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1  ພາກສະເໜີ 

ຈ  ຸ ດປະສ ງ ສ າ ຄັນຂອງ NEPCon 

ແມົ່ ນເພ ົ່ ອຮັບຮູຸ້ ຜູຸ້ ຈັດການປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ດີ ໂດຍຜົ່ ານການຢັຸ້ ງຢ ນເອກະລາດກົ່ ຽວກັບການປະຕິບັດກິດຈະກ າປົ່ າໄມຸ້ . NEPCon 

ແມົ່ ນອ ງການຢັຸ້ ງຢ ນທີົ່ ຖ ກຮັບຮອງໂດຍ Forest Stewardship Council®. 

ຈ ດປະສ ງຂອງມາດຕະຖານເຫລ ົ່ ານີ ຸ້ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອໃຫຸ້ ຜູຸ້ ຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ , ເຈ ຸ້ າຂອງທີົ່ ດິ ນ, ອ ດສະຫະ ກ າ ປົ່ າໄມຸ້ , ນັກວິ ທະຍາສາດ, 

ນັກວິ ທະຍາສາດ, ນັກສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ປະຊາຊ ນທ ົ່ ວໄປໃຫຸ້ ຮັບຮູຸ້ ຂ ຸ້ ມູນກົ່ ຽວກັບລັກສະນະຂອງການ ດ າ 
ເນີ ນງານການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່  ອ ງການ NEPCon ໄດຸ້ ປະເມີ ນເພ ົ່ ອຕ ກລ ງມອບໃບຢັຸ້ ງຢ ນໂດຍອີ ງຕາມລະບ ບເງ ົ່ ອນໄຂ ອງ 
FSC®. 

ບັນດາຫ ັ ກການ, ເງ ົ່ ອນໄຂ ແລະ ຕ ວຊີ ຸ້ ວັດຕົ່ າງໆ ໃນເອກະສານສະບັບນີ ຸ້ ແມົ່ ນເປັນບົ່ ອນອີ ງໃຫຸ້ ແກົ່ ການປະເມີ ນການ ດ າ 
ເນີ ນງານການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ທັງ ໝ ດ (FMEs) ລວມທັງຜະລິ ດຕະພັນໄມຸ້ ເປັນຕ ຸ້ ນຕ  (ເຖິງແມົ່ ນວົ່ າບ ົ່ ແມົ່ ນສະເພາະ). 
ມາດຕະຖານເຫ  ົ່ ານີ ຸ້ ແມົ່ ນສາມາດນ າໃຊຸ້ ໃນທ ົ່ ວໂລກ, ໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບທ ກໆປະເພດປົ່ າໄມຸ້ . 
ມາດຕະຖານນີ ຸ້ ໄດຸ້ ມີ ການທ ບທວນປະຈ າປີ ແລະປັບປ ງ ໃໝົ່  ຖຸ້ າຫາກເຫັນວົ່ າມີ ຄວາມຈ າ 
ເປັນເພ ົ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄົ່ ອງກັບນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ, ທິດທາງ, ຂ ຸ້ ແນະ ນ າ ແລະບ ດແນະ ນ າ ເພ ົ່ ອນ າ 
ໃຊຸ້ ໃຫຸ້ ກ ງກັບການຕີ ຄວາມ ໝາຍ ຂອງ FSC. 

NB: ຕັຸ້ ງແຕົ່ ວັນທີ  1 ຕ ລາ 2018, NEPCon ແລະ RA-cert 

ໄດຸ້ ເຂ ຸ້ າຮົ່ ວມເປັນເອກະພາບໃນການໃຫຸ້ ບ ລິ ການໃບຢັຸ້ ງຢ ນຄວາມຍ ນຍ ງທີົ່ ມີ ຄວາມ ໜຸ້ າ ເຊ ົ່ ອຖ ໃນລະດັບໂລກ, 

ເຮັດວຽກຮົ່ ວມກັບຫ າຍພາກສົ່ ວນ ແລະ ມີ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃນການພັດທະນາຢົ່ າງມີ ປະສິ ດທິພາບ ໃນການພັດທະນາດຸ້ ານສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ 
ແລະ ສັງຄ ມ. ເພ ົ່ ອລີ ກລຽງຜ ນກະທ ບທີົ່ ດຸ້ ານລ ບ ໃນການເຂ ຸ້ າຮົ່ ວມ, ມາດຕະຖານລະດັບຊາດ RA-cert FSC FM 

ໃນອະດີ ດນັຸ້ ນ 
ຍັງຖ ກຮັກສາໄວຸ້ ບ ົ່ ປົ່ ຽນແປງຍ ກເວັຸ້ ນການຈັດຮູບແບບຈ ນກວົ່ າຈະມີ ການຮຸ້ ອງຂ ໃຫຸ້ ມີ ການປົ່ ຽນແປງຕ ວຈິ ງຕາມລະບ ບ. 

 

2  ຄວາມເປັນມາ 

ປຸົ່ າໄມຸ້ ສາມາດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງໃຫຸ້ ເປັນໄປໄດຸ້ ຕາມຈ ດສ ງແລະຜະລິ ດຕະພັນຕົ່ າງໆ. ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງດັົ່ ງກົ່ າວ 

ສາມາດເກີດຂ ຸ້ ນໃນປົ່ າທ າມະຊາດ ຫ   ປົ່ າປູກ, ສ າລັບໄມຸ້ ທົ່ ອນ ຫ   ເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດ ງ, ລວມທັງ ການຂ ດຄ ຸ້ ນໂດຍ ເຄ ົ່ ອງມ ທີົ່  

ທັນສະໄໝ ຫ   ບ ົ່ ທັນສະໃໝ, ແລະ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ໂດຍອ ດສາຫະກ າຂະໜາດໃຫຍົ່  ຫ   ຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ຫ   

ການເຮັດລວມໝູົ່ ຂອງເຈ ຸ້ າຂອງທີົ່ ດີ ນ. ການເອ າວິ ທີ ຕົ່ າງໆ ມາເຮັດລວມກັນ ສາມາດເປັນໄປໄດຸ້ . ຄ າຖາມທີົ່ ສ າຄັນ 

ແມົ່ ນວົ່ າຈະປະເມີ ນຜ ນກະທ ບ ຂອງ ກິດຈະກ າຕົ່ າງໆຂອງການ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ທາງວະນະວັດ, ເສຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແລະ 
ນີ ເວດວິ ທະຍາ ແນວໃດໃຫຸ້ ຈະແຈຸ້ ງ ແລະ ຖ ກຕຸ້ ອງ, ອີ ງໃສົ່ ການປະສ ມປະສານລະຫວົ່ າງການຄ ຸ້ ນຄຸ້ ວາທາງ ວິ ທະຍາສາດ 

ແລະປະສ ບການທາງການປະຕິບັດ? 

 

3  ຄ າ ເຫັນຂອງປະຊາຊົນ 

ຂຸັຸຸ້ ນຕອນການຢັຸ້ ງຢ ນມີ ສອງລັກສະນະຄ : ລັກສະນະບ ກຄ ນ ແລະ ລັກສະນະລວມສູນ. ການປະເມີ ນຜ ນການຢັຸ້ ງຢ ນ 

ບ ົ່ ແມົ່ ນເອກະສານຂອງສາທາລະນະ ຢົ່ າງນຸ້ ອຍຕຸ້ ອງມີ ຄວາມຕຸ້ ອງການທາງກ ດໝາຍ (ເຊັົ່ ນ: ສ າລັບບາງປົ່ າຂອງສາທາລະນະ) ຫ   

ໄດຸ້ ຖ ກຮັບຮອງເພ ົ່ ອການແຈກຢາຍຕາມສາທາລະນະ. ແນວໃດກ ົ່ ຕາມ, ຈະມີ ເອກະ ສານ ຂອງສາທາລະນະ 3 ຢົ່ າງ ສ າລັບ 

ແຕົ່ ລະ ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ທີົ່ ໄດຸ້ ຮັບການຢັຸ້ ງຢ ນ ເຊັົ່ ນ : 

1. ເອກະສານການປ ກສາຫາລ  ຂອງຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງທາງສາທາລະນະ ຊ ົ່ ງປະກາດ ແຕົ່ ລະການປະເມີ ນຜ ນ ຢົ່ າງ ນຸ້ ອຍ 45 

ວັນ ກົ່ ອນ ລ ງວຽກພາກສະໜາມ; 

