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ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ�ານມາ “ຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດ 
ຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ (NSDC)” ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອ ທົບ 
ທວນ ຄວາມຄືບໜ�າ ແລະ ແຜນວຽກໃນຕ�່ໜ�າ ກ�ຽວກັບ ແຜນງານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ�າໄມ�, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຄ�າໄມ� 
ເພື່ອຈະເປັນຄູ�ຮ�ວມສັນຍາ ການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ�າງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT VPA) ຫຼັງຈາກ 
ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີສາມ ທີ່ ປະເທດ ແບນຊິກ ໃນ ເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2019, ເຊ່ິງມີບັນດາພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງທັງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ�ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ�ນ�າສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຮ�າງນິຍາມ ໄມ�ທີ່ 
ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs)  ສະບັບປັບປຸງ ��ລັບ ໄມ�ທີ່ມາຈາກ 
ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, ປ�າປູກ ແລະ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ, ລວມ 
ທັງເກັບ����ຄິດເຫັນ ຈາກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕ�່ໜ�າ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນປ�າໄມ� ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EFI), ຊຶ່ງ 
ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ 
FLEGT ກ�ໄດ���ສະເໜີຕົວຢ�າງ ວິທີການທົດລອງ TLDs ໃນພາກ 
ສະໜາມ ຂອງ ປະເທດໄທ ແລະ ໄດ�ໃຫ���ແນະ�� ເຂົ້າໃນການທົດ 
ລອງ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ, ການທົດລອງ TLDs ໃນ 
ພາກສະໜາມ ແລະ ຂັ້ນຕອນຫຼັກການ ໃນການທົດລອງ ນັບຕັ້ງແຕ� 
ການຂຸດຄົ້ນໄມ� ຈາກປ�າໄມ� ໄປເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ ໄປຕາມຕ�ອງໂສ�ການ 
ສະໜອງໄມ� ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງເຈົ້າໜ�າທີ່ 
ລັດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນຈະໄດ���ເນີນ ໃນເດືອນຕ�່ໜ�າ. ໃນກອງປະຊຸມ, 
ບັນດາສະມາຊິກ NSDC ໄດ�ຕົກລົງ ໃນການລິເລ່ີມການທົດລອງ TLD  
ໃນພາກສະໜາມ ຂະໜາດນ�ອຍ ຮ�ວມກັບ ສະຖາບັນ EFI ເພື່ອກວດ 

ກາຄວາມເໝາະສົມ ຂອງບັນດາຕົວຢັ້ງຢືນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກການ 
ໃນການກວດກາການຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ ສ�າລັບຫຼັກການ 2.1 ຂອງ 
TLD 2 ກ�ຽວກັບ ເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ�  ເພ່ືອສ�ອງແສງໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ� ໃນການທົດລອງ TLD ແບບຄົບຊຸດ. ��ລັບ ວຽກ 
ງານໃນຕ�່ໜ�າ ທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນສຸມໃສ�ການປຶກສາຫາລື 
ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກ 
ການ ໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນການ 
��ນົດ ບັນດາທາງເລືອກ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໃນການດ�າເນີນ ການກວດກາ 
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງ ແຕ�ລະຕົວຢັ້ງຢືນ. 

ນັບແຕ� ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານໄດ�ຮິບໄມ� ເປັນຂອງລັດໄດ� 
ປະມານ 95,000 ແມັດກ�ອນ. ຍ�ອນມີ ນິຕິກ�າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ເຂັ້ມງວດກວ�າເກົ່າ, ລັດຖະບານ 
ຄາດວ�າ ປະລິມານໄມ�ຮິບຈະຫ�ດລົງຢ�າງຊັດເຈນ ໃນອະນາຄົດ. ໃນໄລ 
ຍະການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງທີສາມ, ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ບ�່ 
ອະນຸຍາດ ໃຫ�ສ່ົງອອກໄມ�ຮິບ ແລະ ຈະ��ໃຊ�ປະໂຫຍດພາຍໃນປະເທດ 
ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ທັງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ກ�ໄດ�ເຫັນດີວ�າ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ສ�າລັບ ໄມ�ຮິບ 
ແມ�ນຍັງມີຄວາມ��ເປັນໃນການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�.

ລັດຖະບານ ລາວ ມີຄວາມມຸ�ງໝັ້ນ ໃນການສ�າງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ 
ມູນໃນຕ�່ໜ�າ  ເພື່ອຮັບປະກັນ ບ�່ໃຫ�ມີໄມ�ຮິບ ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອສ່ົງອອກ. ຢູ� ສປປ 
ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ໄມ�ຮິບ ແມ�ນຍັງເຂ້ົາສູ�ໃນລະບົບຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ� ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຜ�ານການປະມູນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕ່າມ, 
ຫັຼງຈາກການຂາຍໄມ�ທ່ີຜ�ານການປະມູນ, ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ�ນຍັງບ�ທັ່ນມີ 
ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຂອງໄມ�ຮິບເທ່ືອ 
ໃນເມ່ືອໄມ�ອອກຈາກ ສະໜາມ II ແລະ ເຂ້ົາສູ� ການປຸງແຕ�ງຂອງບ�ລິສັດ. 
ໄມ�ທີ່ບ�ລິສັດ ��ເຂົ້າມາປຸງແຕ�ງ ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ແຍກໄມ�ຮິບ ອອກຈາກ 
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ�ອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີຄວາມຕ�ອງການ ໃນການຄຸ�ມຄອງການ 
ຜະລິດທີ່ຄົບຊຸດ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດ ລວມທັງ ການຕິດຕາມກວດກາຈາກ 
ພາກລັດ.

ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເປັນເຈົ້າໜ�າທີ່ຫຼັກ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ 
ໄມ�ທ່ີຜິດກົດໝາຍໃນລະດັບແຂວງ ເພ່ືອຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ�  ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບ ກວດກາ ກ�ລະນີທ່ີມີຄວາມສົງໃສ, ການຢຶດໄມ�, 
ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການຍ່ືນຄະດີ ໃຫ�ຫ�ອງການໄອຍະການຟ�ອງ 
ຂຶ້ນສານເພື່ອ ການ��ເນີນຄະດີ ແລະ ��ເນີນການຮິບໄມ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ 
ມີຄວາມຕ�ອງການ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນທ່ີຄົບຊຸດ (DMS) ��ລັບ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ 
ກວດກາໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ໄມ�ສົ້ນອອກ ແລະ ສະໜອງຂ�້ມູນທີ່ມີຄວາມ 
ເຊື່ອຖື ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນໄດ�ງ�າຍ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການປະມູນ 
ຂອງພະແນກ ອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ. ອີງໃສ�ແນວຄວາມຄິດ 
ຂອງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ, ປະຈຸບັນ ກອງກວດກາປ�າໄມ� 
ແຂວງ ອັດຕະປື ��ລັງສ�າງ ແລະ ທົດສອບລະບົບ ການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 
ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການຢຶດໄມ� ຈົນເຖິງ ການປະມູນ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຮິບ 
ໄປຫາ ບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ�. ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງອັດຕະປື ມີແຜນ 
��ສະເໜີ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນນ້ີ ຕ�ກ່ອງປະຊຸມຄະນະ��ມະການ 
ປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນຂັ້ນຕ�່ໄປ ເພື່ອປັບ 
ປຸງ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ. ��ລັບ ວຽກງານໃນຕ�່ໜ�າ, ມີ 
ຄວາມຕ�ອງການ ໃນການນ�າສະເໜີ ແລະ ທົດລອງ ລະບົບການແຍກ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ� ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງ. 

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແມ�ນ ໜຶ່ງໃນອົງປະກອບ 
ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ເຊ່ິງ��ນົດ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການ ຂອງປະເທດ ໂດຍໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສາມດ�ານ 
(ດ�ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ). TLD2 ເຂດຫັນ 
ປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, TLD3 ປ�າປູກ ແລະ TLD4 ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງ 
ບ�ານ ແມ�ນ 3 ໃນຈ�ານວນ 8 TLD ທີ່ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ເຈລະຈາກັບ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ໃນວັນທີ 
17 - 21 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ ນະຄອງຫຼວງ ບຸກແຊນ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

ທີມເຈລະຈາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບ��ເຫັນທີ່ຄົບຖ�ວນ ໃນການສ�າງ 
ແລະ ການປັບປຸງ TLDs ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງໃນຕ�່ໜ�າ. ນັບແຕ� ເດືອນ 
ກ�ລະກົດ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ພາຍ 
ໃຕ�ການຊີ້�� ຂອງຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ 
ໄດ�ປັບປຸງ ບັນດາ TLD ດັ່ງກ�າວ, ເຊິ່ງລວມມີການປັບປຸງ ບັນດາຫຼັກ 
ການ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຕົວຢັ້ງຢືນ. ຍ�ອນມີກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� 
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ມີການປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍທີ່ດິນ ແລະ ບັນ 
ດານິຕິ�� ອື່ນໆ ໃນວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ, 
ການຈັດສັນພູມ��ເນົາ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ�, ມີ 
ຫຼາຍປະເດັນໃນ ບັນດາ TLD ນີ້ ແມ�ນສາມາດປັບປຸງໃຫ�ຈະແຈ�ງຕື່ມ.

