸ ແລະ ການຟອ້ງຮອ້ງ
• ອົງການຈັດຕັື້ງ ປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ  ຕ້ອງມີກົນໄກ ໃນການຮັບ, ກວດກາ /ປະເມີນ ແລະ ຕອບ 

ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຟ້ອງຮ້ອງ. 
• ການຈັດຕັື້ງປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ ຕ້ອງໃຫ້ ສັງຄົມເຂົື້າເຖີງ ຫຼ  ເປີດເຜີຍ ກົນໄກ ໃນການສົົ່ງ ຄ າ

ຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຟ້ອງຮ້ອງ.
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

7. ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຂດີຄວາມອາດສາມາດ ຂອງອງົການຈດັຕັື້ງປະເມີນຜນົແບບເອກະລາດ 
• ບັນລຸ ຕາມ ISO/IEC 17021 ກ່ຽວກັບ ການກວດສອບ ແລະ ລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງການຢັັ້ງຢືນ ແລະ ISO/IEC 17065 ກ່ຽວກບັ ການ

ຢັັ້ງຢືນ ຜະລິດຕະພນັໄມ້, ຂະບວນການ ແລະ ການບ ລິການ ຫຼ  ມາດຕະຖານທີີ່ ທຽບເທົົ່າ”. 
• ຕ້ອງມີເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດດັົ່ງລຸ່ມນີື້: 

1) ຕ້ອງເປນັ ນິຕິບຸກຄນົ ທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

2) ຕ້ອງມກີົນໄກ ເພ ີ່ອຮບັປະກນັ ຄວາມຍຕຸິທ າ ແລະ ຄວາມເປນັ ເອກະລາດ ຈາກຂະແໜງການ ປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ, 
3) ຕ້ອງບ ໍ່ມສີວ່ນ ກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກົງກບັ ຂະແໜງການປາ່ໄມ ້ຂອງ ສປປ ລາວ (ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງ

ໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ ການຕິດຕາມແຫຼ່ງທີີ່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້).  
4) ຕ້ອງມຄີວາມຮ  ້ກ່ຽວກັບ ຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ ຜະລິດຕະພັນໄມ້.
5) ຕ້ອງພິສ ດ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນ ປ່າໄມ້ ແລະ ອຸດສາຫະກ າໄມ້ ໃນຂົງເຂດປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້.
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4. ເນ ື້ອໃນ ໜ້າວຽກ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບເອກະລາດ – ສ ບຕ ໍ່

8. ຂັື້ນຕອນ ການຈດັຈາ້ງ ອົງການຈດັຕັື້ງ ປະເມີນຜນົແບບເອກະລາດ

• ຕ້ອງໄດຈ້ດັຈ້າງ ອີງຕາມ ລະບຽບການຈັດຊ ື້ຈັດແຈ້ງ ຂອງ ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

• JIC ຕົກລງົ ອະນຸມັດ ໃນການຈັດຈ້າງ ອົງການຈັດຕັື້ງປະເມີນຜົນ ແບບເອກະລາດ.
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5. ການສັງເກດການ ແບບເອກະລາດ ຂອງສັງຄົມ ໃນລະບົບTLAS ຂອງ ສປປ ລາວ

• ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ສອງທາງເລ ອກ ຂອງການສັງເກດການແບບເອກະລາດຂອງສັງຄົມ.  
✓ ທາງເລ ອກທີ 1: ການສັງເກດການແບບເອກະລາດຂອງສັງຄົມ  ທີີ່ເປັນທາງການ ເປັນອົງປະກອບໃນລະບົບ TLAS 

(ການປະເມີນຜົນແບບເປັນລະບົບ ໃນ TLAS ທີີ່ຕ້ອງການມີຄວາມມຸ່ງໝັື້ນໃນໄລຍະຍາວ, ມີຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ດີ 
ແລະ ມີການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານການເງິນທີີ່ພຽງພ )  

✓ ທາງເລ ອກທີ 2: ການສັງເກດການແບບເອກະລາດຂອງສັງຄົມ ແບບສະມັກໃບ/ການສັງເກດການ ໃນບາງເວລາ
(ປະກອບສວ່ນດ້ວຍຄວາມມັກໃຈ, ບ ມີບັນທະທາງດ້ານຂ ໍ້ຜ ກມັດ) 

• ເນ ີ່ອງຈາກ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງສັງຄົມໃນສປປ ລາວ
✓ ຍັງບ ໍ່ທັນມີວິດໃສທັດທີີ່ຈະແຈ້ງ ໃນການສະໜັບສະໜ ນ ແຜນງານ VPA,
✓ ຍັງຂາດ ແຜນ ແລະ ແຮງຈຸງໃຈໃນໄລຍະຍາວ
✓ ຂີດດຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາການ ພາຍໃນ ແມ່ນຍັງອ່ອນ
✓ ທ ນສະໜັບສະໜ ນ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນພຽງພ 

07.-08.04.2022 NSDC16



5. ການສັງເກດການ ແບບເອກະລາດ ຂອງສັງຄົມ ໃນລະບົບTLAS ຂອງ ສປປ ລາວ

• ສະນັື້ນ, TWG ໄດ້ສະເໜີ ເລ ອກເອົາທາງເລ ອກທີ 2 ແບບສະມັກໃບ/ການສັງເກດການ ໃນບາງເວລາ 

ເຊິີ່ງ
✓ ລັດຖະບານຈະໄດ້ສ້າງກົນໄກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ (ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັື້ງ ຫຼ  CSOs) ເພ ີ່ອຍ ີ່ນຜົນຂອງການ

ສັງເກດການ ແລະ ຄ າຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕັື້ງກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ  ອອກໃບ
ອະນຸຍາດ FLEGT. 

