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ກຽ່ວກບັ ການການທດົລອງ ການກວດກາຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕ້ອງຂອງໄມ ້ແລະ ການອະນຸຍາດສົງ່

ອອກດ້ວຍລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມທ້ີຖ່ກືຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ຂອງ ສປປ ລາວ 

ພາກສະເໜີ
ລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ແມ່ນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ການ

ກວດກາຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການສໍາລວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ນໍາເຂົ້າ, ຊື້

ຂາຍ, ປຸງແຕ່ງ, ຈํາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນ

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ມີໄມ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼື ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າມາໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ,້ ມີ

ພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປສູ່

ຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນອ່ືນໆໄດ້. TLAS ແມ່ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໜຶ່ງທີ່ສໍາຄນັ ຂອງ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເຊິ່ງມີ 5 ອົງປະກອບຄື: 1) ນິຍາມໄມ້ທີ່

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 2) ລະບົບຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ສະໜອງໄມ້, 3) ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ, 4) ການ

ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGTແລະ 5) ການກວດກາອິດສະຫະຼ.  
 

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮ່ວມກັນຮັບຮອງເອົາ 8 ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD): 1)

ໄມ້ຈາກປ່າຜະລິດ, 2) ໄມ້ຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້, 3)ໄມ້ຈາກປ່າປູກ, 4) ໄມ້ທໍາມະຊາດຈາກປ່າຊົມໃຊ້

ຂອງບ້ານ ແລະ ທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, 5) ໄມ້ຮິບ, 6) ໄມ້ນํາເຂົ້າ, 7) ພັນທະຕ່ໍດ້ານແຮງງານໃນວຽກງານການຂຸດຄົນ້

ໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄ້າໄມ້, 8) ການປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມ ຄັ້ງ

ທ ີ4 (JEM 4) ແລະ ໃນນ້ີ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ ກົມກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ 

ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຈະດໍາເນີນ ກວດກາ, ຈົດບັນທຶກ, ເກັບກໍາຫຼັກຖານ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ງການສະໜອງໄມ້  ແລະ ອອກ

ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ເພ່ືອສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ. 

ບດົສງັເຂບນະໂຍບາຍ  
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ບົດສັງເຂບນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີ ເປັນການສັງລວມ ຂະບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຂອງໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງ ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2020 ເຖິງ ເດືອນ ມີນາ 2021 ຊຶ່ງໂຄງການປົກປັກຮັກສາ 

ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB) ແລະ ສະຖາບັນ ປ່າໄມ້ຂອງ

ສະຫະພາບເອີລົບ (EFI) ໄດ້ສະໜບັສະໜູນຫ້ອງການປະສານງານ ແຜນງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, 

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FSO)   ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມ

ທັງຜູ້ປະກອບການ ດໍາເນີນການສ້າງ ແລະ ທົດລອງການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ກັບໄມ້ທີ່ມາຈາກ

ປ່າປູກ (TLD 3, 7 & 8)1 ແລະ ໄມ້ທີ່ມາຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ (TLD 2, 7 & 8)2  ກັບບັນດາຜູ້

ປະກອບການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ (ເບ່ີງຮູບພາບທີ່1). 
 

 
ຮູບພາບທີ່ 1: ແນວຄວາມຄດິ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ແລະ ທດົລອງ ການສ້າງ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ  ແລະ ການອອກໃບ
ອະນຸຍາດ ສ່ົງອອກ ຂອງອົງປະກອບ ຂອງ ລະບົບ TLAS, 
 
 

ການກວດກາຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ເປ້ົາໝາຍ ການເຮັດທດົລອງ ການກວດກາຢັ້ງຢືນ ກໍ່ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜດິຊອບ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ  

(ກົມກວດກາປ່າໄມ ້ ແລະ ກອງກວດກາປ່າໄມຂ້ັ້ນແຂວງ) ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ ຢາ່ງມີປະສດິທິຜົນ ໂດຍ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ TLD ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ຕົວຈິງ ແລະ ອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄນັ ພາຍຫຼັງ

ມີການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ລະບົບບໍການລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ
ກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ກໍ່ເປັນວຽກສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ທີ່ຕ້ອງປະກອບເປັນຫົວຂໍ້ສະເພາະ ເຂົ້າໃນ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງ ລວມທັງຄວາມເປັນກາງ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສິ່ງເອ້ືອອํານວຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ

 
1 TLD3-ປ່າປູກ, TLD7-ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານ, TLD8 ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ ້
2 TLD2-ເຂດຫັນປ່ຽນທີດ່ິນປ່າໄມ ້
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ງານ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ໃນຕ່ໍໜ້າໄວໆນ້ີ ສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຮີບດວ່ນ ແມ່ນການສ້າງ ຄູມ່ື
ແນະນໍາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ.້ ສໍາລັບຄູ່ມືແນະນໍາ

ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງກໍານົດລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ, ວທິີການ, ລາຍ ການກວດກາ, ການກາໍນົດເວລາ, ການກໍານົດທິມ

ງານກວດກາຢັ້ງຢືນ, ການບັນທຶກຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກວດ ກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການແກໄ້ຂຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ການ

ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ການກວດກາຢັ້ງຢືນ ແລະ ອ່ືນໆ (ຮບູພາບທີ 2).  

 

ຂໍສ້ງັເກດ ຈາກຜນົການທດົລອງການກວດກາຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກົດໝາຍ 

ໄມ ້ທີຂ່ດຸຄົນ້ມາຈາກເຂດປາ່ຫນັປຽ່ນທີດ່ນິປາ່ໄມ ້(TLD 2, 7, 8) ຕ້ອງໄດ້ກາໍນົດເວລາ ໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ ໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ໂດຍກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ຕ້ອງສ້າງ
ເປັນແຜນວຽກປະຈໍາປີຂອງຕົນ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງກໍານົດເວລາແກໄ້ຂບັນຫາ ແລະ 
ດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ຫຼື ເກີດຂື້ນ ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງການກາໍນົດແບບນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້
ຂັ້ນຕອນ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດສົງ່ອອກຕົວຈິງ ວ່ອງໄວ ແລະ ງາ່ຍຂື້ນ. 

ສໍາລັບ ລາຍການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ (Checklist) ຂອງໄມ້ທີ່ມາຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດນິປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້

ກໍານົດຂຶ້ນນ້ັນ ແມ່ນເໝາະສົມທັງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ເນ້ືອໃນແລ້ວ. 

ໄມ ້ທີຂ່ດຸຄົນ້ມາຈາກປາ່ປກູ (TLD 3, 7, 8) ສາໍລັບການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້   

ແມ່ນສະເໜີໃຫດ້ໍາເນີນແບບປົກປະຕິ ໂດຍອີງໃສ່ ຂໍຕົ້ກລົງ ເລກທ ີ0777/ອຄ (2020) ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນ ເວລາ ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລງົກວດກາຕົວຈິງ, ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ສໍາລັບການຂື້ນທະບຽນປ່າປູກ ສະເໜີ

ໃຊ້ວິທີສຸ່ມກວດຕົວຢາ່ງ ສໍາລັບປ່າປູກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກວດກາລະອຽດກັບປ່າປູກ ທີ່ມສີັນຍາສາໍປະທານ ຫຼື ເຊົ່າ

ທີ່ດິນ ເພ່ືອປູກໄມ.້ ສະນ້ັນ, ໂດຍລວມແລ້ວ  ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເວລາ ໃນການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ໄປຕາມ

ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ໂດຍກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ ຕ້ອງສ້າງເປັນແຜນວຽກປະຈໍາປີຂອງ
ຕົນ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງກໍານົດເວລາແກໄ້ຂບັນຫາ ແລະ ດາໍເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ຫຼື ເກີດຂື້ນ ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງການກໍານົດແບບນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນ ການກວດກາ
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກຕົວຈິງ ວ່ອງ ໄວ ແລະ ງ່າຍຂື້ນ. 
ການທດົລອງຢູພ່າກສະໜາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຜູ້ປະກອບການ ອາດຈະບໍ່ໍມີເອກະສານທີ່ເປັນຫຼັກຖານ (ຕົວ
ຢັ້ງຢືນ) ຄົບຊດຸ ທີ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງສະພາບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເຂາົເຈ້ົາ. ການບັນທກຶຕົວຢັ້ງຢືນ 
ປະກອບມີຫຼາຍປັດໃຈ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊອ້ນ ຂື້ນກັບວ່າຫົວຂໍ້ຢັງ້ຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງເກດີຂື້ນຢູ່ລະດັບໃດ 
(ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ຢູຂ່ັ້ນແຂວງ) ແລະ ຂະແໜງການທີຮ່ັບຜິດຊອບຕົວຈິງ  ແລະ ເຈ້ົາຂອງຕົວ
ຢັ້ງຢືນ (ໃຫ້ເບ່ິງຫວົຂໍ້: ລະບົບການຄຸມ້ຄອງຂໍ້ມູນ). 
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ຮູບພາບທີ່ 2 ການສະເໜ ີລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກປປມ ໃນນາມເປັນ ຜູ້ຮັບຜດິຊອບ ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
 