TLD4  ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (VUF)

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ� ຝ�າຍສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຊາບວ�າ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບປັບປຸງ ໄດ�ອະນຸຍາດ ໃຫ�ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ສາມາດ��ໃຊ�ເປັນທຸລະກິດໄດ�  ເພື່ອສ�າງລາຍໄດ�ເພີ່ມ 
ຕື່ມ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະແດງ 
ຄວາມຍິນດີ ແລະ ຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕ�່ການປ�ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນ 
ອັນນີ້ ແລະ ເຫັນດີ ໃຫ� ສປປ ລາວ ສ�າງນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດ 
ໝາຍ ��ລັບ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ. ອີງໃສ�ການສົນທະນາ ແລະ ການ 
ປຶກສາຫາລື ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG), ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ຈະກວມເອົາການນ�າໃຊ�  ��ລັບ ທຸລະກິດເທ່ົານ້ັນ, ສ�ວນ 
ການນ�າໃຊ�ທ່ີບ�ເ່ປັນທຸລະກິດ ແມ�ນຈະໄດ�ສ�າງລະບົບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງ 
ໂສ�ການສະໜອງໄມ�ໂດຍຫຍ�້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ໄມ�ທີ່ບ�່ໄດ���ໃຊ�ເປັນ 
ທຸລະກິດຈາກປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແມ�ນບ�່ໃຫ�ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ 

ຂອງໄມ�ທີ່ຖືກກົດໝາຍອື່ນໆ ໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ເພື່ອໃຫ�ມີ 
ຄວາມຈະແຈ�ງ ��ລັບ ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໄມ�ທີ່ 
ມາຈາກ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແລະ ເພ່ືອຊ້ີແຈງ ຂ້ັນຕອນທ່ີ��ຄັນ ໃນ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແມ�ນມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ປັບປຸງ ບາງນິຕິ�� 
ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ການປັບປຸງລະບຽບການ ເລກທີ 0535/ກປ. ພ�ອມ 
ກັນນ້ີ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ໄມ���ມະຊາດທີ່ 
ເກີດໃນທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ແມ�ນຈະເອົາ 
ເຂົ້າໃນ TLD4 ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບ 
ປັບປຸງ. ໃນເມື່ອໄດ�ສ�າງ TLD4 ສ�າເລັດແລ�ວ ຈະສົ່ງເສີມການນ�າໃຊ� 
ປ�າໄມ� ທ່ີຍືນຍົງໃນລະດັບບ�ານ ໃນທ່ົວປະເທດ ເຊ່ິງຄາດວ�າ ຈະເປັນການ 
ສ�າງລາຍຮັບ ໃຫ�ບັນດາຊຸມຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ.

TLD3 ປ�າປູກ

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ສະເໜີ ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ 
ຂອງແຫຼ່ງສະໜອງໄມ�ທີ່��ຄັນ ແມ�ນໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ ເພື່ອສະໜອງ 
ໃຫ�ແກ� ອຸດສາຫະ��ປຸງແຕ�ງໄມ�. ສະນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈຶ່ງໄດ�ສະ 
ເໜີໃຫ� ສປປ ລາວ ��ນົດບັນຫານີ້ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດປ�າໄມ� ແລະ ຮຽກ 
ຮ�ອງໃຫ� ສປປ ລາວ ສະໜອງຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ທີ່ດິນປ�າຊຸດໂຊມ ແລະ ທ່ີ 
ດິນປ�າປອກໂຫ້ຼນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ປ�າປູກ. ກົດໝາຍ 
ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ�, ຮ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທ່ີດິນ ແລະ ��ລັດ 247/ລບ ໄດ� 
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ປ�າປູກ, TLD3 ໄດ�ມີການ 
ປັບປຸງໃຫ�ກະທັດຮັດ ແລະ ປັບເຂົ້າກັບ ນິຕິ��ໃໝ� ເພື່ອເຮັດໃຫ�ເຈົ້າຂອງ 
ປ�າປູກ ແລະ ໄມ�ປູກ ສາມາດປູກ, ຂາຍ ແລະ ຂົນສົ່ງໄມ� ໂດຍບ�່ມີອຸປະ 
ສັກໃດໆທີ່ກີດຂວາງ ເຊິ່ງບ�່ໄດ�ຈ�າກັດວ�າ ຈະເປັນຊະນິດພັນໄມ�ພື້ນເມືອງ 
ຫຼື ເປັນຊະນິດພັນໄມ�ຕ�າງປະເທດກ�ຕາມ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຕ�ອງໄດ� 
ຂຶ້ນທະບຽນປ�າປູກ  ແລະ ຕ�ອງໄດ�ລາຍງານ ບ�ລິມາດໄມ� ໃນໄລຍະຂຸດ 
ຄົ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຂົນສົ່ງ ໃຫ�ຂະແໜງການປ�າໄມ� ເພື່ອເກັບ��ຂ�້ມູນ. 
TLD3 ແມ�ນຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ບ�່ທັນຈະແຈ�ງ ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ ການເກັບຂ�້ມູນ ຂອງໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ 
ເຊ່ິງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາ 
ເພື່ອຊີ້ແຈງທິດທາງໃນອະນາຄົດ ��ລັບໄມ�ທີ່ມາຈາກ ປ�າປູກ ໃນ ສປປ 
ລາວ. 

TLD2  ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະເໜີໃຫ�ຝ�າຍລາວ 
ລາຍງານຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ການ��ຫຼວດບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ກ�່ 
ໃຫ�ເກີດການຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� ເຊິ່ງກວມເອົາໄລຍະການສະເໜີໂຄງ 
ການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ 
ຕາມທ່ີໄດ�ຕົກລົງກັບປະຊາຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນ TLD. ອີງຕາມ�� 
ເຫັນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ປັບ 
ປຸງ TLD2 ຕາມການສະເໜີດັ່ງກ�າວ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ TLD ແມ�ນໄດ� 
ກວມເອົາໄລຍະການຍື່ນ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ແລະ ໄລຍະການອະນຸມັດ 
ເຊິ່ງປະກອບມີ ໃບ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ຂອງນັກລົງທຶນ, ບົດບັນທຶກຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈ ລະຫວ�າງ ລັດຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນ ແລະ ການຮ�າງບົດວິພາກ 
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ. ປະຈຸບັນ TLD ນ້ີ ປະກອບມີມາດ 
ຖານ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຕິດຕາມກວດກາ ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ໃນການຊົດ 
ເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ທຸກສ�ວນຂອງແຜນ 
ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ�ອມ (EMMP) ໄດ�ຮັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ��ລັບຫົວຂ�້ສະເພາະ ຂອງ 
ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຕົວຢ�າງ ການປັກຫຼັກໝາຍພື້ນທ່ີ�� 
ປະທານ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�ສ່ິ່ງແວດລ�ອມ ແມ�ນຈະເປັນສ�ວນ 
ໜຶ່ງຂອງ ການກວດດາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ເຊິ່ງ��ລັງ��ນົດ��ລັບ 
ແຕ�ລະ TLD. TLD2 ຈະໄດ�ຕອບສະໜອງ ການຄວບຄຸມໄມ�ທ່ີດີກວ�າ 
ເກົ່າ ກ�ຽວກັບ ການຂຸດຄົ້ນ ໃນເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. 



ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ�ານມາ “ຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດ 
ຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ (NSDC)” ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອ ທົບ 
ທວນ ຄວາມຄືບໜ�າ ແລະ ແຜນວຽກໃນຕ�່ໜ�າ ກ�ຽວກັບ ແຜນງານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ�າໄມ�, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຄ�າໄມ� 
ເພື່ອຈະເປັນຄູ�ຮ�ວມສັນຍາ ການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ�າງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT VPA) ຫຼັງຈາກ 
ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີສາມ ທີ່ ປະເທດ ແບນຊິກ ໃນ ເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2019, ເຊ່ິງມີບັນດາພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງທັງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ�ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ�ນ�າສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຮ�າງນິຍາມ ໄມ�ທີ່ 
ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs)  ສະບັບປັບປຸງ ��ລັບ ໄມ�ທີ່ມາຈາກ 
ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, ປ�າປູກ ແລະ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ, ລວມ 
ທັງເກັບ����ຄິດເຫັນ ຈາກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕ�່ໜ�າ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນປ�າໄມ� ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EFI), ຊຶ່ງ 
ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ 
FLEGT ກ�ໄດ���ສະເໜີຕົວຢ�າງ ວິທີການທົດລອງ TLDs ໃນພາກ 
ສະໜາມ ຂອງ ປະເທດໄທ ແລະ ໄດ�ໃຫ���ແນະ�� ເຂົ້າໃນການທົດ 
ລອງ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ, ການທົດລອງ TLDs ໃນ 
ພາກສະໜາມ ແລະ ຂັ້ນຕອນຫຼັກການ ໃນການທົດລອງ ນັບຕັ້ງແຕ� 
ການຂຸດຄົ້ນໄມ� ຈາກປ�າໄມ� ໄປເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ ໄປຕາມຕ�ອງໂສ�ການ 
ສະໜອງໄມ� ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງເຈົ້າໜ�າທີ່ 
ລັດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນຈະໄດ���ເນີນ ໃນເດືອນຕ�່ໜ�າ. ໃນກອງປະຊຸມ, 
ບັນດາສະມາຊິກ NSDC ໄດ�ຕົກລົງ ໃນການລິເລ່ີມການທົດລອງ TLD  
ໃນພາກສະໜາມ ຂະໜາດນ�ອຍ ຮ�ວມກັບ ສະຖາບັນ EFI ເພື່ອກວດ 

ກາຄວາມເໝາະສົມ ຂອງບັນດາຕົວຢັ້ງຢືນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກການ 
ໃນການກວດກາການຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ ສ�າລັບຫຼັກການ 2.1 ຂອງ 
TLD 2 ກ�ຽວກັບ ເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ�  ເພ່ືອສ�ອງແສງໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ� ໃນການທົດລອງ TLD ແບບຄົບຊຸດ. ��ລັບ ວຽກ 
ງານໃນຕ�່ໜ�າ ທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນສຸມໃສ�ການປຶກສາຫາລື 
ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກ 
ການ ໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນການ 
��ນົດ ບັນດາທາງເລືອກ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໃນການດ�າເນີນ ການກວດກາ 
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງ ແຕ�ລະຕົວຢັ້ງຢືນ. 

ນັບແຕ� ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານໄດ�ຮິບໄມ� ເປັນຂອງລັດໄດ� 
ປະມານ 95,000 ແມັດກ�ອນ. ຍ�ອນມີ ນິຕິກ�າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ເຂັ້ມງວດກວ�າເກົ່າ, ລັດຖະບານ 
ຄາດວ�າ ປະລິມານໄມ�ຮິບຈະຫ�ດລົງຢ�າງຊັດເຈນ ໃນອະນາຄົດ. ໃນໄລ 
ຍະການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງທີສາມ, ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ບ�່ 
ອະນຸຍາດ ໃຫ�ສ່ົງອອກໄມ�ຮິບ ແລະ ຈະ��ໃຊ�ປະໂຫຍດພາຍໃນປະເທດ 
ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ທັງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ກ�ໄດ�ເຫັນດີວ�າ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ສ�າລັບ ໄມ�ຮິບ 
ແມ�ນຍັງມີຄວາມ��ເປັນໃນການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�.

ລັດຖະບານ ລາວ ມີຄວາມມຸ�ງໝັ້ນ ໃນການສ�າງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ 
ມູນໃນຕ�່ໜ�າ  ເພື່ອຮັບປະກັນ ບ�່ໃຫ�ມີໄມ�ຮິບ ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອສ່ົງອອກ. ຢູ� ສປປ 
ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ໄມ�ຮິບ ແມ�ນຍັງເຂ້ົາສູ�ໃນລະບົບຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ� ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຜ�ານການປະມູນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕ່າມ, 
ຫັຼງຈາກການຂາຍໄມ�ທ່ີຜ�ານການປະມູນ, ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ�ນຍັງບ�ທັ່ນມີ 
ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຂອງໄມ�ຮິບເທ່ືອ 
ໃນເມ່ືອໄມ�ອອກຈາກ ສະໜາມ II ແລະ ເຂ້ົາສູ� ການປຸງແຕ�ງຂອງບ�ລິສັດ. 
ໄມ�ທີ່ບ�ລິສັດ ��ເຂົ້າມາປຸງແຕ�ງ ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ແຍກໄມ�ຮິບ ອອກຈາກ 
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ�ອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີຄວາມຕ�ອງການ ໃນການຄຸ�ມຄອງການ 
ຜະລິດທີ່ຄົບຊຸດ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດ ລວມທັງ ການຕິດຕາມກວດກາຈາກ 
ພາກລັດ.

ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເປັນເຈົ້າໜ�າທີ່ຫຼັກ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ 
ໄມ�ທ່ີຜິດກົດໝາຍໃນລະດັບແຂວງ ເພ່ືອຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ�  ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບ ກວດກາ ກ�ລະນີທ່ີມີຄວາມສົງໃສ, ການຢຶດໄມ�, 
ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການຍ່ືນຄະດີ ໃຫ�ຫ�ອງການໄອຍະການຟ�ອງ 
ຂຶ້ນສານເພື່ອ ການ��ເນີນຄະດີ ແລະ ��ເນີນການຮິບໄມ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ 
ມີຄວາມຕ�ອງການ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນທ່ີຄົບຊຸດ (DMS) ��ລັບ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ 
ກວດກາໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ໄມ�ສົ້ນອອກ ແລະ ສະໜອງຂ�້ມູນທີ່ມີຄວາມ 
ເຊື່ອຖື ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນໄດ�ງ�າຍ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການປະມູນ 
ຂອງພະແນກ ອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ. ອີງໃສ�ແນວຄວາມຄິດ 
ຂອງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ, ປະຈຸບັນ ກອງກວດກາປ�າໄມ� 
ແຂວງ ອັດຕະປື ��ລັງສ�າງ ແລະ ທົດສອບລະບົບ ການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 
ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການຢຶດໄມ� ຈົນເຖິງ ການປະມູນ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຮິບ 
ໄປຫາ ບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ�. ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງອັດຕະປື ມີແຜນ 
��ສະເໜີ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນນ້ີ ຕ�ກ່ອງປະຊຸມຄະນະ��ມະການ 
ປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນຂັ້ນຕ�່ໄປ ເພື່ອປັບ 
ປຸງ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ. ��ລັບ ວຽກງານໃນຕ�່ໜ�າ, ມີ 
ຄວາມຕ�ອງການ ໃນການນ�າສະເໜີ ແລະ ທົດລອງ ລະບົບການແຍກ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ� ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງ. 

ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ ສ�າລັບ ໄມ�ຮິບ

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແມ�ນ ໜຶ່ງໃນອົງປະກອບ 
ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ເຊ່ິງ��ນົດ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການ ຂອງປະເທດ ໂດຍໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສາມດ�ານ 
(ດ�ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ). TLD2 ເຂດຫັນ 
ປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, TLD3 ປ�າປູກ ແລະ TLD4 ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງ 
ບ�ານ ແມ�ນ 3 ໃນຈ�ານວນ 8 TLD ທີ່ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ເຈລະຈາກັບ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ໃນວັນທີ 
17 - 21 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ ນະຄອງຫຼວງ ບຸກແຊນ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

ທີມເຈລະຈາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບ��ເຫັນທີ່ຄົບຖ�ວນ ໃນການສ�າງ 
ແລະ ການປັບປຸງ TLDs ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງໃນຕ�່ໜ�າ. ນັບແຕ� ເດືອນ 
ກ�ລະກົດ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ພາຍ 
ໃຕ�ການຊີ້�� ຂອງຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ 
ໄດ�ປັບປຸງ ບັນດາ TLD ດັ່ງກ�າວ, ເຊິ່ງລວມມີການປັບປຸງ ບັນດາຫຼັກ 
ການ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຕົວຢັ້ງຢືນ. ຍ�ອນມີກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� 
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ມີການປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍທີ່ດິນ ແລະ ບັນ 
ດານິຕິ�� ອື່ນໆ ໃນວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ, 
ການຈັດສັນພູມ��ເນົາ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ�, ມີ 
ຫຼາຍປະເດັນໃນ ບັນດາ TLD ນີ້ ແມ�ນສາມາດປັບປຸງໃຫ�ຈະແຈ�ງຕື່ມ.