2. ມາດຖານການຢັຸ້ ງຢ ນທີົ່ ໄດຸ້ ນ າໃຊຸ້ , ແລະ  

3. ບ ດສະຫລ ບການຢັຸ້ ງຢ ນຂອງລັດລວມທັງຜ ນຂອງການຢັຸ້ ງຢ ນປົ່ າໄມຸ້ ແຕົ່ ລະປະເພດ.  
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ເອກະສານການປຶ ກສາຫາລ ຂອງຜູຸ້ ມີ ສົ່ ວນຮົ່ ວມແມົ່ ນແຈກຢາຍໂດຍການຈັດສ ົ່ ງດຸ້ ວຍມ , ແຟັກ, 

ທາງອີ ເມວຫລ ອີ ເມວແລະຍັງມີ ລ ງໃນເວບໄຊທ໌ NEPCon www.nepcon.net. ມາດຕະຖານສະເພາະຂອງ NEPCon ທີົ່ ໃຊຸ້  
ສ າ ລັບການປະເມີ ນຜ ນແຕົ່ ລະຄັຸ້ ງແມົ່ ນຍັງມີ ໃຫຸ້ ສາທາລະນະກົ່ ອນແລະໃນໄລຍະການປະເມີ ນຜ ນແລະເປັນສົ່ ວນ ໜຶົ່ ງ 
ຂອງບັນທຶກ ປະຊາຊ ນ ສ າ ລັບການຢັຸ້ ງຢ ນປົ່ າໄມຸ້ ທ ກຢົ່ າງ. 
ບ ດສະຫ  ບບ ດລາຍງານການຢັຸ້ ງຢ ນສາທາລະນະແມົ່ ນຜະລິ ດເປັນຂັຸ້ ນຕອນສ ດທຸ້ າຍຂອງຂັຸ້ ນຕອນການຢັຸ້ ງຢ ນ 

ແລະມີ ໃຫຸ້ ຫລັງຈາກການ ປະຕິບັດງານໄດຸ້ ຖ ກອະນ ມັດ ສ າ ລັບການຢັຸ້ ງຢ ນ. ສ າ ລັບ ສ າ 
ເນ າເອກະສານປຶ ກສາຫາລ ກັບພາກສົ່ ວນກົ່ ຽວຂຸ້ ອງຂອງລັດຫລ ມາດຕະຖານ ການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຊ ົ່ ວຄາວ ຂອງ NEPCon, 

ເຂ ຸ້ າເບິົ່ ງທີົ່  www.nepcon.org. ສ າ ລັບບ ດສະຫລ ບການຢັຸ້ ງຢ ນຂອງສາທາລະນະ, ເຂ ຸ້ າເບິົ່ ງຖານຂ ຸ້ ມູນຂອງ FSC 

http://info.fsc.org/, ຫລ ຕິດຕ ົ່  ສ າ ນັກງານໃຫຍົ່ ຂອງໃບຢັຸ້ ງຢ ນຂອງ NEPCon (NEPCon | Filosoofi 31 l 

50108 Tartu, Estonia, email estonia@nepcon.org, ໂທລະສັບ +372 7 380 723) . ພວກເຮ າຂ ແນະ 
ນ າ ໃຫຸ້ ທົ່ ານໃຫຸ້  ຄ າ ເຫັນຂອງທົ່ ານ, ບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນດຸ້ ານບວກຫລ ລ ບ, ຕ ົ່ ຜູຸ້ ສະ ໝັກ ຫ  ການ ດ າ ເນີ ນງານທີົ່ ໄດຸ້ ຮັບການຢັຸ້ ງຢ ນ, 

ມາດຕະຖານການຢັຸ້ ງຢ ນ, ຫ  ຂັຸ້ ນຕອນການຢັຸ້ ງຢ ນ. 

ຂ ຸ້ ສັງເກດກົ່ ຽວກັບການ ນ າ ໃຊຸ້ ມາດຕະຖານນີ ຸ້ : ທ ກໆດຸ້ ານຂອງມາດຕະຖານນີ ຸ້ ຖ ກຖ ວົ່ າເປັນມາດຕະຖານ, ລວມທັງຂອບເຂດ, 

ວັນທີ ທີົ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບມາດຕະຖານ, ການອຸ້ າງອີ ງ, ຂ ຸ້  ກ າ ນ ດແລະ ຄ າ ນິ ຍາມ, ຕາຕະລາງແລະເອກະສານຊຸ້ ອນທຸ້ າຍ, 

ເວັຸ້ ນເສຍແຕົ່ ໄດຸ້ ລະບ ໄວຸ້ ໃນຂ ຸ້  ກ າ ນ ດອ ົ່ ນ. 

 

4  ມາດຕະຖານລະດັບພາກພ ື້ ນ  

ກ ຸ ຸົ່ ມເຮັດວຽກຂອງ FSC ໃນທ ົ່ ວໂລກ ກ າລັງສຸ້ າງ ມາດຖານການຢັຸ້ ງຢ ນປົ່ າໄມຸ້ ສະເພາະຂ ງເຂດ ຫ   ສະເພາະ ປະເທດ. NEPCon 

ໄດຸ້ ສະໜັບສະໜູນ, ຊ ກຍູຸ້  ແລະ ປະກອບສົ່ ວນໃນຂະບວນການ ກົ່ າວ. ປະສ ບປະ 
ການຂອງພວກເຮ າແມົ່ ນວົ່ າຂະບວນການສຸ້ າງມາດຖານໃນຂ ງເຂດແມົ່ ນຈ າເປັນທີົ່ ສ ດ. ການສຸ້ າງມາດຖານໃນຂ ງເຂດ 

ແມົ່ ນວິ ທີ ທີົ່ ດີ ທີົ່ ສ ດເພ ົ່ ອສ ົ່ ງເສີ ມສາທາລະນະຊ ນໃນການສ  ນທະນາແບບກວຸ້ າງຂວາງທີົ່ ສ າຄັນຕ ົ່ ກັບອະ ນາຄ ດຂອງປົ່ າໄມຸ້  
ແລະຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ. ອີ ກຢົ່ າງນຶົ່ ງ, ຂະບວນການສຸ້ າງມາດຖານໃນຂ ງເຂດບ ົ່ ຄວນຈະເບີົ່ ງວົ່ າ ເປັນພຽງແຕົ່ ຂະບວນການສຸ້ າງມາດ 

ຖານຕາມວິ ຊາການ, ແຕົ່ ຕຸ້ ອງເບີົ່ ງວົ່ າເປັນຂະບວນການຂອງ ການຂະຫຍາຍຫ ວຂ ຸ້ ຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າອອກໄປ. 

ນອກຈາກ ຂະບວນການຂອງ FSC ແລຸ້ ວ, ມາດຖານໃນຂ ງເຂດ  ໄດຸ້ ຖ ກສຸ້ າງຂ ຸ້ ນໂດຍກ ົ່ ມເຮັດວຽກໃນຂ ງເຂດ, 

ໄດຸ້ ທ ດສອບທາງພາກສະໜາມ,ໄດຸ້ ທ ບທວນຄ ນ ແລະ ໄດຸ້ ຮັບຮອງເອ າ, ແລະ ຈາກນັຸ້ ນ ໄດຸ້ ນ າສະເໜີຕ ົ່  ສ ານັກງານ ໃຫຍົ່  FSC 

ເພ ົ່ ອຮັບຮອງຕ ົ່ ມອີ ກ .  ຖຸ້ າ ມັ ນຖ ກຮັບ ຮອງ, ໃນບັຸ້ ນທຸ້ າຍຈະກາຍເປັນ” ມາດຖານການຮອງຮັບຂອງ FSC”. ເມ ົ່ ອຖ ກ 

ຮັບຮອງແລຸ້ ວ, FSC ທັງໝ ດຈະໄດຸ້ ຮັບຮອງການຢັຸ້ ງຢ ນ (ເຊັົ່ ນ: NEPCon) ຊ ົ່ ງຈະຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້  ມາດຖານ ໃນຂ ງເຂດທີົ່ ໄດຸ້ ຮັບ 

ຮອງແລຸ້ ວເພ ົ່ ອເປັນບົ່ ອນອີ ງໃນການຢັຸ້ ງຢ ນ FSC ໃນປະເທດນັຸ້ ນ/ຂ ງເຂດນັຸ້ ນ. ຜູຸ້ ໃຫຸ້ ການຢັຸ້ ງຢ ນ 

ອາດຈະເລ ອກເພີຸ້ ມເພ ົ່ ອໃຫຸ້ ມາດຖານເຂັຸ້ ມງວດຂ ຸ້ ນ ກ ົ່ ວມາດຖານໃນຂ ງເຂດ,ແຕົ່ ພົ່  
ວກເຂ າບ ົ່ ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ ນຸ້ ອຍກົ່ ວາມາດຖານທີົ່ ກ ານ ດໄວຸ້ ໄດຸ້ . 

