ຈັດພິມໂດຍ
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ສຳນັກງຳນໃຫ່ຍ
ບອນ ແລະ ເອດສ໌ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ
ໂຄງກຳນ ປົກປັກຮັກສຳ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່ຳໄມ້ ແລະ ຊີວະນຳໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB)
ກົມກວດກຳປ່ຳໄມ້
ບ້ຳນ ສຳຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລຳວ
ໂທ +856 21 253 824
ເວັບໄຊ໌: https://flegtlaos.com/
ວັນທີ
ກັນຍຳ 2021
ຈັດພິມໂດຍ
GIZ / ProFEB
ອອກແບບ ແລະ ຈັດ ໂດຍ
GIZ / ProFEB
ຮູບ ພຳບໂດຍ
Bart Weivej
ເນືອ
ືືື້ ໃນໂດຍ
ບົດວິເຄຳະຂະແໜງປ່ຳໄມ້ ແລະ ກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢ່ ສປປ ລຳວ ນີືືື້ໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜຸນໂດຍ Global project on forest landscape
restoration and good governance in the forest sector (Forests4Future)
ໂດຍ ບໍລິສັດ UNIQUE forestry and land use GmbH, ບໍໍໍໍ່ຈ ໍຳເປັນຕ້ອງສະແດງສະຖຳນະຂອງ GIZ.

ຕຳງໜ້ຳໃຫ້ແກ່
ກະຊວງກຳນຮ່ວມມືດຳ້ ນເສດຖະກິດ ແລະ ກຳນພັດທະນຳ ຂອງເຢຍລະມັນ (BMZ)

ສຳລະບຳນ
ຄຳສັບຫຍໍໍ້ ......................................................................................................................................... iv
ພຳກສະເໜີ........................................................................................................................................ 6
1 ບົດສັງລວມ ທຳງດ້ຳນບໍລິຫຳນ ......................................................................................................... 8
1.1 ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້ ............................................................................ 8
1.2 ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້........................................................... 11
1.3 ກຳນເຊືື່ອມໂຍງກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ..................................................... 13
1.4 ກຳນຄຸ້ມຄອງບໍລິຫຳນ ແລະ ກຳນປະຕິບັດວຽກງຳນ FLEGT ໃນຂະແໜງປ່ຳໄມ້ ............................... 14
1.5 ກຳນຄຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້............................. 16
2 ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດກຳນສະໜອງໄມ້................................................................................................ 18
3 ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດກຳນປຸງແຕ່ງ ແລະ ນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ ......................................................... 27

iii

ຄຳສັບຫຍໍໍ້
ACIAR

Australian Centre for International Agricultural Research

BMZ

German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development

CO

Certificate of Origin

CoViD

Corona Virus Disease

DAFO

District Agriculture and Forest Office

DIMEX

Department of Imports and Exports (Lao PDR)

DoF

Department of Forestry (Lao PDR)

DoIH

Department of Industry and Handicraft (Lao PDR)

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FLEGT

Forest Law Enforcement and Governance

FSC

Forest Stewardship Council

FSIS

Forest Sector Industry Survey

GIS

Geographic Information System

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

HS

Harmonized System

ILEO

Individuals, Legal Entities and Organizations

IRW

Industrial Roundwood

ISIC

International Standard Industry Classification

ISO

International Standardization Organization

IFC

International Finance Cooperation

ITC

International Trade Center

ITTO

International Tropical Timber Organization

Lao PDR

Lao People's Democratic Republic

LNCCI

Lao National Chamber of Commerce and Industry

LSIC

Lao Standard Industry Classification

M

Million

MAF

Ministry of Agriculture and Forestry (Lao PDR)

MAI

Mean Annual Increment

MDF

Medium Density Fiber Board

MGR

Malaysia Grading Rules

MoIC

Ministry of Industry and Commerce (Lao PDR)

MSME

Micro, Small and Medium Enterprises

iv

N

Number

ODOP

One District one Product

OSB

Oriented Strand Board

OHS

Occupational Health and Safety

PAFO

Province Agriculture and Forest Office

PCCI

Provincial Chamber of Commerce and Industry

PMO

Prime Minister Order

PDR

People´s Democratic Republic

PPE

Personal Protective Equipment

ProFEB

Protection and sustainable use of forest ecosystems and biodiversity

RWE

Roundwood Equivalent

QM

Quality Management

SME

Small and Medium Enterprises

SPS

Sanitary and Phytosanitary Standards

TLD

Timber Legality Definition

TLAS

Timber Legality Assurance System

UN

United Nations

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

US$/USD

United States Dollar

VFMP

Village Forest Management Plan

VPA

Voluntary Partnership Agreement

VUF

Village Use Forest

v

ພຳກສະເໜີ
ເອກະສຳນສະບັບນີືື້ ແມ່ນ ບົດລຳຍງຳນຜົນຂອງກຳນປະຕິບັດໜ້ຳທີຂ
ື່ ອງທີປ
ື່ ຶກສຳ ກ່ຽວກັບ ‘ກຳນວິເຄຳະເບິື່ງ ຄວຳມ
ຕ້ອງກຳນ ແລະ ທ່ຳແຮງ ກ່ຽວກັບ ກຳນພັດທະນຳຂະແໜງປ່ຳໄມ້ ແລະ ຂະແໜງອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລຳວ’.
ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດວຽກທີປ
ື່ ຶກສຳນີືື້ ແມ່ນສ່ວນໜືື່ງຂອງແຜນງຳນ ‘ກຳນປົກປັກຮັກສຳ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່ຳໄມ້
ແລະ ຊີວະນຳໆພັນ ແບບຍືນຍົງ (ProFEB)’ ແລະ ‘ໂຄງກຳນຟື້ນພູປ່ຳໄມ້ຕຳມພູມທ
ີ ັດ ແລະ ກຳນຄຸມ
້ ຄອງບໍລິຫຳນທີື່ດີ
ຢູ່ຂະແໜງປ່ຳໄມ້” ( ຫຼື ໂຄງກຳນປ່ຳໄມ້ເພືື່ອອະນຳຄົດ; F4F) ທີທ
ື່ ັງສອງໂຄງກຳນນີືື້ ໄດ້ຮັບກຳນສະໜອງທຶນ ຈຳກ
ກະຊວງກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເສດຖະກິດ ແລະ ກຳນພັດທະນຳ ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ). ວຽກງຳນກຳສືກສຳນີືື້
ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍ ບໍລິສດ
ັ UNIQUE forestry and land use GmbH ຈຳກ ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຊຶື່ງ
ໄດ້ດຳເນີນກຳນ ລະຫວ່ຳງ ເດືອນພະຈິກ 2020 ເຖິງ ເດືອນກັນຍຳ 2021.
ບົດລຳຍງຳນ ສະບັບນີືື້ ສະແດວໃຫ້ເຫັນ ພຳບລວມຂອງ ສະຖຳນະພຳບ ຂອງ ວຽກງຳນປ່ຳໄມ້ ແລະ ວຽກງຳນກຳນປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລຳວ. ຈຸດປະສົງສະເພຳະຂອງກຳນສຶກສຳແມ່ນເພືື່ອ:
1.

ກຳນົດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ທ່ຳແຮງ ຂອງ ຂະແໜງກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ກຳນ

ພັດທະນຳຂະແໜງປູກໄມ້ໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ
2.

ສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບຳນ, ພຳກສ່ວນເອກະຊົນ, ສະມຳຄົມ ແລະ ບໍລິສັດຕ່ຳງໆ ມີຂໍໍ້ມູນ ທີເື່ ປັນ

ພືືື້ນຖຳນອັນແໜ້ນແກ່ນ ໃນກຳນຕັດສິນໃຈ ເພືື່ອກຳນົດມຳດຕະກຳນ ແລະ ກິດຈະກຳກຳນ ສຳລັບ ກຳນພັດທະນຳ
ຂະແໜງກຳນປ່ຳໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃນອະນຳຄົດ.
3.

ສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນກຳນກະກຽມເຊັນສັນຍຳກຳນຄ້ຳໄມ້ແບບສະມັກໃຈ ລະຫວ່ຳງ ສປປ ລຳວ ແລະ

ສະຫະພຳບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT VPA)
ບົດລຳຍງຳນ ສະບັບນີືື້ ປະກອບດ້ວຍ 3 ພຳກ ຄື: ພຳກທີ 1) ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້, ພຳກທີ
2) ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະ 3) ບົດສະຫຼບ ແລະ ສະເ
ໜີແນະນຳ.
ສຳລັບກຳນວິເຄຳະກຳນຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້ ໄດ້ອະທິບຳຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ສະຖຳນະພຳບ ຂອງກຳນສະໜອງ
ໄມ້ຈຳກ 3 ແຫ່ຼງ ຄື: ປ່ຳປູກ, ເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດິນປ່ຳໄມ້ ແລະ ປ່ຳຜະລິດ. ນອກຈຳກນີືື້, ພຳກນີືື້ ຍັງໄດ້ສະເໜີ ວິທີກຳນ
ທີື່ເປັນມຳດຕະຖຳນ ສຳລັບ ກຳນເກັບກຳຂໍມ
ໍ້ ູນກຳນສະໜອງໄມ້ ຈຳກປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ ແລະ ຕົືື້ນໄມ້ທຳມະຊຳດທີື່
ເກີດຢູ່ໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ. ກຳນວິເຄຳະແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຂມ
ໍໍ້ ູນ ແລະ ສະຖິຕິມືສອງ.
ສຳລັບພຳກ ກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ອະທິບຳຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ລັກສະນະຕ່ຳງໆຂອງຂະແໜ
ງກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ເຊິື່ງລວມມີທັງ ຈຳນວນບໍລິສັດ, ຂະໜຳດຂອງບໍລິສັດ, ກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ກຳນລົງເລິກ
ສະເພຳະດ້ຳນຜະລິດຕະພັນ. ພຳກນີືື້ ແມ່ນ ສະໜອງຂ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ສະພຳບເຕັກໂນໂລຊີກຳນຜະລິດ, ມຳດຕະຖຳນ
ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ, ບຸກຄະລຳກອນ, ແລະ ຄວຳມຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກົດໝຳຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ນອກຈຳກນີືື້, ບົດລຳຍງຳນຍັງໄດ້ປະເມີນເຖິງ ຄວຳມສະມັກໃຈຂອງບໍລິສັດໃນກຳນເຂົືື້ຳຮ່ວມໃນຂະບວນກຳນ LaoEU FLEGT-VPA. ກຳນວິເຄຳະ ກ່ຽວກັບ ກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນອີງໃສ່ຂມ
ໍໍ້ ູນ ແລະ
ສະຖິຕິມືສອງ ບວກກັບ ກຳນນຳໃຊ້ແບບສອບຖຳມເພືື່ອເກັບກຳຂໍມ
ໍ້ ູນເພີື່ມຕືື່ມ.
ພຳກສະຫຼບ ແລະ ສະເໜີແນະນຳ ແມ່ນໄດ້ສງັ ລວມແລະຈັດລຽງ ປະເດັນບັນຫຳໃຫຍ່ໆທີຄ
ື່ ນ
ົືື້ ພົບຈຳກກຳນສຶກສຳ ໄວ້ຢູ່
ໃນ 5 ຫົວຂໍໍ້ ຄື: ກຳນສະໜອງໄມ້, ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ກຳນເຊືອ
ື່ ມໂຍງລະຫວ່ຳງກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ
ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ກຳນຄຸມ
້ ຄອງຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ແລະ ກຳນຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ຳນຂະແໜງກຳນ.
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1 ບົດສັງລວມ ທຳງດ້ຳນບໍລຫ
ິ ຳນ
ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສຳ:
1. ກຳນົດຄວຳມຕ້ອງກຳນ