✓ ອົງການຈັດຕັື້ງປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ ຈະສ້ງຕັື້ງກົນໄກ/ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພ ີ່ອຮັບ ຜົນຂອງການສັງເກດການ 

ຈາກສັງຄົມ. 
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6. ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ 
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ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ າລັບ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ອົງການຈັດຕັື້ງ 
ລະບົບ 

TLAS ຂອງລັດ

ຜ ້ປະກອບ
ການຈັດຕັື້ງ

ປະຕິບັດ ລະບົບ
TLAS 

(ລັດຖະບານ ຫຼ  
ເອກະຊົນ)

ພາກສ່ວນທີີ່ມີ
ຄວາມສົນໃຈອ ີ່ນໆ

“ສັງຄົມ”* 

* ໝາຍເຖີງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັື້ງ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັມຄົມ ທີີ່ບ ໍ່
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້, ການຄ້າໄມ້ 
ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ ທາງດ້ານລະບຽບການ. 



ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ
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ອົງການຈັດຕັື້ງ
ກວດກາຢັັ້ງຢືນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງ

ອົງການຈັດຕັື້ງ
ອອກ ໃບອະນຸຍາດ 

FLEGT 

ອົງການຈັດຕັື້ງປະ
ເມີນຜົນແບບ
ເອກະລາດ

ຜ ້ປະກອບ 
ການຈັດຕັື້ງ

ປະຕິບັດ ລະບົບ
TLAS

ຄ າຮ້ອງທຸກ

ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການ
ສັງເກດການຄ າຮ້ອງທຸກ

ພາກສ່ວນທີີ່ມີ
ຄວາມສົນໃຈອ ີ່ນໆ

“ສັງຄົມ”* 



ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ
• ຄ າຮ້ອງທກຸ

✓ ຜ ້ປະກອບການ ປະຕິບັດລະບົບ TLAS ຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງທຸກ, ຖ້າບ ໍ່ມີຄວາມພ ໃຈ ຕ ໍ່ການຕັດສິນບັນຫາຂອງ
✓ ອົງການກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ
✓ ອົງການຈັດຕັື້ງອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT

✓ ອົງການຈັດຕັື້ງ ກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງທຸກ ຖ້າບ ໍ່
ມີຄວາມພ ໃຈ ຕ ໍ່ ການລາຍງານຂອງ 
✓ ອົງການຈັດຕັື້ງ ປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ

• ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສງັເກດການ
✓ ພາກສ່ວນທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຍ ີ່ນຂ ໍ້ມ ນຈາກການສັງເກດການ, ຖ້າຕ້ອງການ ສົົ່ງຜົນຂອງການສັດເກດການໃຫ້

✓ ອົງການຈັດຕັື້ງ ກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ 
✓ ອົງການຈັດຕັື້ງອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT 
✓ ອົງການຈັດຕັື້ງ  ປະເມີນຜົນແບບເອກະລາດ
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ກົນໄກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ

• ອົງການຈັດຕັື້ງ ກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ອົງການຈັດຕັື້ງອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ ປະເມີນຜົນ
ແບບເອກະລາດມີກົນໄກຂອງຕົນ ເພ ີ່ອ
✓ ຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ

✓ ທາປາກເປ ົ່າ
✓ ທາງໜັງສ  
✓ ທາງ ເອເລັກໂຕຣນິກ (ເຊັົ່ນ: ຜ່ານ ເວບໄຊ)

✓ ແກ້ໄຂ ຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ ຢ່າງທັນເວລາ 
✓ ສ ບສວນ (ເຊັົ່ນ: ອົງການຈັດຕັື້ງກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ກວດກາ ວ່າ ຜ ້ປະກອບການໄດ້ ລະເມີດຂ ໍ້ກ ານົດກ ຂອງລະບົບ

TLAS) 
✓ ດ າເນີນມາດຕະການ, ເມ ີ່ອມີຄວາມຈ າເປັນ (ເຊັົ່ນ: ອົງການຈັດຕັື້ງກວດກາຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ  ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງຂ ໍ້ບົກຜ່ອງ) 

✓ ໃຫ້ຄ າເຫັນ ຕ ໍ່ຜ ້ທີີ່ໄດ້ຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງທຸກ ຫຼ  ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ

✓ ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງ, ຖ້າບາງຄົນ ທີີ່ບ ໍ່ມີຄວາມພ ໃຈ ທີີ່ ໄດ້ຍ ີ່ນຄ າຮ້ອງທຸກ ຫຼ  ຂ ໍ້ມ ນ ຈາກການສັງເກດການ 
✓ ການແກ້ໄຂທາງແພ່ງ
✓ ຍ ີ່ນຕ ໍ່ໄປຍັງ ຕຸລາການ/ຂະບວນການແກ້ໄຂ ຫຼ  ສານ
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ຂອບໃຈ