ໃນທ ກໆປະເທດ ຫ   ໃນນທ ກໆຂ ງເຂດທີົ່ ມາດຖານການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້  ຂອງ FSC ບ ົ່ ໄດຸ້ ກວມ, NEPCon ຈະສຸ້ າງມາດ 

ຖານຊ ົ່ ວຄາວ ຫ   ມາດຖານປະຍ ກຕາມທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ເພ ົ່ ອນ າໃຊຸ້ ໃນການປະເມີ ນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ໃນເຂດທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້ . 
ມາດຖານປະຍ ກ ໄດຸ້ ຖ ກສຸ້ າງຂ ຸ້ ນຈາກ ມາດຖານທ ົ່ ວໄປ ໂດຍການດັດແປງຕ ວວັດຂອງການຢັຸ້ ງຢ ນ 

ໂດຍຄ ານຶ ງເຖີ ງແນວທາງຂອງປະເທດນັຸ້ ນ (ເຊັົ່ ນ: ເງ ົ່ ອນໄຂທາງກ ດໝາຍ, ພາບພ ດທາງສະພາບແວດລອຸ້ ມ, ເສຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄ ມ). ຮົ່ າງມາດຖານນີ ຸ້ ຈະຖ ກແປເປັນພາສາທາງການ ຂອງປະເທດນັຸ້ ນ ຊ ົ່ ງເປັນບົ່ ອນທີົ່  ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ 
ທີົ່ ຈະຖ ກປະເມີ ນຜ ນ ຕັຸ້ ງຢູົ່  ແລະຈະຖ ກນ າສະເໜີເພ ົ່ ອປຶ ກສາຫາລ ຢົ່ າງນຸ້ ອຍ 45 ວັນ ກົ່ ອນເລີ ຸ້ ມລ ງພາກສະໜາມ 

ສ າລັບການປະເມີ ນຜ ນຄ ບຮູບແບບ. ການແຈກຢາຍເອກະສານທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງໃຫຸ້ ຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງທີົ່ ສ າຄັນຈະສ ົ່ ງໃຫຸ້ ທາງອີ ນເຕີ ເນັດ 

(email ຫ   Website ຂອງ SW), ສ ົ່ ງທາງຈ ດໝາຍ ແລະ ການພ ບປະກັນໂດຍກ ງ. 
ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດທີົ່ ໄດຸ້ ຢັຸ້ ງຢ ນພາຍໃຕຸ້ ມາດຖານຂອງ NEPCon ຫ   FSC ຜົ່ ານມາມີ ໄລຍະສັຸ້ ນ ຄ  1 ປີ  ເພ ົ່ ອບັນລ  
ມາດຖານໃນຂ ງເຂດ ຂອງ FSC ທີົ່ ໄດຸ້ ຮັບຮອງ. ເຊັົ່ ນດຽວກັນ, NEPCon ໄດຸ້ ນ າໃຊຸ້ ແຫລົ່ ງອ ົ່ ນໆ ເພ ົ່ ອເປັນບົ່ ອນອີ ງ 
ແລະເພ ົ່ ອເປັນສງີົ່  ຈູງໃຈ ໃນການສຸ້ າງຕ ວວັດ ແລະ ຜູຸ້ ກວດສອບມາດຖານຊ ົ່ ວ ຄາວນີ ຸ້ . ໃນບັນດາເອກະສານທີົ່ ໄດຸ້ ທ ບທວນຄ ນ 

ແລະ ໄດຸ້ ພິຈາລະນາໃນການສຸ້ າງມາດຖານຊ ົ່ ວຄາວລວມມີ :: 
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• FSC-STD-01-001 (version 4-0) ບັນດາຫ ັ ກຂອງ FSC ແລະມາດຖານສ າລັບ ການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້  

• FSC-STD-20-002 (version 3-0) ໂຄງສຸ້ າງ, 

ເນ ຸ້ ອຫາແລະການປັບຕ ວຂອງທຸ້ ອງຖິົ່ ນຂອງມາດຕະຖານການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ທ ົ່ ວໄປຂອງຮົ່ າງກາຍ. 

• FSC-POL-30-401 ການຢັຸ້ ງຢ ນ ຂອງ FSC ແລະສ ນທິສັນຍາການຈັດ ຕັຸ້ ງແຮງງານສາກ ນ.. 

• FSC-STD-01-003 SLIMF ມາດຖານການຄັດເລ ອກ 

• NEPCon ມາດຕະຖານທ ົ່ ວໄປ ສ າ ລັບການປະເມີ ນການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ” 

• NEPCon ການເພີົ່ ມໃບຢັຸ້ ງຢ ນຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນໄມຸ້ ທົ່ ອນທ ົ່ ວໂລກ 

 

5  ໂຄງຮ່າງມາດຖານຂອງ NEPCon     

ມາດຖານທ ົ່ ວໄປຂອງ NEPCon ແມົ່ ນອີ ງໃສົ່  ບັນດາມາດຖານ ແລະ ຫ ັ ກການ ຂອງ FSC ສ າລັບ ການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້  (FSC-

STD-01-001) ແລະ ລວມເອ າ ຕ ວວັດທ ົ່ ວໄປສະເພາະສ າລັບແຕົ່ ລະມາດຖານເພ ົ່ ອສຸ້ າງມາດຖານໃນລະດັບໂລກຂອງ 
NEPCon. ບັນດາຕ ວວັດດັົ່ ງກົ່ າວນີ ຸ້  ແມົ່ ນ ເລີົ່ ມຕ ຸ້ ນຈາກ ບົ່ ອນທີົ່  ມາດຖານຊ ົ່ ວ ຄາວຂອງ NEPCon ສະເພາະຂ ງເຂດ 

ໄດຸ້ ຖ ກພັດທະນາຂ ຸ້ ນເພ ົ່ ອນ າໃຊຸ້ ໃນປົ່ າໄມຸ້  ໂດຍ ຜູຸ້ ປະເມີ ນຜ ນ ເພ ົ່ ອປະເມີ ນເບີົ່ ງຄວາມຍ ນຍ ງຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ 
ແລະຜ ນກະທ ບ. ບັນດາມາດຖານດັົ່ ງກົ່ າວໄດຸ້ ແບົ່ ງອອກເປັນ10 ຫ ັ ກການດັົ່ ງ ນີ ຸ້ :  

1. ຄວາມສອດຄົ່ ອງກັບລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ຫ ັ ກການຂອງສະພາບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້   

2. ສິ ດຖ ຄອງ ແລະ ຊ ມໃຊຸ້ , ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ  

3. ສິ ດຂອງປະຊາຊ ນດັຸ້ ງເດີ ມ  

4. ການພ ວ ພັນຂອງຊ ມຊ ນ ແລະ ສິ ດຂອງຜູຸ້ ອອກແຮງງານ  

5. ຜ ນປະໂຫຍດຈາກປົ່ າໄມຸ້   

6. ຜ ນກະທ ບດຸ້ ານສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ  

7. ແຜນຄ ຸ້ ມຄອງຈັດສັນປົ່ າ  

8. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີ ນຜ ນ  

9. ການປ ກປກັ ຮັກສາ ປົ່ າທມີ ຄ ນຄົ່ າສູງໃນການອະນ ລັກ  

10. ປົ່ າປູກ  

ໃນມາດຖານດັົ່ ງກົ່ າວ,ແຕົ່ ລະຫ ັ ກການຂອງ FSC ແລະ ມາດຖານທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງກັບມັນແມົ່ ນໄດຸ້ ລະບ ແຈຸ້ ງ ພຸ້ ອມກັບຕ ວວັດຂອງ 
NEPCon. ມາດຖານທັງໝ ດ ໃນຫ ັ ກການ ຕຸ້ ອງສາມາດປະເມີ ນໄດຸ້ ໃນທ ກໆການປະເມີ ນຜ ນ; ຍ ກເວັຸ້ ນແຕົ່ ບາງຫ ັ ກ ການທີົ່  