ແລະ

ທ່ຳແຮງໃນກຳນພັດທະນຳຂະແໜງປູກໄມ້

ແລະ

ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

ແບບຍືນຍົງ
2. ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບຳນ, ພຳກສ່ວນເອກະຊົນ, ສະມຳຄົມ ແລະ ບັນດຳຫົວໜ່ວຍວິສຳຫະກິດ ໂດຍກຳນສະເ
ໜີຂໍໍ້ມູນ ເພືື່ອເປັນພືືື້ນຖຳນກຳນຕັດສິນໃຈ ກຳນົດມຳດຕະກຳນ ແລະ ກິດຈະກຳກຳນພັດທະນຳຂະແໜງ
ກຳນປ່ຳໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃນອະນຳຄົດ.
3. ສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນກຳນ Lao-EU FLEGT VPA

ພຳກທີ 1 ຂອງບົດສຶກສຳ ແມ່ນກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ພຳກທີ 2 ແມ່ນກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດກຳນປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ (ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້). ສອງພຳກດັັ່ງກ່ຳວແມ່ນມີກຳນເຊືື່ອມໂຍງກັນໃນ
ຕ່ອງໂສ້ກຳນຜະລິດ ເພືື່ອຜະລິດເປັນສີນຄ້ຳ ຕອບສະໜອງຕໍຄ
ໍໍ່ ວຳມຕ້ອງກຳນຜະລິດຕະພັນໄມ້.
ບົດສຶກສຳ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ແຫຼ່ງທີື່ມຳຂອງໄມ້ ມີຄື: ປ່ຳຜະລິດ, ເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດີນປ່ຳໄມ້ ແລະ ປ່ຳປູກ. ບົດສຶກສຳນີືື້ ຈະ
ກວມແຕ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເນືືື້ອແຂງ ແລະ ຈະບໍໍໍ່ລວມເອົຳພະລັງງຳນຊີວະພຳບ ແລະ ຄ່ຳບໍລິກຳນສິື່ງແວດລ້ອມຈຳກປ່ຳໄມ້.

1.1 ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້
ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລຳວ ແມ່ນມີ ແຫຼ່ງສະໜອງໄມ້ພຳຍໃນປະເທດພຽງພໍແຕ່ເຄີື່ງໜືື່ງຂອງຄວຳມຕ້ອງກຳນ.
ໃນນີືື້, ໄມ້ປູກແມ່ນແຫຼ່ງສະໜອງໄມ້ທ່ອນຫຼັກ ເຊີງື່ ກວມເອົຳ 90% ຂອງກຳນສະໜອງໄມ້ພຳຍໃນ.
1. ເຂດປ່ຳຜະລິດ ແມ່ນຖືກທຳລຳຍຢ່ຳງໜັກໜ່ວງ. ອັດຕຳກຳນເຕີບໃຫຍ່ສະເລ່ຍປະຈຳປີ (MAI) ຂອງຊະນິດໄມ້ທີື່ເປັນສິນຄ້ຳ
ຢູ່ໃນປ່ຳທຳມະຊຳດ ໄດ້ຖືກປະມຳນໄວ້ທີື່ 0.27 m3/ເຮັກຕຳ/ປີ. ໃນປະຈຸບັນ, ກຳນຕັດໄມ້ທຳມະຊຳດຢູ່ປ່ຳຜະລິດແມ່ນຖືກ
ໂຈະ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຜະລິດໄມ້ ແມ່ນມີໜ້ອຍທີື່ສຸດ, ປະມຳນ 40,000 ມ3/ປີ.
2. ເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດິນປ່ຳໄມ້ທຳມະຊຳດໄປນຳໃຊ້ເປັນ ທີື່ດິນປະເພດອືື່ນ ແລະ ໃນຈຸດປະສົງອືື່ນ ທີໄື່ ດ້ກຳນົດຢູ່ໃນເຂດ ປ່ຳຜະລິດ
, ປ່ຳປ້ອງກັນ ແລະ ປ່ຳສະຫງວນ ຈະສຳມຳດສະໜອງໄມ້ໄດ້ປະມຳນ 35.000 – 69.000 ມ³/ປີ ໃນ 5 ປີຕໍໍໍ່ໜ້ຳ.
3. ປະມຳນ 50% ຂອງພືືື້ນທີປ
ື່ ່ຳປູກທັງໝົດ ໄດ້ຖືກຈັດສັນໄວ້ສຳລັບກຳນຜະລິດຢຳງພຳລຳ. ປ່ຳໄມ້ຢຳງພຳລຳທີມ
ື່ ີອຳຍຸແກ່ ຄຳດ
ວ່ຳຈະສຳມຳດສະໜອງໄມ້ໄດ້ເຖິງ 250.000 ມ³/ປີ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕຳມ, ໃນປະຈຸບັນນີືື້, ໄມ້ຈຳກປ່ຳປູກຢຳງພຳລຳທີມ
ື່ ີ
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ອຳຍຸແກ່ (ເຊົຳກີດຢຳງແລ້ວ) ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ໂດຍໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງໃນສັດສ່ວນໜ້ອຍທີື່ສຸດ. ປ່ຳປູກໄມ້ວິກ ຄຳດວ່ຳຈະ
ສຳມຳດສະໜອງໄມ້ໄດ້ ປະມຳນ 800.000 ແລະ 1 ລ້ຳນ ມ³/ປີ.
ໃນປະຈຸບັນ, ໃນແຕ່ລະປີ ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລຳວ ນຳໃຊ້ໄມ້ ປະມຳນ 2.9 ລ້ຳນ ມ3. ໃນຈຳນວນບໍລິ
ມຳດດັັ່ງກ່ຳວ, ປະມຳນ 1.3 ລ້ຳນ ມ³ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ກຳນອຸດສຳຫະກຳ ເຫຍືືື້ອເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍ. ວັດຖຸດິບທີື່ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸ
ບັນ ແມ່ນໄດ້ມຳຈຳກ ກຳນນຳເຂົືື້ຳໄມ້ບົດ, ແຕ່ໃນໄລຍະຍຳວ ຄຳດວ່ຳຈະໄດ້ມຳຈຳກປ່ຳປູກພຳຍໃນ. ໂອກຳດໃນກຳນສະໜອງໄມ້
ຈຳກປ່ຳຜະລິດທຳມະຊຳດທີມ
ື່ ີກຳນຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍໍໍ່ມີໃນລະດັບຕໍ່ຳ, ເຖິງວ່ຳຈະມີກຳນຍົກເລີກກຳນໂຈະຕັດ
ໄມ້ ກໍໍໍ່ຕຳມ. ສ່ວນໄມ້ຈຳກເຂດຫັນປ່ຽນທີື່ດິນປ່ຳໄມ້ ກໍໍໍ່ຄວນຖືກມອງຂ້ຳມໄປ ເນືື່ອງຈຳກວ່ຳ ມັນບໍໍໍ່ສຳມຳດເປັນໜ້ຳເຊືື່ອຖື ໄດ້.
ດັັ່ງນັືື້ນ, ກຳນປະກອບສ່ວນຂອງປ່ຳປູກ ຈຶື່ງມີຄວຳມສຳຄັນຫຼຳຍກວ່ຳ. ກຳນສະໜອງໄມ້ຈຳກປ່ຳປູກ ສຳມຳດກວມເອົຳ ເອົຳເຖິງ
30% ຫຼື ຫຼຳຍກວ່ຳນັືື້ນ ຂອງໄມ້ທີື່ນຳໃຊ້ທັງໝົດ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕຳມ, ວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ດັດສົມຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີກຳນປຸງແຕ່ງ ຫັນປ່ຽນຈຳກ ກຳນນຳຊະນິດໄມ້ເນືືື້ອແຂງຈຳກທຳມະຊຳດ ໄປເປັນ ຊະນິດໄມ້ຈຳກປ່ຳປູກ.
ໃນ 5 ປີຕໍໍໍ່ໜ້ຳ, ຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນສະໜອງໄມ້ທອ
່ ນປະຈຳປີ ຈະມີຢູ່ປະມຳນ 1.1 ແລະ 1.9 ລ້ຳນ ມ³. ກຳນຄຳດຄະເນ
ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້ ແມ່ນບໍໍໍ່ມີຄວຳມແນ່ນອນ, ເນືອ
ື່ ງຈຳກວ່ຳ ບໍໍໍ່ສຳມຳດເຂົືື້ຳເຖິງ ຫຼື ຂຳດຂໍໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ
ປ່ຳໄມ້ທຳມະຊຳດ. ຍິງື່ ໄປກວ່ຳນັືື້ນ, ປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ (VUF) ແມ່ນຍັງບໍທ
ໍໍ່ ັນຖືກນຳໃຊ້ໃນທຳງກຳນຄ້ຳເທືອ
ື່ ແລະ ຍັງຂຳດຂໍໍ້
ມູນ ກ່ຽວກັບ ຕົືື້ນໄມ້ປູກ ແລະ ຕົືື້ນໄມ້ທຳມະຊຳດທີື່ເກີດຢູ່ໃນ ທີດ
ື່ ິນ “ບຸກຄົນ”. ນອກຈຳກຈະບໍໍໍ່ສຳມຳດ ຊືືື້ຂຳຍຕົືື້ນໄມ້ທຳມະ
ຊຳດ ທີອ
ື່ ຳດຈະມີຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ ຢູ່ໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ (ILEO) ແລ້ວນັືື້ນ, ປັດໃຈທີື່ສ້ຳງຄວຳມບໍໍໍ່
ແນ່ນອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງອີກຢ່ຳງໜຶງື່ ແມ່ນ ກຳນຂຳດຂໍມ
ໍ້ ູນ ກ່ຽວກັບ ສະຖຳນະພຳບທີື່ແທ້ຈິງ ຂອງປ່ຳໄມ້ທຳມະຊຳດຢູ່ໃນເຂດປ່ຳ
ຜະລິດ ແລະ ເນືືື້ອມີປ
ື່ ່ຳປູກ. ດັງັ່ ນັືື້ນ, ສິື່ງສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີື່ສຸດ ສຳລັບ ກຳນສ້ຳງນະໂຍບຳຍ ແລະ ກຳນວຳງແຜນກຳນ ຢູ່ໃນ
ຂະແໜງກຳນເປົຳື້ ໝຳຍນີືື້ ແມ່ນກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍມ
ໍ້ ູນ ແລະ ສະຖິຕິທໜ
ີື່ ້ຳເຊືື່ອຖືໄດ້.
ສະນັືື້ນ, ອຸປະສັກ 2 ຢ່ຳງທີື່ສຳຄັນ ສຳລັບ ກຳນຜະລິດໄມ້ ມີຄື: ກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ທີື່ເຊືື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວຳມຫຍຸ້ງ
ເຫຍີງຂອງລະບຽບກົດໝຳຍ. ຕົວຢ່ຳງ, ກຳນຈັດຊືືື້ ແລະ ເຄືື່ອນຍ້ຳຍ ເຕັກໂນໂລຊີກຳນຕັດໄມ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດຈຳກ
ລັດຖະບຳນ; ແລະ ກຳນປະມູນຂຳຍໄມ້ ທີື່ມບ
ີ ໍລມ
ິ ຳດເປັນຈຳນວນຫຼຳຍ ມີລກ
ັ ສະນະເອືືື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບກຳນລຳຍ
ໃຫຍ່.
ນອກຈຳກກຳນສຶກສຳນີືື້ແລ້ວ, ຍັງໄດ້ພັດທະນຳວິທີກຳນພືືື້ນຖຳນ (Standard methodology) ເພືອ
ື່ ກຳນົດ ແລະ ແນະນຳວິທີ
ກຳນເກັບກຳຂໍໍ້ມູນ ກຳນຕັດໄມ້ທຳມະຊຳດຈຳກປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ ແລະ ໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ. ຂໍໍ້
ມູນທີື່ໄດ້ເກັບກຳມຳໄດ້ ຈຳກວິທກ
ີ ຳນນີືື້ ຈະສຳມຳດປະກອບສ່ວນເຂົືື້ຳໃນກຳນຕິດຕຳມກຳນຊືືື້-ຂຳຍໄມ້ທຳມະຊຳດ ທີື່ຖືກຕ້ອງ
ຕຳມກົດໝຳຍ ຢູ່ພຳຍໃນ ສປປ ລຳວ. ວິທກ
ີ ຳນນີືື້ແມ່ນນຳໃຊ້ສຳລັບໄມ້ທຳມະຊຳດທີື່ຕັດໃນທີື່ດິນຂອງບ້ຳນ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ກຳນຈັດຕັືື້ງ ເພືອ
ື່ ເປັນສິນຄ້ຳ.
ວິທີກຳນນີືື້ ໄດ້ສ້ຳງຂຶືື້ນມຳ ໂດຍອີງໃສ່ ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖນ
ຸ ຳ 2019 ແລະ ນິຍຳມໄມ້
ທີື່ຖືກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ 4: ໄມ້ທຳມະຊຳດ ຈຳກ ປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ ແລະ ທີື່ດິນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັັືື້ງ
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(TLD4, v6.0). ວິທີກຳນນີືື້ ສຳມຳດນຳໄປສືບຕໍໍໍ່ພັດທະນຳ ໃນເມືອ
ື່ ບັນດຳຂໍໍ້ຈຳກັດທຳງດ້ຳນນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນສ້ຳງ ຈຳກ
TLD4 ໄດ້ຮັບກຳນແກ້ໄຂ.
ສ່ວນຫຼັກກຳນ ແລະ ຂັືື້ນຕອນກ່ຽວກັບ ກຳນເກັບກຳຂໍໍ້ມູນ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນ ແມ່ນໄດ້ອີງຕຳມ ນິຕິກຳທີມ
ື່ ີ ຢູ່ ແລະ ກຳລັງສະເ
ໜີກຳນປັບປຸງ ສຳລັບ:
▪ ກຳນວຳງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່ຳໄມ້ ແລະ ກຳນວຳງແຜນກຳນດຳເນີນງຳນ, ແລະ
▪ ກຳນອອກອະນຸຍຳດ ແລະ ອອກໃບຢັື້ງຢນ ສຳລັບປ່ຳໄມ້/ຕົືື້ນໄມ້ ຢູ່ໃນ ປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ ແລະໃນທີື່ດິນຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ.
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້
1. ປະເມີນສະຖຳນະພຳບ ຂອງປ່ຳໄມ້ທຳມະຊຳດ (ເຂດທີມ
ື່ ີໄມ້ຢນຕົືື້ນ) ຢູ່ເຂດປ່ຳຜະລິດ ໂດຍສະເພຳະ ສະຖຳນະພຳບ
ກ່ຽວກັບຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ເພືື່ອຂຸດຄົືື້ນໃນທຳງກຳນຄ້ຳ ໃນ ໄລຍະ 5, 10 ແລະ 15 ປີຕໍໍໍ່ໜ້ຳ.
2. ຈັດວຳງບູລິມະສິດ ສຳລັບ ກຳນແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່ຳໄມ້ ອີງຕຳມຄວຳມເປັນໄປໄດ້ທຳງດ້ຳນກຳນຄ້ຳ ຂອງ
ປະລິມຳນໄມ້ຢນຕົືື້ນທີື່ມໃີ ນເນືືື້ອທີື່.