TLD4  ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (VUF)

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ� ຝ�າຍສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຊາບວ�າ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບປັບປຸງ ໄດ�ອະນຸຍາດ ໃຫ�ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ສາມາດ��ໃຊ�ເປັນທຸລະກິດໄດ�  ເພື່ອສ�າງລາຍໄດ�ເພີ່ມ 
ຕື່ມ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະແດງ 
ຄວາມຍິນດີ ແລະ ຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕ�່ການປ�ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນ 
ອັນນີ້ ແລະ ເຫັນດີ ໃຫ� ສປປ ລາວ ສ�າງນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດ 
ໝາຍ ��ລັບ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ. ອີງໃສ�ການສົນທະນາ ແລະ ການ 
ປຶກສາຫາລື ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG), ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ຈະກວມເອົາການນ�າໃຊ�  ��ລັບ ທຸລະກິດເທ່ົານ້ັນ, ສ�ວນ 
ການນ�າໃຊ�ທ່ີບ�ເ່ປັນທຸລະກິດ ແມ�ນຈະໄດ�ສ�າງລະບົບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງ 
ໂສ�ການສະໜອງໄມ�ໂດຍຫຍ�້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ໄມ�ທີ່ບ�່ໄດ���ໃຊ�ເປັນ 
ທຸລະກິດຈາກປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແມ�ນບ�່ໃຫ�ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ 

ຂອງໄມ�ທີ່ຖືກກົດໝາຍອື່ນໆ ໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ເພື່ອໃຫ�ມີ 
ຄວາມຈະແຈ�ງ ��ລັບ ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໄມ�ທີ່ 
ມາຈາກ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແລະ ເພ່ືອຊ້ີແຈງ ຂ້ັນຕອນທ່ີ��ຄັນ ໃນ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແມ�ນມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ປັບປຸງ ບາງນິຕິ�� 
ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ການປັບປຸງລະບຽບການ ເລກທີ 0535/ກປ. ພ�ອມ 
ກັນນ້ີ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ໄມ���ມະຊາດທີ່ 
ເກີດໃນທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ແມ�ນຈະເອົາ 
ເຂົ້າໃນ TLD4 ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບ 
ປັບປຸງ. ໃນເມື່ອໄດ�ສ�າງ TLD4 ສ�າເລັດແລ�ວ ຈະສົ່ງເສີມການນ�າໃຊ� 
ປ�າໄມ� ທ່ີຍືນຍົງໃນລະດັບບ�ານ ໃນທ່ົວປະເທດ ເຊ່ິງຄາດວ�າ ຈະເປັນການ 
ສ�າງລາຍຮັບ ໃຫ�ບັນດາຊຸມຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ.

TLD3 ປ�າປູກ

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ສະເໜີ ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ 
ຂອງແຫຼ່ງສະໜອງໄມ�ທີ່��ຄັນ ແມ�ນໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ ເພື່ອສະໜອງ 
ໃຫ�ແກ� ອຸດສາຫະ��ປຸງແຕ�ງໄມ�. ສະນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈຶ່ງໄດ�ສະ 
ເໜີໃຫ� ສປປ ລາວ ��ນົດບັນຫານີ້ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດປ�າໄມ� ແລະ ຮຽກ 
ຮ�ອງໃຫ� ສປປ ລາວ ສະໜອງຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ທີ່ດິນປ�າຊຸດໂຊມ ແລະ ທ່ີ 
ດິນປ�າປອກໂຫ້ຼນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ປ�າປູກ. ກົດໝາຍ 
ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ�, ຮ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທ່ີດິນ ແລະ ��ລັດ 247/ລບ ໄດ� 
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ປ�າປູກ, TLD3 ໄດ�ມີການ 
ປັບປຸງໃຫ�ກະທັດຮັດ ແລະ ປັບເຂົ້າກັບ ນິຕິ��ໃໝ� ເພື່ອເຮັດໃຫ�ເຈົ້າຂອງ 
ປ�າປູກ ແລະ ໄມ�ປູກ ສາມາດປູກ, ຂາຍ ແລະ ຂົນສົ່ງໄມ� ໂດຍບ�່ມີອຸປະ 
ສັກໃດໆທີ່ກີດຂວາງ ເຊິ່ງບ�່ໄດ�ຈ�າກັດວ�າ ຈະເປັນຊະນິດພັນໄມ�ພື້ນເມືອງ 
ຫຼື ເປັນຊະນິດພັນໄມ�ຕ�າງປະເທດກ�ຕາມ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຕ�ອງໄດ� 
ຂຶ້ນທະບຽນປ�າປູກ  ແລະ ຕ�ອງໄດ�ລາຍງານ ບ�ລິມາດໄມ� ໃນໄລຍະຂຸດ 
ຄົ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຂົນສົ່ງ ໃຫ�ຂະແໜງການປ�າໄມ� ເພື່ອເກັບ��ຂ�້ມູນ. 
TLD3 ແມ�ນຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ບ�່ທັນຈະແຈ�ງ ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ ການເກັບຂ�້ມູນ ຂອງໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ 
ເຊ່ິງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາ 
ເພື່ອຊີ້ແຈງທິດທາງໃນອະນາຄົດ ��ລັບໄມ�ທີ່ມາຈາກ ປ�າປູກ ໃນ ສປປ 
ລາວ. 

TLD2  ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະເໜີໃຫ�ຝ�າຍລາວ 
ລາຍງານຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ການ��ຫຼວດບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ກ�່ 
ໃຫ�ເກີດການຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� ເຊິ່ງກວມເອົາໄລຍະການສະເໜີໂຄງ 
ການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ 
ຕາມທ່ີໄດ�ຕົກລົງກັບປະຊາຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນ TLD. ອີງຕາມ�� 
ເຫັນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ປັບ 
ປຸງ TLD2 ຕາມການສະເໜີດັ່ງກ�າວ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ TLD ແມ�ນໄດ� 
ກວມເອົາໄລຍະການຍື່ນ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ແລະ ໄລຍະການອະນຸມັດ 
ເຊິ່ງປະກອບມີ ໃບ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ຂອງນັກລົງທຶນ, ບົດບັນທຶກຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈ ລະຫວ�າງ ລັດຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນ ແລະ ການຮ�າງບົດວິພາກ 
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ. ປະຈຸບັນ TLD ນ້ີ ປະກອບມີມາດ 
ຖານ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຕິດຕາມກວດກາ ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ໃນການຊົດ 
ເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ທຸກສ�ວນຂອງແຜນ 
ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ�ອມ (EMMP) ໄດ�ຮັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ��ລັບຫົວຂ�້ສະເພາະ ຂອງ 
ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຕົວຢ�າງ ການປັກຫຼັກໝາຍພື້ນທ່ີ�� 
ປະທານ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�ສ່ິ່ງແວດລ�ອມ ແມ�ນຈະເປັນສ�ວນ 
ໜຶ່ງຂອງ ການກວດດາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ເຊິ່ງ��ລັງ��ນົດ��ລັບ 
ແຕ�ລະ TLD. TLD2 ຈະໄດ�ຕອບສະໜອງ ການຄວບຄຸມໄມ�ທ່ີດີກວ�າ 
ເກົ່າ ກ�ຽວກັບ ການຂຸດຄົ້ນ ໃນເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. 



ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ�ານມາ “ຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດ 
ຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ (NSDC)” ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອ ທົບ 
ທວນ ຄວາມຄືບໜ�າ ແລະ ແຜນວຽກໃນຕ�່ໜ�າ ກ�ຽວກັບ ແຜນງານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ�າໄມ�, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຄ�າໄມ� 
ເພື່ອຈະເປັນຄູ�ຮ�ວມສັນຍາ ການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ�າງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT VPA) ຫຼັງຈາກ 
ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີສາມ ທີ່ ປະເທດ ແບນຊິກ ໃນ ເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2019, ເຊ່ິງມີບັນດາພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງທັງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ�ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ�ນ�າສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຮ�າງນິຍາມ ໄມ�ທີ່ 
ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs)  ສະບັບປັບປຸງ ��ລັບ ໄມ�ທີ່ມາຈາກ 
ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, ປ�າປູກ ແລະ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ, ລວມ 
ທັງເກັບ����ຄິດເຫັນ ຈາກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕ�່ໜ�າ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນປ�າໄມ� ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EFI), ຊຶ່ງ 
ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ 
FLEGT ກ�ໄດ���ສະເໜີຕົວຢ�າງ ວິທີການທົດລອງ TLDs ໃນພາກ 
ສະໜາມ ຂອງ ປະເທດໄທ ແລະ ໄດ�ໃຫ���ແນະ�� ເຂົ້າໃນການທົດ 
ລອງ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ, ການທົດລອງ TLDs ໃນ 
ພາກສະໜາມ ແລະ ຂັ້ນຕອນຫຼັກການ ໃນການທົດລອງ ນັບຕັ້ງແຕ� 
ການຂຸດຄົ້ນໄມ� ຈາກປ�າໄມ� ໄປເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ ໄປຕາມຕ�ອງໂສ�ການ 
ສະໜອງໄມ� ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງເຈົ້າໜ�າທີ່ 
ລັດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນຈະໄດ���ເນີນ ໃນເດືອນຕ�່ໜ�າ. ໃນກອງປະຊຸມ, 
ບັນດາສະມາຊິກ NSDC ໄດ�ຕົກລົງ ໃນການລິເລ່ີມການທົດລອງ TLD  
ໃນພາກສະໜາມ ຂະໜາດນ�ອຍ ຮ�ວມກັບ ສະຖາບັນ EFI ເພື່ອກວດ 