ຜູຸ້ ກວດສອບຂອງ NEPCon ບ ົ່ ໄດຸ້ ນ າໃຊຸ້  (ເຊັົ່ ນ: ຫ ັ ກການ 10 ຈະບ ົ່ ໄດຸ້ ຖ ກນ າໃຊຸ້  ຖຸ້ າບ ົ່ ມີ ປົ່ າປູກ).   
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6  ຕົວວັດ ສ າລັບ 

ການປະເມີນຜົນການຈັດສັນຄ ື້ມຄອງປ່າຂະໜາດນື້ ອຍ ແລະ 

ຂະໜາດໃຫຍ່ 

ຕາມມາດຖານ ໃນ ນະໂຍບາຍຂອງ FSC; NEPCon ໄດຸ້ ພັດທະນາຕ ວວັດສ າລັບ ມາດຖານສະເພາະ1(Criteria)  

ກັບຂະໜາດການປະຕິບັດການໃດນຶົ່ ງ. ການກ ານ ດທາງປະລິ ມານທີົ່ ຈະແຈງຸ້  ສ າລັບ ການປະເມີ ນຜ ນ 

ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຂະໜາດນຸ້ ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍົ່  ໄດຸ້ ສັງລວມ ໄວຸ້ ໃນມາດຖານຊ ົ່ ວຄາວຂອງ NEPCon. 

ບົ່ ອນໃດທີົ່ ຈ ດເລີ ຸ້ ມຕ ຸ້ ນຂອງ NEPCon ບ ົ່ ໄດຸ້ ຖ ກສຸ້ າງຂ ຸ້ ນ, ການປະເມີ ນຜ ນໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຂະໜາດໃຫຍົ່  
ຄວນຈະພິຈາລະ ນາຂະໜາດໃຫຸ້ ກວຸ້ າງກົ່ ວາ 50,000 ເຮັກຕາ. ການກ ານ ດໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຂະໜາດ 

ນຸ້ ອຍຈະໄດຸ້ ຖ ກພິຈາ ລະນາໂດຍການວາງເງ ົ່ ອນໄຂເລີ ຸ້ ມຕ ຸ້ ນໃນຂ ງເຂດຂອງ FSC ສ າລັບປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ໄດຸ້ ຈັດສັນທີົ່ ມີ ຄວາມເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນ 

(ລະອຽດ) ຕ ົ່ າ (SLIMF) ຊ ົ່ ງໄດຸ້ ຖ ກວາງໃນລະດັບສາກ ນ ໂດຍ FSC (100 ha) ຫ   ໂດຍການລິ ເລີ ຸ້ ມໃນລະດັບຊາດຂອງ 
FSC. 

 

7  ເນ ື້ ອໃນ 

7.1  ຂອບເຂດ   

ມາດຖານນີ ຸ້ ຈະເປັນພ ຸ້ ນຖານໃຫຸ້  ການຢັຸ້ ງຢ ນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  FSC ຂອງ ວິ ສາຫະກິດການຈັດສັນປົ່ າໄມຸ້ ໃນ ລາວ. 

 

7.2  ຜ ນສກັ ສິ ດຂອງມາດຖານ 

ມາດຖານນີ ຸ້ ມີ ຜ ນສັກສິ ດນັບແຕົ່  ເດ ອນມິຖ ນາ /2008 ເປັນຕ ຸ້ ນໄປ. 

 

7.3  ເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ 

FSC-STD-01-001 v. 4.0 ບັນດາຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຖານ ສ າລັບການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້   

FSC-STD-01-002 (ຮົ່ າງ 1-0) ອະທິບາຍຄ າສບັ ຂອງ FSC 

 

7.4 ຄ ານີ ຍາມ 

ເບີົ່ ງ ບ ດແນບທຸ້ າຍ A ສ າລັບການແປຄ າສບັ ຄ າຫຍ ຸ້ :  

FME : ອ ງ ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້   

FSC : ສະພາບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້   

HCVF : ປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງການອະນ ລັກ   

SLIMF : ປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ຈັດສັນຂະໜາດນຸ້ ອຍ ແລະມີ ຄວາມລະອຽດ (ເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນ) ຕ ົ່ າ 

 

7.5 ມາດຖານຊ ົ່ ວຄາວ ຂອງ NEPCon ສ າລັບການປະເມີ ນຜ ນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໃນລາວ 

 

1 Criteria 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. 9.1, 10.5 and 10.8. 
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ຫ ັ ການ # 1: ຄວາມສອດຄົ່ ອງກັບ ລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ຫ ັ ກການຂອງສະພາບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້  

ການຄ ຸ້ ມຄອງຈັດສັນປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງນັບຖ ທ ກລະລຽບກ ດໝາຍຂອງປະເທດ ທີົ່ ດ າເນີ ນການຄ ຸ້ ມຄອງ, ສ ນທິສັນຍາ ແລະຂ ຸ້ ຕ ກ 

ລ ງສາກ ນທີົ່ ປະເທດດັົ່ ງກົ່ າວໄດຸ້ ໃຫຸ້ ສັດ ຕະຍາບັນ,ພຸ້ ອມດຽວກັນກ ຕຸ້ ອງ ສອດຄົ່ ອງກັບຫ ັ ກການ ແລະ 
ມາດະຖານຂອງສະພາບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້  ນ າດຸ້ ວຍ.   

1.1 ການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ນັບຖ ທ ກໆລະບຽບການ ແລະ ຫ ັ ກການບ ລິ ຫານ ຈະແມົ່ ນລະດັບຊາດ 

ແລະລະດັບທຸ້ ອງຖິົ່ ນກ ຕາມ.  

1.1.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນບ ດບັນທ ກຂອງການເຮັດຕາມກ ດໝາຍ, ຂ ຸ້ ກ ານ ດ 

ຂອງລັດ/ແຂວງ, ສະຫະພັນທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ. 

1.2 ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຈົ່ າຍຄົ່ າອາກອນ, ພັນທະ, ພາສີ  ແລະ ການເສຍພັນທະຕົ່ າງໆ ທີົ່ ປະກາດໃຊຸ້  ແລະໃຫຸ້ ຖ ກກ ດໝາຍ.  

1.2.1 ໂຄງການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ປັບປ ງຂ ຸ້ ມູນໃນການຈົ່ າຍຄົ່ າພາສີ , ອາກອນ, ຄົ່ າຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ຄົ່ າເຊ ົ່ າ 
ແລະ ອ ົ່ ນໆ. 

1.2.2 ເມ ົ່ ອເຫັນວົ່ າອ ງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ບ ົ່ ໄດຸ້ ປັບປ ງຂ ຸ້ ມູນການໃຊຸ້ ຈົ່ າຍ,  ແຜນການໃຊຸ້ ຈົ່ າຍທັງໝ ດ          

ຈະຕຸ້ ອງຖ ກເຫັນດີ  ຈາກສະຖາບັນທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ. 

1.3 ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ນັບຖ ທ ກໆກ ດໝາຍ ແລະ ຂ ຸ້ ຕ ກລ ງທາງສາກ ນທີົ່ ລັດຖະບານໄດຸ້ ໃຫຸ້ ສັດຕະຍາບັນເປັນຕ ຸ້ ນແມົ່ ນ ສ ນທິ 

ສັນຍາວົ່ າດຸ້ ວຍຄວາມຫ າກຫ າຍ ດຸ້ ານຊີ ວະນາໆພັນ, CITES, ອະນ ສັນຍາແຮງງານສາກ ນ (ILO), ITTA.  

1.3.1  ໂຄງການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງຮູຸ້ ເຖິງຂ ຸ້ ຜູກມັດທາງການປ ກຄອງ ແລະ ທາງກ ດໝາຍໂດຍຄ ານຶ ງ 
ເຖີ ງຂ ຸ້ ຕ ກລ ງຕົ່ າງໆທາງສາກ ນທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ.   

1.3.2 ໂຄງການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງບັນລ ຕາມເຈດຈ ານ ງຂອງສ ນທິສັນຍາຕົ່ າງໆທີົ່ ນ າໃຊຸ້ ລວມມີ  CITES, ສ ນ 

ທິສັນຍາວົ່ າດຸ້ ວຍຄວາມ ຫ າກຫ າຍ ດຸ້ ານຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ສ ນທິສັນຍາແຮງງານສາກ ນ (29, 87, 98, 100, 105, 

111, 138, 182 ແລະ ສ ນທິສັນຍາທີົ່ ຜູກມັດອ ົ່ ນໆ).    