ຕົວຢ່ຳງຈຳກປະເທດຫວຽດນຳມ:

ອົງກຳນຄຸ້ມຄອງລັດ,

ທະບວງປ່ຳໄມ້

ຫວຽດນຳມ, ໄດ້ສ້ຳງຖຳນຂໍມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບ ສະພຳບລວມປ່ຳໄມ້ ຈຳກກຳນສຳຫຼວດປ່ຳໄມ້ທົັ່ວປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
(ແຜນງຳນກຳນສຳຫຼວດປ່ຳໄມ້ ແລະ ສະຖິຕິປ່ຳໄມ້ແຫ່ງຊຳດ, NFIS). ກຳນສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆ
5 ປີ. ໃນລະຫວ່ຳງ 5 ປີ ອົງກຳນປົກຄອງປ່ຳໄມ້ທ້ອງຖິື່ນ ຂັືື້ນ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ຕິດຕຳມກຳນປ່ຽນແປງຂອງກຳນ
ປົກຫຸ້ມປ່ຳໄມ້ ໂດຍຜ່ຳນລະບົບເຄືອຂ່ຳຍຄອມພິວເຕີກຳນຕິດຕຳມຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ (FRMS) ເຊິງື່ ລວບລວມເອົຳ
ຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິມຳຖຳນເກັບກຳຂໍໍ້ມູນ (ເຊີເວີືື້) ຂອງສູນກຳງ. ລັດຖະບຳນໄດ້ວຳງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່ຳໄມ້ ປີນ
ີ່ ອ້ອມກຳນປົກ
ຫຸ້ມຂອງທຸກປະເພດປ່ຳໄມ້ (ບົດລຳຍງຳນກຳນຄຸ້ມຄອງປ່ຳໄມ້ແບບຍືນຍົງ, 28/2018/TT-BNNPTNT).
3. ໃນຂະນະທີື່ກຳນສະໜອງໄມ້ເນືືື້ອແຂງຈຳກທຳມະຊຳດຍັງສືບຕໍໍໍ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່ຳ,