ກາຄວາມເໝາະສົມ ຂອງບັນດາຕົວຢັ້ງຢືນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກການ 
ໃນການກວດກາການຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ ສ�າລັບຫຼັກການ 2.1 ຂອງ 
TLD 2 ກ�ຽວກັບ ເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ�  ເພ່ືອສ�ອງແສງໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ� ໃນການທົດລອງ TLD ແບບຄົບຊຸດ. ��ລັບ ວຽກ 
ງານໃນຕ�່ໜ�າ ທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນສຸມໃສ�ການປຶກສາຫາລື 
ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກ 
ການ ໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນການ 
��ນົດ ບັນດາທາງເລືອກ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໃນການດ�າເນີນ ການກວດກາ 
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງ ແຕ�ລະຕົວຢັ້ງຢືນ. 

ນັບແຕ� ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານໄດ�ຮິບໄມ� ເປັນຂອງລັດໄດ� 
ປະມານ 95,000 ແມັດກ�ອນ. ຍ�ອນມີ ນິຕິກ�າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ເຂັ້ມງວດກວ�າເກົ່າ, ລັດຖະບານ 
ຄາດວ�າ ປະລິມານໄມ�ຮິບຈະຫ�ດລົງຢ�າງຊັດເຈນ ໃນອະນາຄົດ. ໃນໄລ 
ຍະການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງທີສາມ, ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ບ�່ 
ອະນຸຍາດ ໃຫ�ສ່ົງອອກໄມ�ຮິບ ແລະ ຈະ��ໃຊ�ປະໂຫຍດພາຍໃນປະເທດ 
ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ທັງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ກ�ໄດ�ເຫັນດີວ�າ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ສ�າລັບ ໄມ�ຮິບ 
ແມ�ນຍັງມີຄວາມ��ເປັນໃນການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�.

ລັດຖະບານ ລາວ ມີຄວາມມຸ�ງໝັ້ນ ໃນການສ�າງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ 
ມູນໃນຕ�່ໜ�າ  ເພື່ອຮັບປະກັນ ບ�່ໃຫ�ມີໄມ�ຮິບ ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອສ່ົງອອກ. ຢູ� ສປປ 
ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ໄມ�ຮິບ ແມ�ນຍັງເຂ້ົາສູ�ໃນລະບົບຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ� ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຜ�ານການປະມູນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕ່າມ, 
ຫັຼງຈາກການຂາຍໄມ�ທ່ີຜ�ານການປະມູນ, ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ�ນຍັງບ�ທັ່ນມີ 
ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຂອງໄມ�ຮິບເທ່ືອ 
ໃນເມ່ືອໄມ�ອອກຈາກ ສະໜາມ II ແລະ ເຂ້ົາສູ� ການປຸງແຕ�ງຂອງບ�ລິສັດ. 
ໄມ�ທີ່ບ�ລິສັດ ��ເຂົ້າມາປຸງແຕ�ງ ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ແຍກໄມ�ຮິບ ອອກຈາກ 
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ�ອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີຄວາມຕ�ອງການ ໃນການຄຸ�ມຄອງການ 
ຜະລິດທີ່ຄົບຊຸດ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດ ລວມທັງ ການຕິດຕາມກວດກາຈາກ 
ພາກລັດ.

ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເປັນເຈົ້າໜ�າທີ່ຫຼັກ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ 
ໄມ�ທ່ີຜິດກົດໝາຍໃນລະດັບແຂວງ ເພ່ືອຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ�  ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບ ກວດກາ ກ�ລະນີທ່ີມີຄວາມສົງໃສ, ການຢຶດໄມ�, 
ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການຍ່ືນຄະດີ ໃຫ�ຫ�ອງການໄອຍະການຟ�ອງ 
ຂຶ້ນສານເພື່ອ ການ��ເນີນຄະດີ ແລະ ��ເນີນການຮິບໄມ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ 
ມີຄວາມຕ�ອງການ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນທ່ີຄົບຊຸດ (DMS) ��ລັບ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ 
ກວດກາໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ໄມ�ສົ້ນອອກ ແລະ ສະໜອງຂ�້ມູນທີ່ມີຄວາມ 
ເຊື່ອຖື ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນໄດ�ງ�າຍ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການປະມູນ 
ຂອງພະແນກ ອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ. ອີງໃສ�ແນວຄວາມຄິດ 
ຂອງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ, ປະຈຸບັນ ກອງກວດກາປ�າໄມ� 
ແຂວງ ອັດຕະປື ��ລັງສ�າງ ແລະ ທົດສອບລະບົບ ການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 
ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການຢຶດໄມ� ຈົນເຖິງ ການປະມູນ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຮິບ 
ໄປຫາ ບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ�. ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງອັດຕະປື ມີແຜນ 
��ສະເໜີ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນນ້ີ ຕ�ກ່ອງປະຊຸມຄະນະ��ມະການ 
ປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນຂັ້ນຕ�່ໄປ ເພື່ອປັບ 
ປຸງ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ. ��ລັບ ວຽກງານໃນຕ�່ໜ�າ, ມີ 
ຄວາມຕ�ອງການ ໃນການນ�າສະເໜີ ແລະ ທົດລອງ ລະບົບການແຍກ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ� ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງ. 

ການພັດທະນາ ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs)
ເພື່ອກ�າວໄປສູ� ການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ�ທີ່ຍືນຍົງ

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແມ�ນ ໜຶ່ງໃນອົງປະກອບ 
ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ເຊ່ິງ��ນົດ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການ ຂອງປະເທດ ໂດຍໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສາມດ�ານ 
(ດ�ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ). TLD2 ເຂດຫັນ 
ປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, TLD3 ປ�າປູກ ແລະ TLD4 ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງ 
ບ�ານ ແມ�ນ 3 ໃນຈ�ານວນ 8 TLD ທີ່ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ເຈລະຈາກັບ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ໃນວັນທີ 
17 - 21 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ ນະຄອງຫຼວງ ບຸກແຊນ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

ທີມເຈລະຈາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບ��ເຫັນທີ່ຄົບຖ�ວນ ໃນການສ�າງ 
ແລະ ການປັບປຸງ TLDs ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງໃນຕ�່ໜ�າ. ນັບແຕ� ເດືອນ 
ກ�ລະກົດ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ພາຍ 
ໃຕ�ການຊີ້�� ຂອງຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ 
ໄດ�ປັບປຸງ ບັນດາ TLD ດັ່ງກ�າວ, ເຊິ່ງລວມມີການປັບປຸງ ບັນດາຫຼັກ 
ການ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຕົວຢັ້ງຢືນ. ຍ�ອນມີກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� 
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ມີການປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍທີ່ດິນ ແລະ ບັນ 
ດານິຕິ�� ອື່ນໆ ໃນວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ, 
ການຈັດສັນພູມ��ເນົາ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ�, ມີ 
ຫຼາຍປະເດັນໃນ ບັນດາ TLD ນີ້ ແມ�ນສາມາດປັບປຸງໃຫ�ຈະແຈ�ງຕື່ມ.