 
 
 

ເນືອ້ໃນທີສ່າໍຄນັ ແລະ ການແນະນາໍ ໃນການກວດກາຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ: 

• ໄດ້ຮ່າງ ແລະ ທດົລອງ ບັນດາຂັ້ນຕອນ ໃນການກວດກາຢັງ້ຢນືຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກດົໝາຍ (ຈໍານວນຄັງ້, ຄວາມລະອຽດ, ຢູ່ໃສ່ 

ແລະ ຜູ້ໃດຈະມີສ່ວນຮ່ວມ) ສໍາລັບໄມ້ທີ່ມາຈາກ ເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ປ່າປກູ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ເປັນຕົວແບບ ໃຫ້ແກ່ໄມ້ທີ່
ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ. 

• ກົມ ກວດກາປ່າໄມ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອກ້າວໄປສູ່ການກວດກາແບບປົກກະຕິ ແລະ ເປັນລະບົບ 
ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້.  

• ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທົດລອງ ຂັ້ນຕອນການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ້ອງກັບປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ ແລະ ທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື 

ການຈັດຕ້ັງ  (TLD 4), ໄມ້ຮິບ (TLD 5), ແລະ ໄມ້ນໍາເຂົ້າ (TLD 6). ການຮາ່ງຂັນ້ຕອນ ອາດຈະງາ່ຍຂື້ນ ຖາ້ຫາກຊອ່ງຫວ່າງຂອງ

ຕ່ອງໂສ້ສະໜອງໄມ້ຂອງTLD ເຫົ ່ຼານ້ີໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກ່ອນ.  

• ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມກີານກາໍນົດ ຄວາມຜິດດຽ່ງທີ່ຍອມຮັບໄດ ້ລະຫວ່າງການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງການຄຸ້ມ
ຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້  ແລະ ການສົມທຽບຄວາມຖກືຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໄມ້  (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ  ການຊີ້ແຈງວິທີການທາງດ້ານ
ສະຖິຕິ ສໍາລັບວິທີທີ່ນໍາໃຊ້ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ ເພ່ືອສົມທຽບກັບ ຄວາມຖກືຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໄມ້ໃນສະໜາມໄມ້).   

• ການທົດລອງ ຢູ່ພາກສະໜາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບາງຕົວຢັ້ງຢືນຂອງ TLD ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນເໝາະສົມ  ແລະ ຈํາເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບ

ທວນຄືນ ໂດຍຄະນະຮັບຜດິຊອບ ທາງດ້ານວິຊາການ (TWGs). 
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ໃບອະນຸຍາດສົງ່ອອກໄມ ້ 
ການອອກໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ປະຈຸບັນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມເຈລະຈາ ກໍາລັງດໍາເນີນການປຶກສາຫາລ ື ແລະ 
ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີຮ່ັບຜິດຊອບ ອອກໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ແລະ ກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຮ່ວມມື

ການຕັດສິນກ່ຽວກັບບັນຫານ້ີ. ຕາມຫຼັກການແລວ້, ຖ້າພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ມີຂໍ້

ມູນຄົບຖ້ວນ ສມົບູນແລ້ວ ກໍ່ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບການໄດ ້ເພ່ືອຢັ້ງຢືນໃຫ້ພາກສ່ວນ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບອອກໃບອະນຸ ຍາດສົງ່ອອກ ໄດ້ (ສໍາລັບ ລາຍລະອຽດໃຫ້ເບ່ີງ ຮູບພາບທີ່ 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ຮູບພາບທີ 3 ລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ໃນລະບົບ  TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ 
 
 

 