1.4  ຂ ຸ້ ຂັດ ແຍົ່ ງລະຫວົ່ າງກ ດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແລະ ຫ ັ ການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ ສະພາບ ລິ ຫານ 

ປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການປະເມີ ນໂດຍຜູຸ້ ຢັຸ້ ງຢ ນ ແລະ ຝົ່ າຍທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ ຫ   ຝົ່ າຍທີົ່ ຖ ກ ຜ ນກະທ ບ ເພ ົ່ ອຈ ດປະສ ງຂອງ ການຢັຸ້ ງຢ ນ 

ຕາມແຕົ່ ລະກ ລະນີ   

 1.4.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງໄຈຸ້ ແຍກກົ່ ຽວກັບຂ ຸ້ ຂັດ ແຍົ່ ງລະຫວົ່ າງກ ດໝາຍ, ຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ຂອງສະພາບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້ , ແລະ ອະນ ສັນຍາ ແລະ ສ ນທິສັນຍາສາກ ນຕົ່ າງໆ.  

1.4.2 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງເຮັດວຽກໃຫຸ້ ຕິດພັນກັບອ ງກອນທາງກ ດໝາຍທີົ່ ເໝາະສ ມ ແລະ ຝົ່ າຍ 

ອ ົ່ ນໆເພ ົ່ ອ ແກຸ້ ໄຂຂ ຸ້ ຂັດແຍຸ້ ງ ລະຫວົ່ າງ ກ ດໝາຍ/ຂ ຸ້ ກ ານ ດ ແລະ ມາດຖານ ແລະ ຫ ັ ກການ   ຂອງ FSC.  

1.5 ເຂດຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການປຸ້ ອງກັນຈາກການຂ ດຄ ຸ້ ນທີົ່ ຜິດກ ດໝາຍ, ການຕັຸ້ ງຖິົ່ ນຖານ ແລະ ກິດຈະ 
ກ າອ ົ່ ນໆທີົ່ ບ ົ່ ໄດຸ້ ຮັບອະນ ຍາດ.  

1.5.1 ໜົ່ ວຍງານຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງປຸ້ ອງກັນການຂ ດຄ ຸ້ ນທີົ່ ບ ົ່ ໄດຸ້ ຮັບອະນ ຍາດ ແລະ ກິຈະກ າອ ົ່ ນໆທີົ່ ບ ົ່ ໄດຸ້    
ຄວບຄ ມຈາກຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ຫ   ປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນທີົ່ ມີ ສິ ດນ າໃຊຸ້ .   

1.5.2 ສ າລັບກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍົ່ , ຕຸ້ ອງມີ ລະບ ບການສຸ້ າງເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ ແລະ ການລາຍງານ 

ໃຫຸ້ ເຈ ຸ້ າໜຸ້ າທີົ່ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ ຕ ວຢົ່ າງ: ການຂ ດຄ ຸ້ ນທີົ່ ຜິດກ ດໝາຍ, ການຕັຸ້ ງ ຖີົ່ ນຖານ ແລະ ການຢ ດຄອງ ຫ   ກິດຈະກ າຕົ່ າງໆ 
ທີົ່ ບ ົ່ ໄດຸ້ ຮັບອະນ ຍາດ.  

1.6 ຜູຸ້ ຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນເຖີ ງຮູບການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ໃນໄລຍະຍາວ ທີົ່ ຕິດແໜຸ້ ນກັບມາດຖານ        

ແລະ ຫ ັ ກການຂອງ FSC.   
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1.6.1 ສ າລັບກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍົ່ , ໂຄງງການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງມີ ນະໂຍບາຍທີົ່ ສາທາລະນະສາ            
ມາດຫາອົ່ ານໄດຸ້  ຫ   ເຮັດແຈຸ້ ງການໃນການເຮັດຕາມມາດຖານການຢັຸ້ ງຢ ນຂອງ FSC ກົ່ ຽວກັບປົ່ າ          ໄມຸ້ ທີົ່ ຕ ນຮັບ 

ຜິດຊອບ ພາຍໃຕຸ້ ການປະເມີ ນຜ ນ.   

1.6.2  ໂຄງການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຈະບ ົ່ ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕົ່ າງໆ ທີົ່  ມີ ຂ ຸ້ ຂັດແຍຸ້ ງກັບມາດຖານ ແລະ            
ຫ ັ ກການຂອງ FSC ຢົ່ າງບາດຫູບາດຕາໃນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ ານອກເຂດປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ປະເມີ ນຜ ນ.   

1.6.3

ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງເປີ ດເຜີຍຂ ຸ້ ມູນໃນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າໄມຸ້ ທັງໝ ດທີົ່ ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ໄດຸ້ ຈັດສັ
ນ ເພ ົ່ ອສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນການເຮັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ FSC ໃນປະຈ ບັນ ຕ ົ່ ການຢັຸ້ ງຢ ນ ແລະ ຕ ົ່  ເນ ຸ້ ອທີົ່  

ນອກຈາກຂອບເຂດການຢັຸ້ ງຢ ນ.   

ຫ ັ ກການ #2: ສິ ດນ າໃຊຸ້  ແລະຖ ຄອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ   

ສິ ດຖ ຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ ທີົ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້ ໃນໄລຍະຍາວ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການກ ານ ດລະອຽດ, 

ເຮັດເປັນເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ ແລະ ສຸ້ າງຂ ຸ້ ນຢົ່ າງເປັນທາງການ. 

2.1  ຫ ັ ກຖານທີົ່ ຈະແຈຸ້ ງ ກົ່ ຽວກັບສິ ດຊ ມໃຊຸ້ ປົ່ າໄມຸ້ ໃນໄລຍະຍາວ ຕ ົ່ ກັບທີົ່ ດີ ນ (ເຊັົ່ ນ: ໃບຕາດີ ນ, ສິ ດຕາມປະເພນີ , ຫ   

ສັນຍາເຊ ົ່ າ) ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນ.  

2.1.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງເຮັດເອກະສານຫ ັ ກຖານຂອງສີ ດຕົ່ າງໆໃນໄລຍະຍາວ, 

ໃຫຸ້ ຖ ກຕຸ້ ອງຕາມກ ດໝາຍ (ຢົ່ າງນຸ້ ອຍ ນຶົ່ ງຮອບ ຕັດຟັນ ຫ   ຮອບວຽນຂ ດຄ ຸ້ ນ) ເພ ົ່ ອຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ດີ ນ ແລະ 
ການນ າໃຊຸ້ ຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້  ສ າລັບບົ່ ອນທີົ່ ຕຸ້ ອງການການຢັຸ້ ງຢ ນ. 

2.2  ປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ກັບ ສິ ດຊ ມໃຊຸ້  ຫ   ສິ ດຖ ຄອງຕາມປະເພນີ  ຫ   ສິ ດຕາມກ ດໝາຍ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການຄ ຸ້ ມຄອງ        
ຕາມຂອບເຂດທີົ່ ຈ າເປັນເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນສິ ດ ຫ   ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂ າເຈ ຸ້ າ ຕ ົ່ ກັບ ກິດຈະການປົ່ າໄມຸ້ .   

2.2.1  ສິ ດທາງດຸ້ ານກ ດໝາຍ ຫ   ສິ ດນ າໃຊຸ້  ຫ   ສິ ດຖ ຄອງ ຕາມປະເພນີ  ຕ ົ່ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຂອງ ປະຊາຊ ນ 

ທຸ້ ອງຖິົ່ ນຕຸ້ ອງເຮັດເປັນເອກະສານອຸ້ າງອີ ງຢົ່ າງຈະແຈຸ້ ງໂດຍຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ .   

2.2.2 ໂຄງງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງສະໜອງຫ ັ ກຖານທີົ່ ສະແດງເຖີ ງການຍີ ນຍອມຂອງຊາວ           ບຸ້ ານ ຫ   

ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆທີົ່ ຖກຶ ຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່  ກິດຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ທີົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່  ສິ ດນ າໃຊຸ້ .  

2.2.3 ຂັຸ້ ນຕອນການວາງແຜນ ຂອງ ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງລວມເອ າການມີ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ ປະຊາຊ ນ 

ທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ຫ   ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນໆ ພຸ້ ອມກັບ ສິ ດນ າໃຊຸ້  ຫ   ສິ ດຖ ຄອງ ຫ   ສິ ດຕາມກ ດໝາຍ ຕົ່ າງໆ.  