TLD1:
ປ�າຜະລິດ

TLD7: ພັນທະທາງດ�ານແຮງງານ ໃນວຽກງານ ປ�າໄມ� ແລະ ການປຸງແຕ�ງໄມ�

TLD8: ການປຸງແຕ�ງໄມ� ແລະ ການຄ�າໄມ�

TLD3:
ປ�າປູກ

TLD4:
ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�
ຂອງບ�ານ

TLD5:
ໄມ�ຮິບ

TLD6:
ໄມ�ນ�າເຂົ້າ

TLD2:
ເຂດຫັນປ�ຽນ
ທີ່ດິນປ�າໄມ�

TLD4  ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (VUF)

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ� ຝ�າຍສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຊາບວ�າ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບປັບປຸງ ໄດ�ອະນຸຍາດ ໃຫ�ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ສາມາດ��ໃຊ�ເປັນທຸລະກິດໄດ�  ເພື່ອສ�າງລາຍໄດ�ເພີ່ມ 
ຕື່ມ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະແດງ 
ຄວາມຍິນດີ ແລະ ຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕ�່ການປ�ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນ 
ອັນນີ້ ແລະ ເຫັນດີ ໃຫ� ສປປ ລາວ ສ�າງນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດ 
ໝາຍ ��ລັບ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ. ອີງໃສ�ການສົນທະນາ ແລະ ການ 
ປຶກສາຫາລື ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG), ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ຈະກວມເອົາການນ�າໃຊ�  ��ລັບ ທຸລະກິດເທ່ົານ້ັນ, ສ�ວນ 
ການນ�າໃຊ�ທ່ີບ�ເ່ປັນທຸລະກິດ ແມ�ນຈະໄດ�ສ�າງລະບົບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງ 
ໂສ�ການສະໜອງໄມ�ໂດຍຫຍ�້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ໄມ�ທີ່ບ�່ໄດ���ໃຊ�ເປັນ 
ທຸລະກິດຈາກປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແມ�ນບ�່ໃຫ�ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ 

ຂອງໄມ�ທີ່ຖືກກົດໝາຍອື່ນໆ ໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ເພື່ອໃຫ�ມີ 
ຄວາມຈະແຈ�ງ ��ລັບ ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໄມ�ທີ່ 
ມາຈາກ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແລະ ເພ່ືອຊ້ີແຈງ ຂ້ັນຕອນທ່ີ��ຄັນ ໃນ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແມ�ນມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ປັບປຸງ ບາງນິຕິ�� 
ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ການປັບປຸງລະບຽບການ ເລກທີ 0535/ກປ. ພ�ອມ 
ກັນນ້ີ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ໄມ���ມະຊາດທີ່ 
ເກີດໃນທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ແມ�ນຈະເອົາ 
ເຂົ້າໃນ TLD4 ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບ 
ປັບປຸງ. ໃນເມື່ອໄດ�ສ�າງ TLD4 ສ�າເລັດແລ�ວ ຈະສົ່ງເສີມການນ�າໃຊ� 
ປ�າໄມ� ທ່ີຍືນຍົງໃນລະດັບບ�ານ ໃນທ່ົວປະເທດ ເຊ່ິງຄາດວ�າ ຈະເປັນການ 
ສ�າງລາຍຮັບ ໃຫ�ບັນດາຊຸມຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ.

TLD3 ປ�າປູກ

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ສະເໜີ ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ 
ຂອງແຫຼ່ງສະໜອງໄມ�ທີ່��ຄັນ ແມ�ນໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ ເພື່ອສະໜອງ 
ໃຫ�ແກ� ອຸດສາຫະ��ປຸງແຕ�ງໄມ�. ສະນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈຶ່ງໄດ�ສະ 
ເໜີໃຫ� ສປປ ລາວ ��ນົດບັນຫານີ້ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດປ�າໄມ� ແລະ ຮຽກ 
ຮ�ອງໃຫ� ສປປ ລາວ ສະໜອງຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ທີ່ດິນປ�າຊຸດໂຊມ ແລະ ທ່ີ 
ດິນປ�າປອກໂຫ້ຼນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ປ�າປູກ. ກົດໝາຍ 
ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ�, ຮ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທ່ີດິນ ແລະ ��ລັດ 247/ລບ ໄດ� 
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ປ�າປູກ, TLD3 ໄດ�ມີການ 
ປັບປຸງໃຫ�ກະທັດຮັດ ແລະ ປັບເຂົ້າກັບ ນິຕິ��ໃໝ� ເພື່ອເຮັດໃຫ�ເຈົ້າຂອງ 
ປ�າປູກ ແລະ ໄມ�ປູກ ສາມາດປູກ, ຂາຍ ແລະ ຂົນສົ່ງໄມ� ໂດຍບ�່ມີອຸປະ 
ສັກໃດໆທີ່ກີດຂວາງ ເຊິ່ງບ�່ໄດ�ຈ�າກັດວ�າ ຈະເປັນຊະນິດພັນໄມ�ພື້ນເມືອງ 
ຫຼື ເປັນຊະນິດພັນໄມ�ຕ�າງປະເທດກ�ຕາມ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຕ�ອງໄດ� 
ຂຶ້ນທະບຽນປ�າປູກ  ແລະ ຕ�ອງໄດ�ລາຍງານ ບ�ລິມາດໄມ� ໃນໄລຍະຂຸດ 
ຄົ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຂົນສົ່ງ ໃຫ�ຂະແໜງການປ�າໄມ� ເພື່ອເກັບ��ຂ�້ມູນ. 
TLD3 ແມ�ນຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ບ�່ທັນຈະແຈ�ງ ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ ການເກັບຂ�້ມູນ ຂອງໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ 
ເຊ່ິງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາ 
ເພື່ອຊີ້ແຈງທິດທາງໃນອະນາຄົດ ��ລັບໄມ�ທີ່ມາຈາກ ປ�າປູກ ໃນ ສປປ 
ລາວ. 

TLD2  ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະເໜີໃຫ�ຝ�າຍລາວ 
ລາຍງານຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ການ��ຫຼວດບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ກ�່ 
ໃຫ�ເກີດການຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� ເຊິ່ງກວມເອົາໄລຍະການສະເໜີໂຄງ 
ການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ 
ຕາມທ່ີໄດ�ຕົກລົງກັບປະຊາຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນ TLD. ອີງຕາມ�� 
ເຫັນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ປັບ 
ປຸງ TLD2 ຕາມການສະເໜີດັ່ງກ�າວ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ TLD ແມ�ນໄດ� 
ກວມເອົາໄລຍະການຍື່ນ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ແລະ ໄລຍະການອະນຸມັດ 
ເຊິ່ງປະກອບມີ ໃບ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ຂອງນັກລົງທຶນ, ບົດບັນທຶກຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈ ລະຫວ�າງ ລັດຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນ ແລະ ການຮ�າງບົດວິພາກ 
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ. ປະຈຸບັນ TLD ນ້ີ ປະກອບມີມາດ 
ຖານ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຕິດຕາມກວດກາ ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ໃນການຊົດ 
ເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ທຸກສ�ວນຂອງແຜນ 
ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ�ອມ (EMMP) ໄດ�ຮັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ��ລັບຫົວຂ�້ສະເພາະ ຂອງ 
ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຕົວຢ�າງ ການປັກຫຼັກໝາຍພື້ນທ່ີ�� 
ປະທານ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�ສ່ິ່ງແວດລ�ອມ ແມ�ນຈະເປັນສ�ວນ 
ໜຶ່ງຂອງ ການກວດດາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ເຊິ່ງ��ລັງ��ນົດ��ລັບ 
ແຕ�ລະ TLD. TLD2 ຈະໄດ�ຕອບສະໜອງ ການຄວບຄຸມໄມ�ທ່ີດີກວ�າ 
ເກົ່າ ກ�ຽວກັບ ການຂຸດຄົ້ນ ໃນເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. 



ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ�ານມາ “ຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດ 
ຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ (NSDC)” ໄດ�ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອ ທົບ 
ທວນ ຄວາມຄືບໜ�າ ແລະ ແຜນວຽກໃນຕ�່ໜ�າ ກ�ຽວກັບ ແຜນງານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍປ�າໄມ�, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ການຄ�າໄມ� 
ເພື່ອຈະເປັນຄູ�ຮ�ວມສັນຍາ ການຄ�າໄມ�ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ�າງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT VPA) ຫຼັງຈາກ 
ການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີສາມ ທີ່ ປະເທດ ແບນຊິກ ໃນ ເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2019, ເຊ່ິງມີບັນດາພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງທັງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ�ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ�ນ�າສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ�ຽວກັບ ຮ�າງນິຍາມ ໄມ�ທີ່ 
ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLDs)  ສະບັບປັບປຸງ ��ລັບ ໄມ�ທີ່ມາຈາກ 
ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, ປ�າປູກ ແລະ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ, ລວມ 
ທັງເກັບ����ຄິດເຫັນ ຈາກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕ�່ໜ�າ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນປ�າໄມ� ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EFI), ຊຶ່ງ 
ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ 
FLEGT ກ�ໄດ���ສະເໜີຕົວຢ�າງ ວິທີການທົດລອງ TLDs ໃນພາກ 
ສະໜາມ ຂອງ ປະເທດໄທ ແລະ ໄດ�ໃຫ���ແນະ�� ເຂົ້າໃນການທົດ 
ລອງ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ, ການທົດລອງ TLDs ໃນ 
ພາກສະໜາມ ແລະ ຂັ້ນຕອນຫຼັກການ ໃນການທົດລອງ ນັບຕັ້ງແຕ� 
ການຂຸດຄົ້ນໄມ� ຈາກປ�າໄມ� ໄປເຖິງຈຸດສົ່ງອອກ ໄປຕາມຕ�ອງໂສ�ການ 
ສະໜອງໄມ� ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງເຈົ້າໜ�າທີ່ 
ລັດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນຈະໄດ���ເນີນ ໃນເດືອນຕ�່ໜ�າ. ໃນກອງປະຊຸມ, 
ບັນດາສະມາຊິກ NSDC ໄດ�ຕົກລົງ ໃນການລິເລ່ີມການທົດລອງ TLD  
ໃນພາກສະໜາມ ຂະໜາດນ�ອຍ ຮ�ວມກັບ ສະຖາບັນ EFI ເພື່ອກວດ 