ຄວນສ້ຳງຄວຳມເຂັືື້ມແຂງໃຫ້ກຳນ

ລົງທຶນປູກປ່ຳ ດ້ວຍກຳນສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ພືືື້ນທີື່ມທ
ີ ່ຳແຮງສຳລັບກຳນລົງທຶນປູກໄມ້ ແລະ ກຳນອຳນວຍຄວຳມ
ສະດວກໃຫ້ມີກຳນຍືນຄຳຮ້ອງຂໍສຳປະທຳນເພືື່ອປູກໄມ້ ດ້ວຍຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ສະໜັບສະໜູນພຳກເອກະຊົນ
, ລວມທັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ກຳນຈັດຕັືື້ງ ໃຫ້ລງົ ທຶນປູກປ່ຳ ໃນເນືືື້ອທີື່ດິນທີື່ມີຄວຳມເໝຳະສົມ ແລະ ສະໜອງ
ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນໃຫ້ເຂົຳເຈົືື້ຳ ກ່ຽວກັບ ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ທອ
່ ນ ແລະ ຂໍຮ
ໍ້ ຽກຮ້ອງທີື່ຈຳເປັນ ກ່ຽວກັບ ກຳນຈັດປະເພດໄມ້
ແລະ ຊັືື້ນຄຸນນະພຳບຂອງໄມ້. ກຳນສະໜັບສະໜູນ ຄວນໄດ້ຮັບຈຳກຫຼຳຍພຳກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົືື້ນແມ່ນ ພະ
ແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງກຳນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ເມືອງ, ກຳນຈັດຕັືື້ງໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ອົງ
ກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ບຂ
ໍໍໍ່ ືືື້ນກັບລັດຖະບຳນ ໂດຍສະເພຳະ ຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກກຳນປູກ ແລະ ກຳນຄຸມ
້ ຄອງປ່ຳປູກ.
4. ຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳຂອງໄມ້ ຈຳກປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ ແລະ ເຈົືື້ຳຂອງປ່ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ມີລກ
ັ ສະນະລວມສູນ
ຕຳມສຳຍຕັງືື້ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ຢຳກປະຕິບັດໄດ້ແບບນີ,ືື້ ຕ້ອງໄດ້ສ້ຳງແຜນທີື່ ປ່ຳປູກ ແລະ ປ່ຳໄມ້ຂະໜຳດນ້ອຍ
ທີື່ຕົກຢູ່ໃນກຳນຄຸມ
້ ຄອງຂອງ VUF ແລະ ILEO ໃຫ້ເຫັນພຳບແຈ້ງ.
5. ສະໜັບສະໜູນກຳນນຳໃຊ້ປ່ຳປູກຢຳງພຳລຳທີມ
ື່ ີອຳຍຸແກ່ (ສຳເລັດກຳນກີດຢຳງ). ສ້ຳງຄວຳມຮັບຮູ້ ໃຫ້ເຈົືື້ຳຂອງປ່ຳປູກ
ກ່ຽວກັບ ກຳນສ້ຳງເສືື່ອມສຳນຜົນປະໂຫຍດ ຈຳກຢຳງພຳລຳ ແລະ ໄມ້ຢຳງພຳລຳ, ຂໍມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບ ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້
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ທ່ອນ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີກຳນພັດທະນຳຕະຫຼຳດທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ. ໃນປະຈຸບັນ, ກຳນປູກປ່ຳຢຳງພຳລຳໃໝ່ ໃນເນືືື້ອທີື່ຂະ
ໜຳດໃຫຍ່ ແມ່ນ ຖືກໂຈະໄວ້ຊົັ່ວຄຳວ.
6. ຄວນສະໜອງ ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ທີໄື່ ດ້ເກັບກຳໂດຍກົມປ່ຳໄມ້ ສູ່ສັງຄົມ ຜ່ຳນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊຳດ. ສ່ວນຂໍມ
ໍ້ ູນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຫຼ່ງຊັບພະຍຳກອນກຳນຜະລິດ, ກຳນຜະລິດປ່ຳໄມ້, ກຳນຄ້ຳຜະລິດຕະພັນໄມ້, ກຳນປຸງແຕ່ງ ແລະ ກຳນ
ຊົມໃຊ້ ຄວນສັງລວມໄວ້ຢ່ຳງສອດຄ່ອງ ຢ່ໃນຂັືື້ນສູນກຳງ.
7. ແນະນຳໃຫ້ກົມປ່ຳໄມ້ ກຳນົດ ແລະ ສ້ຳງຕັງືື້ ຈຸດປະສຳນງຳນ ຢູ່ພຳຍໃນກົມປ່ຳໄມ້ ເພືື່ອເຮັດໜ້ຳທີື່ສະໜອງຂໍມ
ໍ້ ູນ ແລະ
ສະຖິຕິ ເພີື່ມເຕີມ ( ຕົວຢ່ຳງຂໍໍ້ມູນລະອຽດ) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ວຳງແຜນ ແລະ ນັກລົງທຶນ. ນອກຈຳກນັືື້ນ, ກອງສຳຫຼວດ ແລະ
ວຳງແຜນປ່ຳໄມ້, ກົມປ່ຳໄມ້ ກໍຄວນເຮັດໜ້ຳທີື່ ເກັບກຳ, ເກັບຮັກສຳ, ວິເຄຳະ ແລະ ສະໜອງ

ຂໍມ
ໍ້ ູນສະຖິຕິ

ຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ໃຫ້ແກ່ ນັກລົງທືນທີມ
ື່ ີຄວຳມສົນໃຈ .
8. ກຳນທັບຊ້ອນ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທຳງດ້ຳນເວລຳ ກ່ຽວກັບ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ ກຳນວຳງແຜນ ແລະ ກຳນບໍລິຫຳນ
ກຳນປູກໄມ້ ແລະ ກຳນປູກຢຳງພຳລຳ. ຕົວຢ່ຳງຕໍໍໍ່ໄປນີືື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຳງອອກໃນກຳນປັບປຸງສະຖຳນະກຳນ: ແກ້ໄຂ
ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່ຳງ ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ (2019) ແລະ ກົດໝຳຍສົງັ່ ເສີມກຳນລົງທຶນ (2016) ກ່ຽວກັບ ຂັືື້ນຕອນກຳນ
ອະນຸມັດ ກຳນສຳປະທຳນທີື່ດິນປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້ຳ; ປັບປຸງຄວຳມກົມກຽວ ຂອງລະບຽບກຳນຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບ ກຳນສຳ
ຫຼວດທີື່ດິນ ແລະ ມຳດຕະຖຳນກຳນຄັດເລືອກໂຄງກຳນລົງທຶນ ລະຫວ່ຳງ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ,
ກະຊວງຊັບພະຍຳກອນທຳມະຊຳດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້.

1.2 ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດ ກ່ຽວກັບ ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
ກຳນອຸດສຳຫະກຳໄມ້ລຳວ ແມ່ນນຳໃຊ້ໄມ້ທອ
່ ນອຸດສຳຫະກຳ (Industrial Roundwood) ປະມຳນ 2.9 ລ້ຳນ ມ3/ປີ. ກຳນ
ໄຫຼວຽນຂອງໄມ້ໃນຂະແໜງກຳນໄມ້ລຳວ ແມ່ນປະກອບມີ 3 ຮູບແບບ ຄື: 1) ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳພຳຍໃນ ເຊິື່ງມີແຫຼ່ງວັດຖຸດິບໄມ້
ມຳຈຳກ ປ່ຳໄມ້ທຳມະຊຳດ ແລະ ປ່ຳປູກ ແລະ ທຳກຳນປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຂຳຍຢູ່ຕະຫຼຳດພຳຍໃນ (ກວມເອົຳປະມຳນ
28% ຂອງ ລຳຍຮັບຈຳກໄມ້ທ່ອນອຸດສຳຫະກຳທັງໝົດ); 2) ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳ ເພືື່ອກຳນສົັ່ງອອກ ທີປ
ື່ ຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ ເຄິື່ງ-ສຳເລັດຮູບ ຫຼື ສຳເລັດຮູບ ຈຳກແຫຼງ່ ໄມ້ພຳຍໃນ (ປະມຳນ 28% ຂອງ ລຳຍຮັບຈຳກໄມ້ທອ
່ ນອຸດສຳຫະກຳທັງໝົດ);
ແລະ 3) ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່ຳ ເຫຍືືື້ອເຈ້ຍສຳກົນ ທີໄື່ ດ້ທຳກຳນຜະລິດບົນພືືື້ນຖຳນກຳນນຳເຂົືື້ຳໄມ້ບົດ ຈຳກ ປະເທດຫວຽດນຳມ ແລະ
ປະເທດໄທ ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຫຍືື່ອເຈ້ຍໜຶື່ງດຽວ ສຳລັບຕະຫຼຳດສົັ່ງອອກ (ປະມຳນ 44% ຂອງ ລຳຍຮັບ ຈຳກໄມ້ທອ
່ ນ
ອຸດສຳຫະກຳທັງໝົດ).
ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດຄຳສັັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ລະບຽບກຳນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົືື້ນມຳ ເຮັດໃຫ້ກຳນສົັ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບເພີືື້ມຂືືື້ືນ (+ 58 ລ້ຳນ ໂດລຳສະຫະລັດ ນັບແຕ່ປີ 2015), ໃນຂະນະທີຜ
ື່ ະລິດຕະພັນໄມ້ທປ
ີື່ ຸງແຕ່ງ
ບໍໍໍ່ສຳເລັດຮູບ ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ (-53 ລ້ຳນ ໂດລຳສະຫະລັດ ນັບແຕ່ປີ 2015).
ຂະແໜງກຳນໄມ້ລຳວ ໄດ້ປະເຊີນກັບ ກຳນລົດຈຳນວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດລົງຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົືື້ນມຳ, ຕົວ
ເລກຫຼຸດລົງຈຳກ 1.300 ກວ່ຳຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ລົງມຳເປັນ ຕຳໍ່ ກວ່ຳ 1.000 ຫົວໜ່ວຍໃນ ປີ 2020. ພຳຍຫຼງັ ກຳນບັງຄັບ
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ໃຊ້ ຄຳສັັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ປີ 2016, ວິສຳຫະກິດອຸດສຳຫະກຳໄມ້ຫຼຳຍແຫ່ງ ໄດ້ຫຼຸດຂະໜຳດກຳນດຳເນີນກິດຈະກຳນລົງ ຫຼື
ປິດກິດຈະກຳນໄປເລີຍ ເນືື່ອງຈຳກ ກຳນຂຳດແຄນວັດຖຸດິບ ຫຼືວ່ຳ ປະຕິບັດບໍໍໍ່ຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້.
ກອບວຽກນິຕິກຳລະດັບຊຳດ ໄດ້ກຳນົດນິຕິກຳສຳລັບກຳນປົກປ້ອງ ແລະ ຂໍໍ້ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນປະຕິບັດຫຼັກກຳນອຸດສຳຫະ
ກຳທີື່ດີ ສຳລັບ ບັນດຳວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງ. ນອກນີືື້ ຍັງໄດ້ສົັ່ງເສີມຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ ພ້ອມທັງ ກຳນຄຸ້ມ
ຄອງດ້ຳນຄຸນນະພຳບໃນຂະບວນກຳນຜະລິດ ອີກດ້ວຍ. ຍິື່ງໄປກວ່ຳນັືື້ນ, ຍັງໄດ້ກຳນົດນິຍຳມຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີື່ເປັນອັນ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ບັນດຳວິສຳຫະກິດປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກຳນພຳຍໃນ ເພືື່ອຫຼີກລ້ຽງກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີື່ຜິດກົດ
ໝຳຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີື່ບໍໍໍ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຳເລັດຮູບ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກໍໍໍ່ຕຳມ, ຢູ່ພຳຍໃນປະເທດ ຍັງບໍໍໍ່ທັນມີມຳດຕະຖຳນຄຸນ
ນະພຳບລະດັບຊຳດ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ (ຕົວຢ່ຳງ ລະບຽບກຳນຈັດຊັືື້ນຄຸນນະພຳບ ຫຼື ປະເພດ), ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊຜ
ືືື້ ະລິດຕະ
ພັນໄມ້ ມີຄ່ຳໃຊ້ຈຳ່ ຍສູງໃນກຳນທຳທຸລະກຳເພືື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມທັງ ສ້ຳງຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳດໃຫ້
ແກ່ ໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃນກຳນຈັດສັນຫຳ ວັດຖຸດິບໄມ້ທີື່ມີຄຸນນະພຳບມຳປ້ອນໂຮງງຳນ. ໃນປະຈຸບັນນີືື້ ເຖິງວ່ຳ ມີຫຼຳຍ
ໂຄງກຳນ ໄດ້ທຳກຳນສຶກສຳກວດສອບ ແລະ ສະເໜີ ວິທີກຳນຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພຳບໄປແລ້ວກໍຕຳມ, ແຕ່ກໍໍໍ່ບໍໍໍ່ໄດ້ດຳເນີນກຳນສືບ
ຕໍໍໍ່ສ້ຳງມຳດຕະຖຳນຄຸນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນພຳຍໃນແຕ່ຢ່ຳງໃດ.
ກຳນສະໜອງໄມ້ເລືອ
ື່ ຍແປຮູບຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອເປັນວັດຖຸດິບປ້ອນໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂັືື້ນສອງ ມີປະລິມຳນ
ຫຼຸດລົງຫຼຳຍ ເນືື່ອງຈຳກ ກຳນປິດກິດຈະກຳນຂອງໂຮງງຳນເລືອ
ື່ ຍໄມ້ ໃນຊ່ວງເວລຳບໍໍໍ່ດົນມຳນີືື້. ດັງັ່ ນັືື້ນ, ໂຮງງຳນຂະໜຳດນ້ອຍ
ກວ່ຳ ຈືງື່ ປະສົບກັບສິື່ງທ້ຳທຳຍຫຼຳຍຢ່ຳງ, ເນືື່ອງຈຳກສະພຳບກຳນເຂົຳືື້ ເຖິງໄມ້ທອ
່ ນໃນປະຈຸບັນແມ່ນຈຳກັດຫຼຳຍ ແລະ ໂຮງງຳນ
ຂະໜຳດນ້ອຍ ກໍມ
ໍໍ່ ີເງິນລົງທືນຈຳນວນໜ້ອຍ.
ເຖິງແນວໃດກໍຕຳມ, ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຫຳຼ ຍແຫ່ງ ກໍຍັງສືບຕໍໍໍ່ນຳໃຊ້ໄມ້ທ່ອນຢູ່ພຳຍໃນພືືື້ນທີີື່ຂອງຕົນຢູ່ ອັນເຮັດ
ໃຫ້ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂັືື້ນສອງ ຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ເຄືອ
ື່ ງກົນຈັກເລືອ
ື່ ຍໄມ້ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດໃນປະຕິບັດ
ກັບໄມ້ເລືື່ອຍແປຮູບ. ກຳນລົງທຶນໃນບັນດຳກິດຈະກຳເລົຳັ່ ນີືື້ ໄດ້ປິດລອກເງິນລົງທຶນສຳລັບ ກຳນຂະຫຍຳຍກິດຈະກຳນໃນດ້ຳນ
ອືື່ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັດທະນຳຄວຳມຮູ້ດ້ຳນເຕັກນິກເພີືື້ມເຕີມ ແລະ ເພີືື້ມພຳລະໃນກຳນຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ. ອີກດ້ຳນໜຶງື່ , ຢູ່ໃນ
ລະຍະກຳນສຳພຳດ ມີຫຼຳຍໂຮງງຳນໄດ້ອ້ຳງວ່ຳ ເຂົຳເຈົືື້ຳຍັງບໍໍໍ່ທັນມີແຜນກຳນລົງທືນອັນແນ່ນອນ, ຍ້ອນວ່ຳ ຂຳດຄວຳມ
ຮັບປະກັນໃນກຳນວຳງແຜນ (ຕົວຢ່ຳງ: ກຳນມີໄມ້ປອ
້ ນໂຮງງຳນ) ແລະ ຄວຳມຫຍຸງ້ ຍຳກໃນກຳນເຂົຳືື້ ເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.
ຍິື່ງໄປກວ່ຳນັືື້ນ, ກຳນຂຳດກຳລັງແຮງງຳນທີື່ມທ
ີ ັກສະ ຍັງຄົງເປັນສິື່ງຈຳກັດໂອກຳດກຳນດຳເນີນທຸລະກິດໃນຫຼຳຍດ້ຳນ. ໂຮງງຳນ
ຫຼຳຍແຫ່ງຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ກຳນຝຶກອົບຮົມໃສ່ກຳນສ້ຳງສີມືແຮງງຳນ,