2.3  ຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້  ກ ນໄກທີົ່ ເໝາະສ ມ ໃນການແກຸ້ ໄຂຂ ຸ້ ຂັດ ແຍຸ້ ງກົ່ ຽວກັບການຖ ຄອງ ແລະ ສິ ດຊ ມໃຊຸ້ . ຖານະພາບ        

ແລະ ເຫດການຂອງ ຂ ຸ້ ຂັດແຍຸ້ ງເດັົ່ ນໆ ຕຸ້ ອງພິຈາລະນາຢົ່ າງຈະແຈຸ້ ງໃນການປະເມີ ນການຢັຸ້ ງຢ ນ. ຂ ຸ້ ຂັດແຍົ່ ງ ທີົ່         

ໜັກໜາສາຫັດ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງກັບຜ ນປະໂຫຍດທີົ່ ສ າຄັນຕົ່ າງໆຕາມປ ກ ກະຕິແລຸ້ ວ ແມົ່ ນຈະຖ ກຕັດສິ ດຈາກ ການຢັຸ້ ງຢ ນ.  

2.3.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້ ກ ນໄກຕົ່ າງໆ ເພ ົ່ ອແກຸ້ ໄຂຂ ຸ້ ຂັດແຍຸ້ ງ ທີົ່ ມີ  ການຮຸ້ ອງຮຽນຕ ົ່  ກັບການຖ  

ຄອງ ແລະ ສິ ດນ າໃຊຸ້  ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງກັບຜູຸ້ ຂັດແຍົ່ ງ.   

2.3.2 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ບຄ  ົ່  ວນມີ ການພ ວພັນ ກັບຂ ຸ້ ຂັດແຍົ່ ງທີົ່ ໜັກໜາສາຫັດ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ   
ກັບຜ ນປະໂຫຍດທີົ່ ສ າຄັນຕົ່ າງໆ ຕ ົ່ ກັບເຂດປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ໄດຸ້ ຮັບການສະເໜີ.   

2.2.3 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນຄວາມຄ ບໜຸ້ າທີົ່ ສ າຄັນໃນການແກຸ້ ໄຂຂ ຸ້ ຂັດແຍົ່ ງ.  

2.3.4 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງເຮັດເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ ປະກອບ ແລະ ຮັກສາເອກະສານຕົ່ າງໆ ໄວຸ້  ກົ່ ຽວກັບ  

ຂ ຸ້ ຂັດແຍົ່ ງ ແລະ ການແກຸ້ ໄຂ ລວມທັງ ຫ ັ ກຖານທີົ່ ຂ ຸ້ ຂັດແຍົ່ ງໄດຸ້ ຖ ກແກຸ້ ໄຂ.  

 

ຫ ັ ກການ #3: ສິ ດຂອງປະຊາຊ ນດັຸ້ ງເດີ ມ 
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ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບຮູຸ້  ແລະ ນັບຖ  ສິ ດທາງກ ດໝາຍ ແລະ ສິ ດຕາມປະເພນີ  ຂອງປະຊາຊ ນດັຸ້ ງເດີ ມ ໃນການເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ, 
ການຊ ມຊ ມໃຊຸ້  ແລະຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ດິ ນ, ເຂດແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂ າເຈ ຸ້ າ.  

3.1  ປະຊາຊ ນດັົ່ ງເດີ ມຕຸ້ ອງຄ ຸ້ ມຄອງການຈັດສັນປົ່ າໄມຸ້ ໃນເນ ຸ້ ອທີົ່ ດີ ນ ແລະ ເຂດແດນຂອງເຂ າເວັຸ້ ນແຕົ່ ເຂ າເຈ ຸ້ າໄດຸ້ ຍີ ນ 

ຍອມ ໃຫຸ້ ພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນ.  

3.1.1 ອ ງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຈະຕຸ້ ອງກ ານ ດແຈຸ້ ງ ກົ່ ຽວກັບສິ ດນ າໃຊຸ້ ຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້  (ຕ ຸ້ ນໄມຸ້  ແລະ 
ເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດ ງ) ຕາມຮີ ດຄອງປະເພນີ  ຂອງປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖິົ່ ນ ໃນບົ່ ອນທີົ່ ມີ ການຮັບຮູຸ້ ສິ ດນ າໃຊຸ້ ຊັບພະຍາກອນ ປົ່ າໄມຸ້  
ຕາມຮີ ດຄອງປະເພນີ  ຫ   ຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ສິ ດຕົ່ າງໆເຫ  ົ່ ານີ ຸ້ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຖ ກຮັບຮູຸ້ ຢົ່ າງເປັນທາງການ 

ໂດຍມີ ການເຫັນດີ ເຫັນພຸ້ ອມຮົ່ ວມກັນ.  

3.1.2  ບ ົ່ ຄວນໃຫຸ້ ມີ ກດິ  ຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງໃດເກີດຂ ຸ້ ນໃນເນ ຸ້ ອທີົ່ ທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໃນຂ ຸ້  3.1.1 ຂຸ້ າງເທີ ງ,  ຖຸ້ າປາສະຈາກ 

ຫ ັ ກຖານສະແດງເຖີ ງການຍີ ນຍອມ ຂອງປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນທີົ່ ຮຸ້ ອງຮຽນຕ ົ່ ເນ ຸ້ ອທີົ່ ດີ ນ,  ເຂດແດນ ຫ   ສິ ດຕາມປະເພນີ  ດັົ່ ງກົ່ າວ.   

3.1.3  ຕຸ້ ອງເຄ າລ ບຂ ຸ້ ຕ ກລ ງ ກັບຊາວບຸ້ ານທຸ້ ອງຖີົ່ ນ. 

3.2  ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າບ ົ່ ຄວນຂ ົ່ ມຂູົ່  ຫ   ເຮັດໃຫຸ້ ຊັບພະຍາກອນ ຫ   ສິ ດຖ ຄອງ ຂອງ ປະຊາຊ ນດັົ່ ງເດີ ມລ ດລ ງ        
ບ ົ່ ວົ່ າທາງກ ງ ຫ  ທາງອຸ້ ອມ.   

3.2.1  ບ ົ່ ຄວນມີ ຫ ັ ກຖານ ຫ   ການຊີ ຸ້ ບອກໃດໆ ທີົ່ ເຫັນວົ່ າໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ໄດຸ້ ຂ ົ່ ມຂູົ່ ສິ ດ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຕົ່ າງໆຂອງປະຊາຊ ນດັົ່ ງເດີ ມ.   

3.3 ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງຮັບຮູຸ້  ແລະຄ ຸ້ ມຄອງ ພ ຸ້ ນທີົ່  ພີເສດທີົ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນ ທາງດຸ້ ານ ວັດທະນະທ າ, ນິ ເວດ 

ວິ ທະຍາ, ເສດຖະກິດ ຫ   ສາດສະໜາ ຂອງປະຊາຊ ນດັຸ້ ງ ເດີ ມ ແລະຕຸ້ ອງ ໄດຸ້ ກ ານ ດ ຢົ່ າງຈະແຈຸ້ ງ ໂດຍ ມີ          

ການຮົ່ ວມມ ກັບ ປະຊາຊ ນດັົ່ ງກົ່ າວ.  

3.3.1  ພ ຸ້ ນທີົ່  ພີເສດທີົ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນ ທາງດຸ້ ານວັດທະນະທ າ, ນິ ເວດວິ ທະຍາ, ເສດຖະກິດ ຫ   ສາດສະໜາ   

ຂອງປະຊາຊ ນດັຸ້ ງເດີ ມຕຸ້ ອງປະກອບເປັນເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ ໃນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ.ເນ ຸ້ ອທີົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວຕຸ້ ອງໄດຸ້ ກ ານ ດໃນແຜນທີົ່  

ຫ   ໃນປົ່ າໄມຸ້ ຢົ່ າງຈະແຈງຸ້  .  

3.3.2  ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັຸ້ ນຕອນຕຸ້ ອງ ລວມເອ າການມີ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງປະຊາຊ ນດັົ່ ງເດີ ມ ຫ   ຜູຸ້ ຊຽົ່ ວຊານ         

ທີົ່ ພວກເຂ າມອບໝາຍໃນການກ ານ ດພ ຸ້ ນທີົ່ ພີເສດຕົ່ າງໆ.   