ເນືອ້ໃນທີສ່າໍຄນັ ແລະ ການແນະນາໍໃນການອອກໃບອະນຍຸາດ ສົງ່ອອກ: 

• ຂັ້ນຕອນ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT/ໃບອະນຸຍາດ ສ່ົງອອກ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດອ້ິງໃສ່ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ 

ໂດຍອີງໃສ່ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດກວດກາ ການປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາ ຂອງ
ຜູ້ສ່ົງອອກ ແລະ ຜູ້ສະໜອງໄມ້ຂອງຕົນ ໄປຕາມຂໍກ້ໍານົດ ຂອງ ລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວໄດ້ໄວ. 

• ການອອກໃບອະນຸຍາດສົງອອກ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກບັ ຂອບເຂດ ດ້ານລະບຽບການຂອງ ກະຊວງ ອດຸສາາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

• ອາດມີການຍົກເລີກການກວດກາວດັຖຫຼກັຖານທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕົວຈິງ ເມື່ອລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ 
ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຖກືຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

• ໃບຢັ້ງຢືນເອົາໄມ້ຂື້ນລົດ ອາດບ່ໍຈໍາເປັນອີກໃນຕ່ໍໜ້າ ເມື່ອຂັ້ນຕອນ ການອອກໃບອະນຸຍາດສ່ົງອອກຖກືນໍາໃຊ້. 
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ປະຈຸບັນ, ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດມ້ີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ບັນດາຂັ້ນຕອນ ໃນການອອກໃບ

ອະນຸຍາດສົ່ງອອກ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ ້ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ ລວມທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ 
ຕະຫຼາດສາກົນ ໂດຍສອດ ຄ່ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ.  ການອອກໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ 

ຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍມ້ນູ (IMS) ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ການກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ສົ່ງອອກ ແລະ ຜູ້ສະໜອງໄມ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນລະບົບ TLAS ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ (IMS) ແລະ ໜາ້ທີເ່ພີມ່ໃນການກວດກາຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການອອກໃບອະນຸຍາດ

ສົ່ງອອກ ແລະ ອ່ືນໆ ໃຫ້ມຄີວາມຊດັເຈນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄວຂື້ນ ນ້ັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ

ຂອງ ລະບບົ TLAS ຂື້ນ, ການສ້າງລະບົບດັ່ງກາ່ວ ກໍ່ເພ່ືອ:  

 ຊ່ວຍໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ເກັບກາໍຂ້ໍມູນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍມູ້ນ ການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດຕາມຕົວຊີ້ບອກທີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນ TLD ຕ່າງໆ ລວມທັງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາຕ່າງໆ. 

 ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ກຽ່ວກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງເປັນພ້ືນຖານ ໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜະລດິຕະພັນໄມ.້ 

 ເປັນບ່ອນແຈ້ງຂໍ້ມູນໄມ້ ຂອງຜູ້ປະກອບການ (ຕ້ົນໄມ້, ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພັນໄມ້ທີ່ປຸງແຕ່ງແລວ້). 

 ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ພາກສວ່ນທີ່ຮັບຜດິຊອບກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ກວດກາຂໍ້ມູນແບບສຸມ່ຕົວຢ່າງ 
ໃນການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້. 

 ສົມທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໄມ ້ໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້.  
 ເປັນບ່ອນ ເກັບ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາ ແລະ ອອກຢັ້ງຢືນຄວາມ

ຖືກຕ້ອງ ລວມທັງ ການສະເໜີ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ. 

 

ການທົດລອງຍງັໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງ ເຖີງຄວາມຊາໍ ້ຊ້ອນຂອງການກວດກາ ທາງ
ດ້ານລະບຽບການກັບວຽກງານ ການກວດກາຢັ້ງຢນືຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນຕ່ໍໜ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບ 
ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂັນ້ຕອນການກວດກາແບບລະອຽດ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະ ການຄ້າ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 0777/ອຄ (2020) ແລະ ຈํາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ່າງ ນິຕິກາํກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ

ໄມ້ປູກ ແຕ່ວາ່ກົມ ກວດກາປ່າໄມ້ ຈະເຮັດໜາ້ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ການກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມ

ຖືກຕ້ອງງ່າຍຂື້ນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນວ່າການປຸງແຕ່ງໄມ້ ເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງທກຸຕ່ອງໂສ້ການສະ 
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ໜອງໄມ,້ ຂໍ້ມູນຂອງຜະລດິຕະພັນໄມ້ຫຼາ້ສຸດແມ່ນມີຄວາມຈํາເປັນສํາລັບການນํາໃຊ້ໃນຕ່ໍໜ້າ ແລະ ປ້ອນເຂົ້າຖານ

ຂໍ້ມູນໂດຍກງົ,  ໃຫຮູ້້ວາ່ ມຄີວາມຈํາເປັນຕ້ອງໄດ້ມກີານແກ້ໄຂຕາມຂະໜາດຂອງຜູ້ປະກອບ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ຮູບພາບທີ 4 ການສະເໜີ ໜ້າທີ່ເພ່ີມ ຂອງການກວດກາຢັ້ງຢນືຄວາມຖືກຕ້ອງ. ເຫັນວ່າ ເປັນ ບົດສະເໜີ ທາງດ້ານວິຊາການໃນເບ້ືອງຕ້ົນ 

ເພ່ືອເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫ່ວາງບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ການຈັດຕ້ັງກວດກາ ທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ
ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ. 

ເນືອ້ໃນທີສ່າໍຄນັ ແລະ ການແນະນາໍ ສາໍລບັລະບບົຄ ຸ້ມຄອງຂໍມ້ນູ (IMS): 

• ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການແລກປຽ່ນຂໍ້ມູນ ລະຫວາ່ງ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ່ໍການເຮດັວຽກຂອງລະບົບ TLAS. 

• ຄວນເຮັດໃຫ້ ບັນດາຂັ້ນຕອນສໍາລັບການແລກປຽ່ນຂໍ້ມູນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກດົໝາຍ (ເອກະສານ, ການເຂົ້າເຖີງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ 

ອື່ນໆ) ລະຫວ່າງ ອົງການກວດກາທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ອົງການ ກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ້ອງງ່າຍຂື້ນ, 

• ບັນອົງດາການຈັດຕ້ັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເພ່ີມ ຊບັພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພ່ືອໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດພະລະບົດບາດ ໃນການ
ກວດກາ  ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລະບົບ TLAS ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີ, 

• ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ ຄວນພິຈາລະນາ ຈໍານວນຄັ້ງ ໃນການລາຍງານ ຈາກຜູ້ປະກອບການປຸງແຕ່ງໄມ້ ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກ
ທີ 0777/ອຄ  ເຊິ່ງເຫັນ ວ່າຮອບວຽນ ຂອງການລາຍງານໃນປັດຈຸບັນ ປະກດົວ່າ ຍາວເກີນໄປ ສໍາລັບ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ທີກ່່ຽວກັບ ທກຸຊຸດສິນຄາ້ໄມ້ທີ່ສ່ົງອອກຂາຍ, 

• ຂໍ້ແນະນໍາ ເພ່ືອກວດສອບໃຫ້ແ ່ນໃຈວ່າ ການລາຍງານກ່ຽວກບັໄມ້ສ້ົນເຂົ້າ ແລະ ສ້ົນອອກ ແມ່ນກວມເອາົໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້
ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງ, ໄມ້ສ້ົນອອກຂອງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໃນສາງ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວເິຄາະ ເຮັດໄດ້ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ

ການໄຫຼວຽນຂອງໄມ້ ໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ  ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ທາງດາ້ນປະລິມານ ລະຫວ່າງ (i) ໄມ້

ທີ່ເຂົ້າມາໃນພ້ືນທີ່ໂຮງງານ (ii) ໄມ ້ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງ (iii) ໄມ້ສ້ົນອອກ ໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ແລະ (iv) ການຂາຍຜະລິດຕະ

ພັນໄມ້. 
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ຕດິຕໍ່ພວົພນັ: 
ຫ້ອງການປະສານງານ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ 
ພະແນກນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍກວດກາປ່າໄມ.້  
ກົມ ກວດກາປ່າໄມ.້   
ທາດດໍາ, ເມືອງ ຈັນທະບຸລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.  
ໂທ: + 856 21 255 264  
ແຟັກ: +856 21 255 263  
ອີເມວ: info@flegtlaos.com   

Website: www.FLEGTlaos.com  

Facebook: Lao FLEGT Standing Office 
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