ໃນຂະນະທີື່

ຫຼຳຍໂຮງງຳນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ແຮງງຳນ

ຕ່ຳງປະເທດທີໄື່ ດ້ຮັບກຳນຝຶກອົບຮົມດີກວ່ຳ ເຂົືື້ຳໃນກຳນນຳໃຊ້ເຄືອ
ື່ ງກົນຈັກທີື່ທັນສະໄໝ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ສະຖຳນະພຳບ
ກ່ຽວກັບ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ ຢູ່ໃນຂະ ແໜງອຸດສຳຫະກຳປຸງໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງໃຫ້ດີຂືືື້ນ.
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
1. ເພີື່ມທະວີກຳນສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂັືື້ນໜຶື່ງທີື່ໄດ້ມຳດຕະຖຳນ, ໄມ້ເລືື່ອຍແປຮູບ ແລະ ໄມ້ອັດ, ສຳລັບເປັນວັດຖຸດິບ
ປ້ອນໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂັືື້ນສອງ. ຢຳກປະຕິບັດໄດ້ແບບນີືື້ ຕ້ອງມີຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນສະໜອງໄມ້ທ່ອນ
ໃນລະດັບດີ ເພືື່ອເປັນກຳນກະຕຸ້ນໃຫ້ພຳກເອກະຊົນສຸມກຳນລົງທຶນໃສ່ສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນປຸງແຕ່ງ. ນອກຈຳກນີືື້,
ກຳນຜ່ອນຜັນລະ ບຽບກຳນສົັ່ງອອກ “ຜະລິດຕະພັນໄມ້ບໍໍໍ່ສຳເລັດຮູບ” ຂອງກະຊວງອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ ອຳດເປັນ
ສິື່ງກະຕຸ້ນອີກຢ່ຳງໜຶື່ງ.
2. ສະໜັບໜູນພຳກເອກະຊົນ ເພືື່ອລົງທຶນປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ພ້ອມທັງ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບກຳນ ດັດ
ປັບຕົນເອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພຳບກຳນສະໜອງວັດຖຸດິບໄມ້ໃນອະນຳຄົດ, ຊຶງື່ ພ້ອມທັງ ກຳນເພີືື້ມປະສິດຕິພຳບຂອງ
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ກຳນນຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນ ຖ້ຳເຫັນວ່ຳ ຈະເກີດມີກຳນຂຳດແຄນວັດຖຸດິບໄມ້; ກຳນຫັນຈຳກກຳນໄມ້ທຳມະຊຳດໄປນຳໃຊ້
ໄມ້ປູກ, ກຳນປະເມີນຄວຳມເປັນໄປໄດ້ໃນກຳນສ້ຳງສຳຍກຳນຜະລິດໃໝ່. ຢຳກປະຕິບັດໄດ້ແນວນີືື້, ມັນມີຄວຳມຈຳເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ ເຮັດກຳນວິເຄຳະວິສະຖຳນະພຳບວິສຳຫະກິດແບບລະອຽດ ພ້ອມທັງ ຕິດຕຳມຜົນງຳນກຳນສຶກສຳທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ
ຜ່ຳນມຳ ຕົວຢ່ຳງ: ຜົນງຳນຂອງ ສູນຄົືື້ນຄວ້ຳກະສິກຳສຳກົນຂອງປະເທດອົດສະຕຳລີ (ACIAR) ແລະ ຂອງ ອົງກຳນຮ່ວມ
ມືສຳກົນແຫ່ງລັດຖະບຳນເຍຍລະມັນ (GIZ). ກຳນສະໜອງຂໍມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫຼຳດ, ກຳນປະດິດ
ສ້ຳງຜະລິດຕະພັນໃນນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ແລະ ກຳນຊ່ວຍເຫຼືອທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນອືື່ນໆທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ ອຳດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວຳມສຽງຈຳກກຳນລົງທຶນຂອງພຳກເອກະຊົນໄດ້.
3. ເສີມສ້ຳງກຳນຍອມຮັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ລຳວ ຜ່ຳນກຳນ ສົັ່ງເສີມໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕຳມ ມຳດຕະຖຳນກຳນຄຸ້ມຄອງ
ຄຸນນະພຳບ ອັນເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງສຳກົນ, ລວມທັງ ມຳດຕະຖຳນ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບແຮງງຳນ (OHS)
ແລະ ກຳນສ້ຳງລະບຽບກຳນ ກ່ຽວກັບ ກຳນຈັດຊັືື້ນຄຸນນະພຳບຜະລິດຕະພັນໄມ້.
4. ເສີມສ້ຳງຄວຳມສຳມຳດ ໃນລະດັບຜູ້ບໍລິຫຳນ ແລະ ວິຊຳກຳນ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບ

ທັນສະໄໝ, ຂໍໍ້

ຮຽກຮ້ອງຕ່ຳງໆກ່ຽວກັບ OHS ແລະ ກຳນນຳໃຊ້ມຳດຕະຖຳນ ອັນເປັນທີື່ຍອມຮັບໄດ້ຈຳກສຳກົນ. ສິງື່ ທີື່ກຳ່ ວມຳນີືື້ ລວມ
ເອົຳທັງ ກຳນຝຶກອົບຮົມຕ່ຳງໆ ທີື່ໄດ້ຖືກພັດທະນຳຂຶືື້ນ ໂດຍອົງກຳນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນຳຕ່ຳງໆ ຮ່ວມກັບ ສະຖຳບັນກ່ຽວຂ້ອງ
ພຳຍໃນ (ກົມອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ) ແລະ ບັນດຳສະມຳຄົມປຸງແຕ່ງໄມ້ຕ່ຳງໆ
(ສະມຳຄົມອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບແຫ່ງຊຳດລຳວ ແລະ ສະມຳຄົມເຟີນີເຈີລຳວ).
5. ແກ້ໄຂບັນຫຳທີື່ເປັນຊ່ອງຫວ່ຳງດ້ຳນກຳນເງິນຂອງ ວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ກຳງ ພຳຍໃນ (SMEs). ສ້ຳງວົງເງິນ
ສີນເຊືື່ອ ສຳລັບກຳນຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບກົດໝຳຍ ແລະ ສຳລັບກຳນ
ປະກອບກິດຈະກຳນໃໝ່. ໃນບຳດກ້ຳວທຳອິດ, ຄວນປະເມີນຄືນ ສຳຍສີນເຊືື່ອທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເຊັັ່ນ: ກອງທຶນເງິນກູ້ ສຳ
ລັບ ທຸລະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜຳດກຳງ (SME) ແລະ ບັນດຳຜູ້ດຳເນີນກຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົືື້ນແມ່ນ ສະຖຳ
ບັນທະນຳຄຳນຕ່ຳງໆ, ເພືື່ອປັບປຸງກຳນເຂົືື້ຳເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເງືີື່ອນໄຂກຳນກູ້ຍມ
ື ຂອງຜູປ
້ ະກອບກຳນ SME ໃນຂະແໜ
ງປ່ຳໄມ້.