ກາຄວາມເໝາະສົມ ຂອງບັນດາຕົວຢັ້ງຢືນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກການ 
ໃນການກວດກາການຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ ສ�າລັບຫຼັກການ 2.1 ຂອງ 
TLD 2 ກ�ຽວກັບ ເຂດຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ�  ເພ່ືອສ�ອງແສງໃຫ�ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ� ໃນການທົດລອງ TLD ແບບຄົບຊຸດ. ��ລັບ ວຽກ 
ງານໃນຕ�່ໜ�າ ທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແມ�ນສຸມໃສ�ການປຶກສາຫາລື 
ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັກ 
ການ ໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ�ອງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນການ 
��ນົດ ບັນດາທາງເລືອກ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ໃນການດ�າເນີນ ການກວດກາ 
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຂອງ ແຕ�ລະຕົວຢັ້ງຢືນ. 

ນັບແຕ� ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານໄດ�ຮິບໄມ� ເປັນຂອງລັດໄດ� 
ປະມານ 95,000 ແມັດກ�ອນ. ຍ�ອນມີ ນິຕິກ�າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ເຂັ້ມງວດກວ�າເກົ່າ, ລັດຖະບານ 
ຄາດວ�າ ປະລິມານໄມ�ຮິບຈະຫ�ດລົງຢ�າງຊັດເຈນ ໃນອະນາຄົດ. ໃນໄລ 
ຍະການເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າຄັ້ງທີສາມ, ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ບ�່ 
ອະນຸຍາດ ໃຫ�ສ່ົງອອກໄມ�ຮິບ ແລະ ຈະ��ໃຊ�ປະໂຫຍດພາຍໃນປະເທດ 
ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ທັງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ກ�ໄດ�ເຫັນດີວ�າ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ສ�າລັບ ໄມ�ຮິບ 
ແມ�ນຍັງມີຄວາມ��ເປັນໃນການຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�.

ລັດຖະບານ ລາວ ມີຄວາມມຸ�ງໝັ້ນ ໃນການສ�າງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ 
ມູນໃນຕ�່ໜ�າ  ເພື່ອຮັບປະກັນ ບ�່ໃຫ�ມີໄມ�ຮິບ ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍອ່ືນໆ ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອສ່ົງອອກ. ຢູ� ສປປ 
ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ໄມ�ຮິບ ແມ�ນຍັງເຂ້ົາສູ�ໃນລະບົບຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ� ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຜ�ານການປະມູນ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕ່າມ, 
ຫັຼງຈາກການຂາຍໄມ�ທ່ີຜ�ານການປະມູນ, ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ�ນຍັງບ�ທັ່ນມີ 
ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ຂອງໄມ�ຮິບເທ່ືອ 
ໃນເມ່ືອໄມ�ອອກຈາກ ສະໜາມ II ແລະ ເຂ້ົາສູ� ການປຸງແຕ�ງຂອງບ�ລິສັດ. 
ໄມ�ທີ່ບ�ລິສັດ ��ເຂົ້າມາປຸງແຕ�ງ ແມ�ນຕ�ອງໄດ�ແຍກໄມ�ຮິບ ອອກຈາກ 
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ�ອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີຄວາມຕ�ອງການ ໃນການຄຸ�ມຄອງການ 
ຜະລິດທີ່ຄົບຊຸດ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດ ລວມທັງ ການຕິດຕາມກວດກາຈາກ 
ພາກລັດ.

ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເປັນເຈົ້າໜ�າທີ່ຫຼັກ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ�ຽວກັບ 
ໄມ�ທ່ີຜິດກົດໝາຍໃນລະດັບແຂວງ ເພ່ືອຄວບຄຸມຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງ 
ໄມ�  ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບ ກວດກາ ກ�ລະນີທ່ີມີຄວາມສົງໃສ, ການຢຶດໄມ�, 
ການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການຍ່ືນຄະດີ ໃຫ�ຫ�ອງການໄອຍະການຟ�ອງ 
ຂຶ້ນສານເພື່ອ ການ��ເນີນຄະດີ ແລະ ��ເນີນການຮິບໄມ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ 
ມີຄວາມຕ�ອງການ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນທ່ີຄົບຊຸດ (DMS) ��ລັບ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ກອງກວດກາປ�າໄມ�ແຂວງ ເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ 
ກວດກາໄມ�ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ໄມ�ສົ້ນອອກ ແລະ ສະໜອງຂ�້ມູນທີ່ມີຄວາມ 
ເຊື່ອຖື ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນໄດ�ງ�າຍ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການປະມູນ 
ຂອງພະແນກ ອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າແຂວງ. ອີງໃສ�ແນວຄວາມຄິດ 
ຂອງລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ, ປະຈຸບັນ ກອງກວດກາປ�າໄມ� 
ແຂວງ ອັດຕະປື ��ລັງສ�າງ ແລະ ທົດສອບລະບົບ ການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນ 
ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການຢຶດໄມ� ຈົນເຖິງ ການປະມູນ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄມ�ຮິບ 
ໄປຫາ ບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ�. ກອງກວດກາປ�າໄມ� ແຂວງອັດຕະປື ມີແຜນ 
��ສະເໜີ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�ມູ້ນນ້ີ ຕ�ກ່ອງປະຊຸມຄະນະ��ມະການ 
ປະສານງານຂ້ັນແຂວງ (PCC) ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນຂັ້ນຕ�່ໄປ ເພື່ອປັບ 
ປຸງ ລະບົບການຄຸ�ມຄອງຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ. ��ລັບ ວຽກງານໃນຕ�່ໜ�າ, ມີ 
ຄວາມຕ�ອງການ ໃນການນ�າສະເໜີ ແລະ ທົດລອງ ລະບົບການແຍກ 
ໄມ�ຮິບ ຢູ�ພາຍໃນບ�ລິສັດປຸງແຕ�ງໄມ� ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງ. 

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ແມ�ນ ໜຶ່ງໃນອົງປະກອບ 
ຂອງລະບົບຄ�າ້ປະກັນໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ເຊ່ິງ��ນົດ 
ໄມ�ທ່ີຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການ ຂອງປະເທດ ໂດຍໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສາມດ�ານ 
(ດ�ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ). TLD2 ເຂດຫັນ 
ປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�, TLD3 ປ�າປູກ ແລະ TLD4 ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງ 
ບ�ານ ແມ�ນ 3 ໃນຈ�ານວນ 8 TLD ທີ່ໄດ���ສະເໜີ ແລະ ເຈລະຈາກັບ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາຊ�ອງໜ�າ ຄັ້ງທີ 3 ໃນວັນທີ 
17 - 21 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ ນະຄອງຫຼວງ ບຸກແຊນ, ປະເທດ 
ແບນຊິກ.

ທີມເຈລະຈາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບ��ເຫັນທີ່ຄົບຖ�ວນ ໃນການສ�າງ 
ແລະ ການປັບປຸງ TLDs ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງໃນຕ�່ໜ�າ. ນັບແຕ� ເດືອນ 
ກ�ລະກົດ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ພາຍ 
ໃຕ�ການຊີ້�� ຂອງຄະນະກ�າມະການ ຮັບຜິດຊອບ ຊຸກຍູ�ການເຈລະຈາ 
ໄດ�ປັບປຸງ ບັນດາ TLD ດັ່ງກ�າວ, ເຊິ່ງລວມມີການປັບປຸງ ບັນດາຫຼັກ 
ການ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຕົວຢັ້ງຢືນ. ຍ�ອນມີກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� 
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ມີການປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍທີ່ດິນ ແລະ ບັນ 
ດານິຕິ�� ອື່ນໆ ໃນວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�່ສິ່ງແວດລ�ອມ, 
ການຈັດສັນພູມ��ເນົາ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ�, ມີ 
ຫຼາຍປະເດັນໃນ ບັນດາ TLD ນີ້ ແມ�ນສາມາດປັບປຸງໃຫ�ຈະແຈ�ງຕື່ມ.