3.3.3 ພ ຸ້ ນທີົ່ ພີເສດຕົ່ າງໆຕຸ້ ອງໄດຸ້ ກ ານ ດໃນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ/ແຜນດ າເນີ ນງານ.   

3.3.4 ພ ຸ້ ນທີົ່ ພີເສດຕົ່ າງໆ ຕຸ້ ອງຖ ກປ ກປຸ້ ອງໃນໄລຍະປະຕິບັດງານຕົ່ າງໆ.   

3.4  ປະຊາຊ ນດັຸ້ ງເດີ ມ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຄົ່ າຕອບແທນສ າລັບການນ າໃຊຸ້ ພູມປັນຍາພ ຸ້ ນບຸ້ ານ ໃນການນ າໃຊຸ້ ຊະນິ ດ        ພັນໄມຸ້  
ຫ  ລະບ ບຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ . ຄົ່ າຕອບແທນນີ ຸ້ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການຕ ກ ລ ງຢົ່ າງເປັນທາງການ ກັບການຍີ ນຍອມ       

ຂອງພວກເຂ າກົ່ ອນຈະດ າເນີ ນການ.  

3.4.1 ຕຸ້ ອງມີ ຂ ຸ້ ຕ ກ ລ ງປາກເປ ົ່ າ ຫ   ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ ົ່  ເງ ົ່ ອນໄຂຂອງການຕອບແທນ ເມ ົ່ ອມີ ການນ າ         ໃຊຸ້  
ພູມປັນຍາພ ຸ້ ນບຸ້ ານ ເພ ົ່ ອວັດຖ ປະສ ງທາງການຄຸ້ າ.   

3.4.2 ລະບ ບຕອບແທນ ສ າລັບນ າໃຊຸ້  ພູມປັນຍາພ ຸ້ ນບຸ້ ານຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ສ າເລັດກົ່ ອນເລີ ຸ້ ມກິດຈະການປົ່ າໄມຸ້           
ຊ ົ່ ງຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງທຸ້ ອງຖີົ່ ນ.   

 

ຫ ັ ກການ #4: ການພ ວ ພັນຂອງຊ ມຊ ນ ແລະ ສິ ດຂອງຜູຸ້ ອອກແຮງງານ  

ກິດຈະການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັກສາ ຫ   ສ ົ່ ງເສີ ມຄວາມເປັນຢູົ່ ທາງສັງຄ ມ ແລະ ທາງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ ຍາວ 

ຂອງຜູຸ້ ໃຊຸ້ ແຮງງານ ແລະຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ.  

4.1 ຊ ມຊ ນ ທີົ່ ຢູົ່ ພາຍໃນ ຫ   ໃກຸ້ ຄຽງເຂດຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງມີ ໂອກາດ ໃນການໄດຸ້ ຮັບວຽກ, ຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ      
ການບ ລິ ການຕົ່ າງໆ.  
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4.1.1  ຊ ມຊ ນ ແລະ ຄ ນທີົ່ ອາໃສຢູົ່ ທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບໂອກາດເທ ົ່ າທຽມກັນ ແລະເໝາະສ ມ ໃນກິດຈະກ າ           
ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ໃນເລ ົ່ ອງການວົ່ າຈຸ້ າງ, ການຝກ  ອ ບຮ ມ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດ ຫ   ໂ ອກາດຕົ່ າງໆ.  

4.2   ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງບັນລ ຕາມກ ດໝາຍທີົ່ ນ າໃຊຸ້  ແລະ/ຫ   ຂ ຸ້ ກ ານ ດຕົ່ າງໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງເຖີ ງສ ຂະພາບ        

ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຈຸ້ າງ ແລະ ຄອບຄ ວຂອງພວກເຂ າ.   

4.2.1 ຄົ່ າແຮງານ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດອ ົ່ ນໆ (ສ ກຂະພາບ, ເບັຸ້ ຽບ ານານ, ຄົ່ າຊ ດເຊີ ຍ, ທີົ່ ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ) 

ຂອງພະນັກງານ ຫ   ສັນຍາຈຸ້ າງ ຄວນເໝາະສ ມ ແລະ ສອດຄົ່ ອງ (ບ ົ່ ຕ ົ່ າກວົ່ າ) ມາດຖານທີົ່ ນ າໃຊຸ້ ຢູົ່ ໃນ ທຸ້ ອງຖີົ່ ນັຸ້ ນ.  

4.2.2  ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຜູຸ້ ໃຊຸ້ ແຮງງານ.  

4.2.3  ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ສອດຄົ່ ອງກັບເງ ົ່ ອນໄຂພ ຸ້ ນຖານຂອງ          ປະເທດ. 

4.2.4 ຕຸ້ ອງສະໜອງອ ປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫຸ້ ກ າມະກອນ (ພະນັກງານ ແລະ ສັນຍາຈຸ້ າງອ ົ່ ນໆ) 
ໃຫຸ້ ເໝາະສ ມຕ ົ່ ໜຸ້ າວຽກຂອງແຕົ່ ລະຄ ນ ແລະ ອ ປະກອນທີົ່ ນ າໃຊຸ້  (ເຊັົ່ ນ: ໝວກກັນກະທ ບ, ເຄ ົ່ ອງປຸ້ ອງກັນສຽງ, 
ເສ ຸ້ ອຄ ມທີົ່ ສາມາດເຫັນໄດຸ້ ງົ່ າຍ,  ເ ກີບທີົ່ ມີ  ຫ ວແຂງ ແລະ ເຄ ົ່ ອງປຸ້ ອງກັນໂສຸ້ ເລ ົ່ ອຍຈັກຂາດ).  

4.2.5 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງຮັກສາໄວຸ້ ເອກະສານກົ່ ຽວກັບອ ປະຕິເຫດທີົ່ ເກີດຈາກການເຮັດ           ວຽກ 

ແລະ ການປະຕິບັດທາງດຸ້ ານຄວາມປອດໄພທີົ່ ເໝາະສ ມ.   

4.2.6 ການປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງຮັບປະກັນໄດຸ້ ເຖີ ງການ          

ປະຕິບັດຕ ົ່ ລູກ ຈຸ້ າງຢົ່ າງເທ ົ່ າທຽມກັນໃນເລ ົ່ ອງການຈຸ້ າງ, ຄວາມກຸ້ າວໜຸ້ າ,  ການເລີ ກຈຸ້ າງ, ການໃຫຸ້          ລາງວັນ ແລະ 
ການຈຸ້ າງງານ ທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບຄວາມໝັຸ້ ນຄ ງຂອງສັງຄ ມ.   

4.3 ຕຸ້ ອງຮັບປະກັນສິ ດຂອງຜູຸ້ ອອກແຮງງານໃນເວລາຈັດຕັຸ້ ງ ແລະ ເຈລະຈາຕ ົ່ ລອງກັບນາຍຈຸ້ າງ ດັົ່ ງທີົ່ ໄດຸ້ ລະບ ໄວຸ້       ໃນ 

ສ ນທິສັນຍາກົ່ ຽວກັບອ ງການຈັດ ຕັຸ້ ງແຮງງານສາກ ນ (ILO) ປີ  87 ແລະ 98.  

4.3.1 ໂດຍການກະທ າ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງນັບຖ ສິ ດຂອງຜູຸ້ ໃຊຸ້ ແຮງ          ງານ 

(ພະນັກງານ ແລະ ສັນຍາຈຸ້ າງ) ເພ ົ່ ອຈັດຕັຸ້ ງ ຫ   ເຂ ຸ້ າຮົ່ ວມສະຫະພັນກ າມະບານ ແລະ ເພ ົ່ ອເຂ ຸ້ າຮົ່ ວມໃນການຕ ົ່ ລອງລວມໝູົ່  
ດັົ່ ງທີົ່ ໄດຸ້ ລະບ ໄວຸ້ ໃນ ສ ນທິສັນຍາກົ່ ຽວ ກັບອ ງການ ຈັດຕັຸ້ ງແຮງງານສາກ ນ (ILO) ປີ  87 ແລະ 98.  

4.4 ກິຈະການ ແລະ ການວາງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງນ າເອ າຜ ນຂອງການປະເມີ ນຜ ນກະທ ບທາງສັງຄ ມເຂ ຸ້ າ       
ນ າ. ຕຸ້ ອງມີ ການປ ກສາກັບປະຊາຊ ນ ແລະ ກ ົ່ ມ (ທັງຍີ ງ ແລະຊາຍ) ທີົ່ ຖ ກຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຈາກການຈັດສັນ       

ຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ.   