1.3 ກຳນເຊືອື່ ມໂຍງກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
ກຳນໄຫຼວຽນຂອງວັດຖຸດິບຢ່ຳງພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລຳ ແມ່ນມີຄວຳມຈຳເປັນສຸດສຳລັບກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນດຳເນີນງຳນໃນຕ່ອງ
ໂສ້ກຳນຜະລິດປ່ຳໄມ້. ຜູ້ປະກອບກຳນອຸດສຳຫະກຳໄມ້ຕ້ອງກຳນຮູ້ ກຳນມີໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງໄມ້ ຢູ່ສະເພຳະເຂດໃດທີື່
ເຂົຳມີຄວຳມສົນໃຈ. ກຳນມີໄມ້ທ່ອນຈຳກປ່ຳປູກ ແລະ ຈຳກປ່ຳທຳມະຊຳດ ຈະເປັນຕົວກຳນົດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິື່ງທີື່ຕອ
້ ງ
ລົງທຶນ. ນັກລົງທຶນປູກໄມ້ ກໍໍໍ່ຕ້ອງກຳນຢຳກຮູ້ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ທອ
່ ນເຊັັ່ນດຽວກັນ.
ຜູ້ປະກອບກຳນ ທັງສອງຝ່ຳຍ ຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງຄຸນນະພຳບ ເຊິື່ງເປັນສິງື່ ທີື່ຈຳເປັນສຳລັບ ‘ກຳນດຳເນີນທຸລະກິດທີື່ດີສຸດ’ ແລະ ຕ້ອງ
ໄດ້ມີກຳນເຊືື່ອມຕໍໍໍ່ກັນເປັນຢ່ຳງດີ ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່ຳ, ມືຂຳ້ ງໜືງື່ ຂົນສົັ່ງໄມ້ເຂົຳືື້ ໂຮງງຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຢຳ່ ງຮຽບຮ້ອຍ
ແລະ ອີກຂ້ຳງໜືື່ງ ເຂົືື້ຳເຖິງຕະຫຼຳດຫຳຜູ້ຜະລິດໄມ້. ຄວຳມເຂົຳືື້ ໃຈໃນໂຄງສ້ຳງຜູປ
້ ະກອບກຳນແມ່ນຈຸດເລີື່ມຕົືື້ນສຳລັບກຳນ
ເຊືື່ອມປະສຳນໃນຕ່ອງໂສ້ກຳນຜະລິດ.
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ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບກຳນເຊືອ
ື່ ມໂຍງລະຫວ່ຳງກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
1. ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທີື່ມີຢູ່ໃນໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງ ຄວນໃຫ້ມີ. ປະເພດຂໍໍ້ມູນ
ເຂດໂຄງລ່ຳງນີືື້ ຄວນເອົຳເຂົຳືື້ ໃນເວັບໄຊໃຫ້ບໍລກ
ິ ຳນຜ່ຳນອີນເຕີເນັດຂອງລັດຖະບຳນ (e-government services).
ຫຼັກກຳນພືືື້ນຖຳນຂອງ e-government ທີື່ຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລຳວ ແມ່ນເພືື່ອໃຫ້ບໍລິກຳນຂອງພຳກລັດສູ່ປະຊຳຊົນ
ແລະ ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດ ໂດຍຜ່ຳນເວທີສົນທະນຳແບບດິຈິຕອນ. ຖ້ຳເຮັດໄດ້ຄືແນວນັືື້ນ, ມັນອຳດຈະສົັ່ງເສີມ
ຄວຳມໂປ່ງໃສ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່ຳໃຊ້ຈຳ່ ຍ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນຫຼຳຍດ້ຳນ.
2. ຄຽງຄູ່ກັນນີ,ືື້ ນັກລົງທຶນຕ້ອງກຳນຂໍໍ້ມູນສະພຳບລວມຂອງກຳນມີໄມ້ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ເພືື່ອທີື່ຈະ
ສຳມຳດຄຳດຄະເນ່ທິດທຳງໃນອະນຳຄົດ. ລັດຖະບຳນສຳມຳດໃຫ້ກຳນສະໜັບສະໜູນກຳນຄຳດຄະເນ່ນັືື້ນໄດ້ ໂດຍຜ່ຳນ
ແຜນຍຸດທະສຳດ ແລະ ລະບຽບກົດໝຳຍ ທີື່ສ້ຳງສິື່ງແວດລ້ອມເອືອ
ືື້ ອຳນວຍຕໍໍໍ່ກຳນດຳເນີນງຳນຂອງຜູຜ
້ ະລິດໄມ້ ແລະ ອຸດ
ສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້.
3. ຜູ້ຜະລິດໄມ້ອຸດສຳຫະກຳຕ້ອງກຳນກຳນສະໜັບສະໜູນທຳງດ້ຳນນະໂຍບຳຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝຳຍ ທີື່ຈະສຳມຳດຈັດຊັືື້ນ
ຄຸນນະພຳບ ແລະ ປະເພດໄມ້ໄດ້ຢ່ຳງເໝຳະສົມກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງອຸດສຳຫະກຳໄມ້ (ລຳຍລະອຽດ ແມ່ນໃຫ້ເບິື່ງບົດ
ແນະນຳກ່ຽວກັບກຳນປົກຄອງ).
4. ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຕອ
້ ງກຳນປັບປຸງມຳດຕະຖຳນຜະລິດຕະພັນຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງລູກຄ້ຳ.
5. ໃນຂະນະທີື່ລະບຽບກົດໝຳຍທີື່ລດ
ັ ຖະບຳນວຳງອອກ

ແມ່ນມີຄວຳມຈຳເປັນເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດທຳງດ້ຳນສັງຄົມ

ແລະ

ສິື່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ກຳນຂຽນເນືືື້ີອໃນແມ່ນບໍໍໍ່ຄວນໃຫ້ເປັນສິື່ງກີດຂວຳງກຳນຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພຳບໂດຍອີງຕຳມລູກຄ້ຳ.
6. ເວທີສົນທະນຳກຳນຕະຫຼຳດຜ່ຳນດິຈິຕອນ ສຳລັບຜູ້ຜະລິດໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນຜ່ຳນກຳນພິສູດແລ້ວວ່ຳ
ມີປະສິດຕິພຳບ ແລະ ຄຸມ
້ ຄ່ຳ ເພືື່ອເຊືື່ອມຕໍໍໍ່ບັນດຳຜູ້ຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດທັງໝົດຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ກຳນຜະລິດ.
7. ທັງຜູ້ຜະລິດໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳໄມ້ ຕ້ອງກຳນສ້ຳງອົງກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ຈະຕຳງໜ້ຳໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົຳ ແລະ
ເຫັນດີທີື່ຈະໃຫ້ກຳນຮ່ວມມືນຳກັນ ເພືື່ອສືື່ສຳນຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງພວກເຂົຳ.