TLD4  ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ (VUF)

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ� ຝ�າຍສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຊາບວ�າ ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບປັບປຸງ ໄດ�ອະນຸຍາດ ໃຫ�ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ສາມາດ��ໃຊ�ເປັນທຸລະກິດໄດ�  ເພື່ອສ�າງລາຍໄດ�ເພີ່ມ 
ຕື່ມ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະແດງ 
ຄວາມຍິນດີ ແລະ ຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕ�່ການປ�ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນ 
ອັນນີ້ ແລະ ເຫັນດີ ໃຫ� ສປປ ລາວ ສ�າງນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດ 
ໝາຍ ��ລັບ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ. ອີງໃສ�ການສົນທະນາ ແລະ ການ 
ປຶກສາຫາລື ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ (TWG), ປ�າໄມ� 
ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ຈະກວມເອົາການນ�າໃຊ�  ��ລັບ ທຸລະກິດເທ່ົານ້ັນ, ສ�ວນ 
ການນ�າໃຊ�ທ່ີບ�ເ່ປັນທຸລະກິດ ແມ�ນຈະໄດ�ສ�າງລະບົບ ການຄວບຄຸມຕ�ອງ 
ໂສ�ການສະໜອງໄມ�ໂດຍຫຍ�້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າ ໄມ�ທີ່ບ�່ໄດ���ໃຊ�ເປັນ 
ທຸລະກິດຈາກປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແມ�ນບ�່ໃຫ�ປົນເປກັບແຫຼ່ງທີ່ມາ 

ຂອງໄມ�ທີ່ຖືກກົດໝາຍອື່ນໆ ໃນຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ�. ເພື່ອໃຫ�ມີ 
ຄວາມຈະແຈ�ງ ��ລັບ ນິຍາມໄມ�ທີ່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໄມ�ທີ່ 
ມາຈາກ ປ�າໄມ�ຊົມໃຊ�ຂອງບ�ານ ແລະ ເພ່ືອຊ້ີແຈງ ຂ້ັນຕອນທ່ີ��ຄັນ ໃນ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແມ�ນມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ປັບປຸງ ບາງນິຕິ�� 
ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ການປັບປຸງລະບຽບການ ເລກທີ 0535/ກປ. ພ�ອມ 
ກັນນ້ີ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ສະເໜີວ�າ ໄມ���ມະຊາດທີ່ 
ເກີດໃນທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ແມ�ນຈະເອົາ 
ເຂົ້າໃນ TLD4 ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບ ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ� ສະບັບ 
ປັບປຸງ. ໃນເມື່ອໄດ�ສ�າງ TLD4 ສ�າເລັດແລ�ວ ຈະສົ່ງເສີມການນ�າໃຊ� 
ປ�າໄມ� ທ່ີຍືນຍົງໃນລະດັບບ�ານ ໃນທ່ົວປະເທດ ເຊ່ິງຄາດວ�າ ຈະເປັນການ 
ສ�າງລາຍຮັບ ໃຫ�ບັນດາຊຸມຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ.

TLD3 ປ�າປູກ

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສປປ ລາວ ໄດ�ສະເໜີ ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ 
ຂອງແຫຼ່ງສະໜອງໄມ�ທີ່��ຄັນ ແມ�ນໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ ເພື່ອສະໜອງ 
ໃຫ�ແກ� ອຸດສາຫະ��ປຸງແຕ�ງໄມ�. ສະນັ້ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈຶ່ງໄດ�ສະ 
ເໜີໃຫ� ສປປ ລາວ ��ນົດບັນຫານີ້ ເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດປ�າໄມ� ແລະ ຮຽກ 
ຮ�ອງໃຫ� ສປປ ລາວ ສະໜອງຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ທີ່ດິນປ�າຊຸດໂຊມ ແລະ ທ່ີ 
ດິນປ�າປອກໂຫ້ຼນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ປ�າປູກ. ກົດໝາຍ 
ວ�າດ�ວຍປ�າໄມ�, ຮ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທ່ີດິນ ແລະ ��ລັດ 247/ລບ ໄດ� 
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາ ປ�າປູກ, TLD3 ໄດ�ມີການ 
ປັບປຸງໃຫ�ກະທັດຮັດ ແລະ ປັບເຂົ້າກັບ ນິຕິ��ໃໝ� ເພື່ອເຮັດໃຫ�ເຈົ້າຂອງ 
ປ�າປູກ ແລະ ໄມ�ປູກ ສາມາດປູກ, ຂາຍ ແລະ ຂົນສົ່ງໄມ� ໂດຍບ�່ມີອຸປະ 
ສັກໃດໆທີ່ກີດຂວາງ ເຊິ່ງບ�່ໄດ�ຈ�າກັດວ�າ ຈະເປັນຊະນິດພັນໄມ�ພື້ນເມືອງ 
ຫຼື ເປັນຊະນິດພັນໄມ�ຕ�າງປະເທດກ�ຕາມ. ເຖິງຢ�າງໃດກ�່ຕາມ, ຕ�ອງໄດ� 
ຂຶ້ນທະບຽນປ�າປູກ  ແລະ ຕ�ອງໄດ�ລາຍງານ ບ�ລິມາດໄມ� ໃນໄລຍະຂຸດ 
ຄົ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຂົນສົ່ງ ໃຫ�ຂະແໜງການປ�າໄມ� ເພື່ອເກັບ��ຂ�້ມູນ. 
TLD3 ແມ�ນຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ບ�່ທັນຈະແຈ�ງ ກ�ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ 
ຕ�ອງໂສ�ການສະໜອງໄມ� ແລະ ການເກັບຂ�້ມູນ ຂອງໄມ�ທີ່ມາຈາກປ�າປູກ 
ເຊ່ິງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ພິຈາລະນາ 
ເພື່ອຊີ້ແຈງທິດທາງໃນອະນາຄົດ ��ລັບໄມ�ທີ່ມາຈາກ ປ�າປູກ ໃນ ສປປ 
ລາວ. 

TLD2  ເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�

ໃນໄລຍະການເຈລະຈາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະເໜີໃຫ�ຝ�າຍລາວ 
ລາຍງານຂ�້ມູນ ກ�ຽວກັບ ການ��ຫຼວດບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ກ�່ 
ໃຫ�ເກີດການຫັນປ�ຽນທ່ີດິນປ�າໄມ� ເຊິ່ງກວມເອົາໄລຍະການສະເໜີໂຄງ 
ການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ 
ຕາມທ່ີໄດ�ຕົກລົງກັບປະຊາຊົນໃນທ�ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນ TLD. ອີງຕາມ�� 
ເຫັນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ�ານວິຊາການ ໄດ�ປັບ 
ປຸງ TLD2 ຕາມການສະເໜີດັ່ງກ�າວ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ TLD ແມ�ນໄດ� 
ກວມເອົາໄລຍະການຍື່ນ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ແລະ ໄລຍະການອະນຸມັດ 
ເຊິ່ງປະກອບມີ ໃບ��ຮ�ອງຂ�ລົງທຶນ ຂອງນັກລົງທຶນ, ບົດບັນທຶກຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈ ລະຫວ�າງ ລັດຖະບານ ແລະ ນັກລົງທຶນ ແລະ ການຮ�າງບົດວິພາກ 
ເສດຖະກິດເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການ. ປະຈຸບັນ TLD ນ້ີ ປະກອບມີມາດ 
ຖານ, ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຕິດຕາມກວດກາ ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບ ໃນການຊົດ 
ເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ�າຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ�າ ທຸກສ�ວນຂອງແຜນ 
ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ�ອມ (EMMP) ໄດ�ຮັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ��ລັບຫົວຂ�້ສະເພາະ ຂອງ 
ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ຕົວຢ�າງ ການປັກຫຼັກໝາຍພື້ນທ່ີ�� 
ປະທານ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ�ສ່ິ່ງແວດລ�ອມ ແມ�ນຈະເປັນສ�ວນ 
ໜຶ່ງຂອງ ການກວດດາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ�ອງ ເຊິ່ງ��ລັງ��ນົດ��ລັບ 
ແຕ�ລະ TLD. TLD2 ຈະໄດ�ຕອບສະໜອງ ການຄວບຄຸມໄມ�ທ່ີດີກວ�າ 
ເກົ່າ ກ�ຽວກັບ ການຂຸດຄົ້ນ ໃນເຂດຫັນປ�ຽນທີ່ດິນປ�າໄມ�. 
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