1.4 ກຳນຄຸ້ມຄອງບໍລິຫຳນ ແລະ ກຳນປະຕິບດ
ັ ວຽກງຳນ FLEGT ໃນຂະແໜງປ່ຳໄມ້
ກອບນິຕິກຳແຫ່ງຊຳດ ໄດ້ບັນຍັດຂໍໍ້ບັງຄັບສຳລັບກຳນປົກປ້ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບ ກຳນປະຕິບັດວຽກງຳນອຸດ
ສຳຫະກຳທີື່ດີ ສຳລັບ ຜູປ
້ ະກອບກຳນວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງ ພ້ອມທັງ ສະໜັບສະໜູນກຳນຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພຳບໃນຂະບວນກຳນ
ຜະລິດ ອີກດ້ວຍ. ໂດຍສະເພຳະ, ມັນໄດ້ກຳນົດນິຍຳມຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພືື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ບັນດຳວິສຳຫະກິດປະຕິບັດໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕຳມລະ ບຽບກຳນຂອງຊຳດ ເພືື່ອຫຼີກລ້ຽງກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີື່ຜິດກົດໝຳຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທປ
ີື່ ງຸ ແຕ່ງ
ບໍໍໍ່ສຳເລັດຮູບ.
ຄຳສັັ່ງຂອງນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ (2016) ທີໄື່ ດ້ກຳນົດໃຫ້ມີກຳນສົັ່ງອອກແຕ່ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບເທົຳັ່
ນັືື້ນ ໄດ້ກໍໍໍ່ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍໍໍ່ ກຳນຫຼຸດລົງຂອງກຳນຂຸດຄົືື້ນໄມ້ແບບຊະຊຳຍ ແລະ ກຳນສົັ່ງອອກໄມ້ທ່ອນຈຳ
ນວນມະຫຳສຳນ. ພ້ອມດຽວກັນນີືື້, ຄຳສັງັ່ ເລກທີ 15 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ດ້ຳນກຳນເພີືື້ມກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດ
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ຮູບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມກົດດັນຕໍໍໍ່ປ່ຳໄມ້ທຳມະຊຳດ. ແຕ່ໃນອີກດ້ຳນໜຶື່ງ, ມັນພັດສົັ່ງຜົນກະທົບແບບສວນທຳງກັນ ຕໍໍໍ່ບັນດຳ
ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ຈຳນວນຫຼຳຍ ທີໄື່ ດ້ພົບກັບບັນຫຳກຳນຂຳດແຄນວັດຖຸດິບ ແລະ ໃນເວລຳດຽວກັນ ສ້ຳງ
ຄວຳມຈຳເປັນ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ເຄືື່ອງຈັກປຸງແຕ່ງໄມ້ເພີືື້ມເຕີມ. ໃນສະພຳບກຳນອັນໃໝ່ນີືື້, ມີຫຼຳຍຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະ
ກິດ ບໍໍໍ່ມີຄວຳມສຳມຳດສຶບຕໍໍໍ່ດຳເນີນກິດຈະກຳນຂອງຕົນໄດ້.
ຢູ່ພຳຍໃນກຸ່ມຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດອຸດສຳຫະກຳໄມ້ ເກີດມີຄວຳມຮູ້ສຶກວ່ຳ ມີລະບຽບກຳນບີບບັງຄັບຫຼຳຍເກີນໄປ ແລະ
ເຫັນວ່ຳ ບັນດຳລະບຽບກຳນທີື່ມຢ
ີ ູ່ໃນປະຈຸບັນ ເປັນສິື່ງຈຳກັດຄວຳມສຳມຳດຂອງຜູ້ປະກອບກຳນ ໃນກຳນເຂົືື້ຳສວຍໃຊ້ໂອກຳດ
ທຳງດ້ຳນທຸລະກິດ. ຕົວຢ່ຳງ, ຜູ້ປະກອບກຳນອຸດສຳຫະກຳໄມ້ ຄິດວ່ຳ ກຳນກຳນົດນິຍຳມຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ເປັນ
ອຸປະສັກຕໍໍໍ່ກຳນຕອບສະໜອງສິນຄ້ຳຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງລູກຄ້ຳ. ກຳນປະຕິບັດຂັືື້ນຕອນບໍລຫ
ິ ຳນອັນຄຸມເຄືອ ໃນກຳນ
ອອກອະນຸຍຳດກຳນຕັດໄມ້ ແລະ ກຳນເຄືື່ອນຍ້ຳຍໄມ້ ມີຜົນກະທົບອັນຕໍໍໍ່ກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ລະບຽບກຳນກ່ຽວກັບ ກຳນ
ປະມູນຊື-ືື້ ຂຳຍໄມ້ ກໍໍໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສຳຫະກິດ ຕົກຢູ່ໃນທ່ຳເສັຍປຽບ ຍ້ອນບໍໍໍ່
ມີເງີນໝູນວຽນຈຳນວນຫຼຳຍ. ນອກຈຳກນີ,ືື້ ຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດຍັງຄິດວ່ຳ ກຳນບໍປ
ໍໍ່ ະຕິບັດລະບຽບກຳນແບບເຂັມ
ືື້ ງວດ
ໄດ້ທຳລຳຍກຳນແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດຳຜູ້ປະກອບກຳນວິສຳຫະກິດ ທີື່ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕຳມລະບຽບ
ກົດໝຳຍ ຕົກຢູ່ໃນສະພຳບທີື່ເສັຍປຽບ.
ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດຂະບວນກຳນ FLEGT-VPA ສຳມຳດໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນໄດ້ ຜ່ຳນກຳນສ້ຳງແຜນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດ
FLEGT-VPA ຂັືື້ນແຂວງ, ແກ້ໄຂສິື່ງທ້ຳທຳຍສະເພຳະຢູ່ໃນພຳກພືນ
ືື້ ແລະ ສຸມໃສ່ ປັບປຸງລະບຽບປ່ຳໄມ້ທີື່ຕິດພັນກັບກຳນສະ
ໜອງໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກຳນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດ TLAS ໃຫ້ແກ່ ບັນດຳສະມຳຄົມຕ່ຳງໆ
ໃນຂະແໜງອຸດສຳຫະກຳປ່ຳໄມ້ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງຳນອືື່ນໆ ພ້ອມທັງ ສະໜອງຂໍມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນ FLEGT-VPA ໃຫ້ແກ່
ເຂົຳເຈົືື້ຳ.
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ຳນກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
1. ສຸມໃສ່ກຳນປັບປຸງຂະບວນກຳນທຳງດ້ຳນນິຕິກຳ ທີື່ຕິດພັນກັບກຳນຄຸ້ມຄອງປ່ຳປູກ ດ້ວຍບຳງວິທີກຳນທີື່ເປັນຕົວຢ່ຳງ ດັັ່ ງນີືື້:
ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່ຳງ ກົດໝຳຍປ່ຳໄມ້ (2019) ແລະ ກົດໝຳຍສົັ່ງເສີມກຳນລົງທຶນ (2016) ກ່ຽວກັບຂັືື້ນຕອນກຳນ
ອະນຸມັດໂຄງກຳນສຳປະທຳນປູກໄມ້ເພືື່ອເປັນສິນຄ້ຳ; ສຸມໃສ່ກຳນປັບປຸງລະບຽບກຳນສຳຫຼວດທີື່ດິນ ແລະ ມຳດຕະຖຳນ
ກຳນຄັດເລືອກໂຄງກຳນລົງທຶນ ລະຫວ່ຳງ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍຳກອນທຳມະຊຳດ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້.
2. ເພີື່ມຈຳນວນບຸກຄະລຳກອນ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງຂະບວນກຳນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ໃນສະຖຳບັນກຳນຈັດຕັືື້ງຂອງພຳກລັດ (ເຊັັ່ນ:
ກະຊວງອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ, ກົມປ່ຳໄມ້) ເພືື່ອເລັັ່ງລັດຂັືື້ນຕອນກຳນຂຶືື້ນທະບຽນ ແລະ ກຳນອອກໃບອະນຸຍຳດ ພ້ອມ
ທັງ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ລະບຽບກຳນອຸດສຳຫະກຳປ່ຳໄມ້ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢ່ຳງແຜ່ຫຼຳຍ ແລະ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີກຳນ
ແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນທີມ
ື່ ີຄວຳມຍຸຕທ
ິ ຳ ລະຫວ່ຳງຜູປ
້ ະກອບກຳນວິສຳຫະກິດດ້ວຍກັນ.
3. ສະໜັບສະໜູນວິສຳຫະກິດຂະໜຳດກຳງ ແລະ ຂະໜຳດນ້ອຍ (SME) ເຂົຳືື້ ຮ່ວມ ກຳນປະມູນຊື-ືື້ ຂຳຍໄມ້ ດ້ວຍວິທີກຳນ
ຕ່ຳງໆ ເຊັັ່ນ: ຜ່ຳນກຳນຈັດຕັືື້ງກຸມ
່ ຜູ້ເຂົືື້ຳຮ່ວມປະມູນ ແລະ ເອືືື້ອອຳນວຍໃຫ້ເຂົຳເຈົືື້ຳສຳມຳດເຂົຳືື້ ເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນໝູນວຽນ.
ກຳນສະໜັບສະໜູນປະເພດນີືື້ ຄວນຈະໄດ້ຮັບຈຳກກຳນຮ່ວມມື ລະຫວ່ຳງ ສະມຳຄົມໄມ້ປງຸ ແຕ່ງໄມ້-ເຟີນີເຈີລຳວ ແລະ
ອົງກຳນຮ່ວມມືສຳກົນ.
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4. ເອືືື້ອອຳນວຍໃຫ້ມກ
ີ ຳນຍົກເວັືື້ນຂໍຈ
ໍ້ ຳກັດກ່ຽວກັບກຳນສົັ່ງອອກໄມ້ ເພືື່ອສ້ຳງໂອກຳດໃຫ້ແກ່ ກຳນສົັ່ງອອກລຳຍກຳນຕ່ຳງໆ
ຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີື່ຕະຫຼຳດກຳນົດ. ຢູ່ໃນນີືື້, ອຳດລວມເອົຳທັງ ກຳນຫຼີກເວັືື້ນກຳນຈຳກັດຂະໜຳດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ອະນຸຍຳດໃຫ້ມີກຳນສົັ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກໄດ້ໂດຍລວມ.
5. ສ້ຳງແຜນຈັດຕັືື້ງປະຕິບັດວຽກງຳນ FLEGT ຂັືື້ນແຂວງ ເພືື່ອແກ້ໄຂ ສິື່ງທ້ຳຍສະເພຳະ ແລະ ເປີດໂອກຳດໃຫ້ແກ່ວຽກງຳນ
FLEGT- VPA. ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ແຂວງ ອຳດເປັນອົງກຳນທີື່ເໝຳະສົມທີື່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍໍໍ່ແຜນກຳນດັັ່ງກ່ຳວ.
6. ເຊືືື້ອເຊີນບັນດຳສະມຳຄົມຕ່ຳງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກຳນປຸງແຕ່ງໄມ້, ເຊັັ່ນ: ສະມຳຄົມເຟີນີເຈີລຳວ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໄມ້
ປູກລຳວ ມຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍສືື່ສຳນ ກ່ຽວກັບ ກຳນຄຸມ
້ ຄອງຄຸນນະພຳບ ແລະ ກຳນປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕຳມ
ຂະບວນກຳນ FLEGT-VPA.

1.5 ກຳນຄຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບ ກຳນສະໜອງໄມ້ ແລະ ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
ກຳນດຳເນີນກິດຈະກຳນອຸດສຳຫະກຳໄມ້

ແລະ

ກຳນລົງທຶນໃນອະນຳຄົດ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວຳມປອດໄພໃນກຳນວຳງ

ແຜນກຳນ. ຢູໃ່ ນນີ,ືື້ ກຳນໄຫຼວຽນຂອງວັດຖຸດິບໄມ້ ໃນປະລິມຳນພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລຳ ແມ່ນມີຄວຳມຈຳເປັນທີື່ສຸດ ສຳລັບ
ກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນດຳເນີນງຳນ ຂອງຕ່ອງໂສ້ກຳນສະໜອງໄມ້. ເນືື່ອງຈຳກວ່ຳ ຜູ້ປະກອບກຳນອຸດສຳຫະກຳໄມ້ ມີຄວຳມຈຳເປັນ
ຕ້ອງຮູ້ລວ
່ ງໜ້ຳ ກ່ຽວກັບ ຂໍມ
ໍ້ ູນກຳນມີໄມ້ທີື່ຈະສະໜອງໃຫ້ ພ້ອມທັງ ຄຸນນະພຳບຂອງໄມ້ດັັ່ງກ່ຳວ, ໂດຍສະເພຳະ ຂໍໍ້ມູນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂົງເຂດຄວຳມສົນໃຈຂອງເຂົຳເຈົືື້ຳ. ຂໍມ
ໍ້ ູນ ກ່ຽວກັບ ກຳນມີໄມ້ທ່ອນຈຳກປ່ຳປູກ ແລະ ຈຳກປ່ຳທຳມະຊຳດ ຈະ
ເປັນຕົວກຳນົດກຳນນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເງືື່ອນໄຂທີື່ຈຳເປັນຕ່ຳງໆສຳລັບກຳນລົງທຶນ.
ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບນັກລົງທຶນປູກໄມ້ ກໍໍໍ່ຕອ
້ ງກຳນຢຳກຮູ້ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ທອ
່ ນ. ສະນັືື້ນ, ຂໍມ
ໍ້ ູນ ແລະ ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບ
ຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ທີື່ມີຢູ່ໃນໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງ ຄວນໃຫ້ມີ. ປະເພດຂໍໍ້ມູນເຂດໂຄງລ່ຳງນີືື້ ຄວນເອົຳເຂົືື້ຳໃນ
ເວັບໄຊໃຫ້ບໍລກ
ິ ຳນຜ່ຳນອີນເຕີເນັດຂອງລັດຖະບຳນ (e-government services). ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ທີື່
ໄດ້ເກັບກຳໂດຍນຳໃຊ້ທຶນຈຳກພຳກລັດ
ສະພຳບລວມຂອງກຳນມີໄມ້

ແລະ

ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນເອົຳເຂົືື້ຳໄວ້ໃນເວັບໄຊດັັ່ງກ່ຳວ.
ຄວຳມຕ້ອງກຳນໄມ້ໃນປະຈຸບັນ

ນັກລົງທຶນຕ້ອງກຳນຂໍໍໍ່ືື້ມູນ

ເພືື່ອທີື່ຈະສຳມຳດຄຳດຄະເນ່ທິດທຳງໃນອະນຳຄົດ.

ລັດຖະບຳນ, ໂດຍສະເພຳະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ, ສຳມຳດໃຫ້ກຳນສະໜັບ
ສະໜູນກຳນຄຳດຄະເນ່ນັືື້ນໄດ້ ໂດຍຜ່ຳນແຜນຍຸດທະສຳດ ແລະ ລະບຽບກົດໝຳຍ ທີື່ສຳ້ ງສິື່ງແວດລ້ອມເອືືື້ອອຳນວຍຕໍໍໍ່ກຳນດຳ
ເນີນງຳນຂອງຜູ້ຜະລິດໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້. ຕົວຢ່ຳງ ກຳນຄຳດຄະເນ່ໃນຕ່ອງໂສ້ກຳນສະໜອງໄມ້ສຳມຳດປັບປຸງ
ໄດ້ ດ້ວຍກຳນສ້ຳງລະບຽບກຳນທີຈ
ື່ ະແຈ້ງກ່ຽວກັບໄມ້ທຳມະຊຳດທີື່ເກີດຢູ່ໃນ VUF ແລະ ILEO ແລະ ສຳເລັດກຳນສ້ຳງກົນໄກ
ກຳນຢັື້ງຢນໄມ້ທຳມະຊຳດ, ກຳນຂືືື້ນທະບຽນປ່ຳປູກ ແລະ ກຳນຢັື້ງຢນໄມ້ປູກ. ຖ້ຳປະຕິບັດໄດ້ຄືແນວນີືື້ ກໍໍໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ກະຊວງ
ອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ ປະຕິບັດກຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕຳມໄມ້ສົືື້ນເຂົືື້ຳ ແລະ ສົືື້ນອອກໄດ້. ນອກຈຳກນີ,ືື້ ນະໂຍບຳຍ
ທະນຳຄຳນ ກໍໍໍ່ຄວນໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງ ເພືອ
ື່ ອະນຸຍຳດໃຫ້ມີກຳນກູ້ຍມ
ື ເງິນດອກເບ້ຍຕຳໍ່ ໃນໄລຍະຍຳວ ສຳລັບນັກລົງທຶນປູກໄມ້ .
ໂດຍລວມແລ້ວ, ກຳນຂຳດຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພຳບລວມຂອງປ່ຳຜະລິດ ແລະ ປ່ຳປູກ, ບໍໍໍ່ມກ
ີ ຳນຕິດຕຳມກຳນສະໜອງໄມ້ຈຳກ
ປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ, ທີື່ດິນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ ໃນປະຈຸບັນ, ຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກໃນກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ
ສະຖິຕິ ແລະ ບັນຫຳທີື່ເປັນຊ່ອງຫວ່ຳງໃນກຳນເກັບກຳຂໍໍ້ມູນ ແມ່ນສິື່ງທ້ຳທຳຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນກຳນປະເມີນກຳນສະໜອງໄມ້
ຢ່ໃນບົດສຶກສຳນີືື້.

16

ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນມີຂໍໍ້ມູນແບບກະແຈກກະຈ່ຳຍ, ບໍໍໍ່ສົມບູນ ແລະ ບໍມ
ໍໍ່ ີຄືກນ
ັ ໝົດທຸກແຂວງ ຢ່ຳງເປັນ
ລະບົບ ແລະ ເປັນມຳດຕະຖຳນ. ຂໍມ
ໍ້ ູນກຳນດຸ່ນດຽງໄມ້ທ່ອນ ແລະ ກຳນອຸປະໂພກຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຖືວ່ຳບໍໍໍ່ມີຄວຳມຊັດເຈນ. ຂໍໍ້
ມູນແມ່ນມີພຽງບຳງແຂວງ ແລະ ບໍໍໍ່ສຳມຳດນຳມຳວິເຄຳະ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ ຍ້ອນບໍໍໍ່ມີຮູບແບບກຳນເກັບກຳຂໍມ
ໍ້ ູນທີື່ເປັນ
ມຳດຕະຖຳນ.
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນຄຸມ
້ ຄອງຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ
1. ສ້ຳງຖຳນຂໍມ
ໍ້ ູນ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ແລະ ວິສຳຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີື່ມີສັກກຳຍະພຳບເປັນຈຸດສູນກຳງ, ມີ
ມຳດຕະຖຳນສູງ ແລະ ສຳມຳດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທົວ
ັ່ ປະເທດ ເພືື່ອສະໜັບສະໜູນກຳນລົງທຶນໃນກຳນຜະລິດໄມ້ ແລະ ກຳນປຸງ
ແຕ່ງໄມ້. ຕຳມປົກກະຕິແລ້ວ, ຂໍມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ແລະ ອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງ
ກຳນຈັດຕັືື້ງທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງຂອງລັດ, ເຊັັ່ນ: ກົມປ່ຳໄມ້.
2. ກ່ອນອືື່ນໝົດຄວນເລີມ
ື່ ຈຳກ ກຳນສ້ຳງໃຫ້ມີຂມ
ໍໍ້ ູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ຢູ່ພຳຍໃນກົມປ່ຳໄມ້ ແລະ ປັບປຸງຂໍມ
ໍ້ ູນ
ດັັ່ງກ່ຳວຕຳມກຳນເວລຳ ຜ່ຳນກຳນສຳຫຼວດປ່ຳໄມ້ແຫ່ງຊຳດ ແລະ ກຳນວຳງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່ຳໄມ້ ສຳລັບ ເຂດປ່ຳຜະລິດ ແລະ
ເຂດປ່ຳຊົມໃຊ້ຂອງບ້ຳນ ແລະ ຢູ່ໃນທີື່ດິນຂອງ ບຸຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ກຳນຈັດຕັືື້ງ.
3. ໃນທຳນອງດຽວກັນນີືື້, ຄວນຮູ້ແຈ້ງຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ບັນດຳຖຳນຂໍມ
ໍ້ ູນທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ລວມທັງຖຳນຂໍໍ້ມູນຂອງ ກະຊວງ
ອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ ກ່ຽວກັບ ກຳນຂຶືື້ນທະບຽນວິສຳຫະກິດ, ເພືື່ອເປັນພືືື້ນຖຳນແກ່ ກຳນກຳນົດຄວຳມຮັບຜິດຊອບ
ກ່ຽວກັບກຳນນຳໃຊ້ ແລະ ກຳນົດຄວຳມຈຳເປັນໃນກຳນເຊືື່ອມປະສຳນລະບົບເຂົຳືື້ ກັນ.
4. ແຕ່ງຕັືື້ງຈຸດປະສຳນງຳນ ຢູ່ໃນ ກົມປ່ຳໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ ເພືື່ອເອືອ
ືື້ ອຳນວຍໃຫ້ ພຳກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກຳນເຂົືື້ຳເຖິງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິກ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້ ແລະ ກຳນສະໜອງໄມ້. ພຳຍໃນກົມປ່ຳໄມ້ ,
ກອງສຳຫຼວດ ແລະ ວຳງແຜນປ່ຳໄມ້ ມີພຳລະບົດບຳດໃນກຳນຄຸມ
້ ຄອງຂໍໍ້ມູນຊັບພະຍຳກອນປ່ຳໄມ້. ພຳຍໃນກະຊວງອຸດ
ສຳຫະກຳ ແລະ ກຳນຄ້ຳ, ພຳລະບົດບຳດດັັ່ງກ່ຳວ ຍັງບໍທັນລະອຽດຈະແຈ້ງ: ກົມອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ມີໜຳ້ ທີື່ຄຸ້ມ
ຄອງ ກຳນອຸດສຳຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ຄຸ້ມຄອງກຳນຄ້ຳຜະລິດຕະພັນໄມ້ ພ້ອມທັງ ກຳນຕິດຕຳມກຳນດຳເນີນງຳນຂອງ
ໂຮງງຳນທີມ
ື່ ີຢູ່.

ກົມທະບຽນແລະຄຸ້ມຄອງວິສຳຫະກິດ ມີໜ້ຳທີຮ
ື່ ັກສຳຂໍໍ້ມູນກຳນຂືືື້ນທະບຽນວິສຳຫະກິດ ແຕ່ພັດບໍໍໍ່ໄດ້

ປັບປຸງຂໍມ
ໍ້ ູນ ກ່ຽວກັບ ກຳນປິດໂຮງງຳນ ຢູ່ໃນຖຳນຂ້ມູນ.
5. ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ ລະບົບກຳນຄຸມ
້ ຄອງຂໍໍ້ມູນ ໄດ້ຮັບກຳນພັດທະນຂຶືື້ນຮ່ວມກັບ ໂຄງລ່ຳງຖຳນຂໍມ
ໍ້ ູນແບບດິຈິຕອນກ່ຽວກັບ
TLAS ເພືື່ອສ້ຳງໃຫ້ເກີດມີຄວຳມກົມກຽວຂອງຂໍມ
ໍ້ ູນ ແລະ ກຳນໄຫຼວຽນຂອງຂໍໍ້ມູນ ທີື່ດີເລີດ.
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2 ກຳນວິເຄຳະຕະຫຼຳດກຳນສະໜອງໄມ້
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