4.4.1 ໂດຍສ ມທ ບກັນລະຫວົ່ າງຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ ແລະ ຝົ່ າຍທີົ່ ມີ ປະໂຫຍດອ ົ່ ນໆ,  ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ 
ປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງປະເມີ ນເບີົ່ ງຜ ນກະທ ບທາງເສຖະກິດສັງຄ ມທີົ່ ກົ່ ຽວພັນເຖີ ງກິຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ . 
ການປະເມີ ນຜ ນຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ສອດຄົ່ ອງກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດ (ຄວາມເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນ)ຂອງກິຈະການ.   

4.4.2 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນວົ່ າຄ າຄິ ດຄ າເຫັນ ຈາກການມີ ສົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງ          
ຊ ມຊ ນໄດຸ້ ຖ ກພິຈາລະນາ ແລະ/ຫ   ຖ ກຕອບຮັບແລຸ້ ວ ໃນໄລຍະການດ າເນີ ນກິດຈະການ ແລະ ການວາງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ.  

4.4.3  ຕຸ້ ອງມີ ການປ ກສາກັບປະຊາຊ ນ ແລະ ກ ົ່ ມ (ທັງຍີ ງ ແລະຊາຍ) ທີົ່ ຖ ກຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຈາກກິດຈະ          
ກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ.   

4.5 ຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້ ກ ນໄກທີົ່ ເໝາະສ ມ ເພ ົ່ ອແກຸ້ ໄຂ ຂ ຸ້ ຂອຸ້ ງໃຈ ແລະເພ ົ່ ອໃຫຸ້ ການຊ ດເ ຊີ ຍທີົ່ ເປັນທ າ ໃນກລະນີ  ໄດຸ້ ຮັບ   

ຜ ນເສຍຫາຍ ຫ   ສູນເສຍ ທີົ່ ສ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ສິ ດຊ ມໃຊຸ້ ຕາມປະເພນີ  ຫ   ສິ ດທາງ ກ ດໝາຍ, ຊັບສີ ນ, ຊັບພະ          ຍາກອນ 

ຫ   ຊີ ວິ ດການເປັນຢູົ່  ຂອງປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖິົ່ ນ. ຕຸ້ ອງມີ ມາດຕະການເພ ົ່ ອຫ ີ ກລົ່ ຽງການສູນເສຍ ແລະ         ຜ ນເສຍຫາຍ 

ດັົ່ ງກົ່ າວ.  

4.5.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງພະຍາຍາມ ຫ ີ ກລົ່ ຽງການສູນເສຍ ແລະ ຜ ນເສຍຫາຍ ທີົ່ ຈະສ ງຜ ນ          

ກະທ ບຕ ົ່ ປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ, ແລະ ໃນການແກຸ້ ໄຂຂ ຸ້ ຂຸ້ ອງໃຈທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບສິ ດທາງກ ດໝາຍ, ການຊ ດເຊີ ຍ ຜ ນເສຍຫາຍ ແລະ 
ຜ ນກະທ ບທາງລ ບ.  
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4.5.2 ຕຸ້ ອງຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດລະບຽບການເພ ົ່ ອແກຸ້ ໄຂຂ ຸ້ ຂຸ້ ອງໃຈໃຫຸ້ ມີ ປະສິ ດທິຜ ນ ແລະ ເພ ົ່ ອພິຈາລະນາການ 

ຊ ດເຊີ ຍຕ ົ່ ຜ ນເສຍຫາຍ ຫ   ການສູນເສຍ. (ໝາຍເຫດ: ເບີົ່ ງ ມາດຖານ 2.3 ສ າລັບການແກຸ້ ໄຂ ການຖ ຄອງທີົ່ ດີ ນ (ເຊັົ່ ນ: 

ຊັບສີ ນ ຫ   ສິ ດນ າໃຊຸ້ ). 

  

ຫ ັ ກການ # 5: ຜ ນປະໂຫຍດຈາກປົ່ າ 

ກິດຈະການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງສ ົ່ ງເສີ ມການນ າໃຊຸ້ ຜະລິ ດຕະຜ ນປົ່ າໄມຸ້ ຕົ່ າງໆ ແລະ ການບ ລິ ການ ຢົ່ າງມີ ປະສິ ດທິຜ ນ ເພ ົ່ ອ 

ຮັບປະກັນຜ ນປະໂຫຍດ ທາງດຸ້ ານເສດຖະກິດ, ສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ສັງຄ ມຢົ່ າງກວຸ້ າງຂວາງ.  

5.1 ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງສູຸ້ ຊ ນໃຫຸ້ ມີ ເສດຖະກິດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ ຕຸ້ ອງພິຈາລະນາ ໄລົ່ ລຽງທາງ        
ດຸ້ ານສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ, ສັງຄ ມ ແລະການດ າເນີ ນງານ ໃນການຜະລິ ດ, ແລະ ຮັບປະກັນໄດຸ້ ວົ່ າ ການລ ງທ ນແມົ່ ນຈ າເປັນ 

ຕຸ້ ອງບູລະນະຮັກສາຜ ນຜະຫ ິ ດທາງດຸ້ ານນິ ເວດວິ ທະຍາ ຂອງປົ່ າໄມຸ້ .  

5.1.1 ງ ບປະມານຕຸ້ ອງລວມເອ າ ມູນຄົ່ າ ທາງສັງຄ ມ ແລະ ສະພາບແວດລຸ້ ອມ ລວມທັງຄົ່ າດ າເນີ ນກິດຈະ          ການ  

ເຊິົ່ ງ ຈ າເປັນເພ ົ່ ອຮັກສາ ຖານະພາບການຢັຸ້ ງຢ ນໄວຸ້  (ເຊັົ່ ນ: ການລ ງທ ນ ເພ ົ່ ອ ການວາງແຜນຈັດ ສັນຄ ຸ້ ມຄອງ, ການບູລະນະເ 
ສັຸ້ ນທາງ, ການປະຕິບັດວຽກງານວະນະວັດວິ ທະຍາ, ຄວາມສ ມບູນ ຂອງປົ່ າໄມຸ້  ໃນໄລຍະຍາວ, ການຕິດຕາມກວດກາ 
ການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕ ແລະ ຜ ນຜະລດິ  ຂອງ ປົ່ າ, ແລະ ການອະນ ລັກ).  

5.1.2 ລາຍຮັບທີົ່ ຄາດຄະເນໃນງ ບປະມານຕຸ້ ອງອີ ງໃສົ່ ການສັນນິ ຖານທີົ່ ແມຸ້ ນຢ າ. 

5.2 ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ແລະ ການຕະຫ າດ ຕຸ້ ອງສາມາດກະຕ ກຊ ກຍູຸ້  ໃຫຸ້ ມີ ການນ າໃຊຸ້ ເຕັມຮູບແບບ        

ແລະການປ ງແຕົ່ ງຂອງທຸ້ ອງຖີົ່ ນຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ  ຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າໄມຸ້ ຢົ່ າງຫ າກຫ າຍ.  

5.2.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງຊອກຫາ “ການນ າໃຊຸ້ ທີົ່ ດີ ທີົ່ ສ ດ ແລະ ໄດຸ້ ຮັບຜ ນສູງສ ດ” ສ າລັບໄມຸ້ ແຕົ່ ລະຕ ຸ້ ນ 

ແລະ ແຕົ່ ລະຊະນິ ດພັນ.  

5.2.2 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງກະຕ ກຊ ກຍູຸ້  ໃຫຸ້ ມີ ການຊ ມໃຊຸ້ ຊະນິ ດໄມຸ້ ທີົ່ ບ ົ່ ຄົ່ ອຍຮູຸ້ ຈັກແຕົ່ ມີ    ຫ າຍ ຫ   

ຊະນິ ດພັນທີົ່ ບ ົ່ ມັກນ າໃຊຸ້  ໃນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ເພ ົ່ ອນ າໃຊຸ້ ທາງການຄຸ້ າ ແລະ ຊ ມໃຊຸ້ ພາຍໃນ.  

5.2.3 ເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດ ງ ຄວນຖ ກພິຈາລະນາໃນໄລຍະນ າໃຊຸ້  ແລະ ປ ງແຕົ່ ງໄມຸ້ .  

5.2.4 ຕຸ້ ອງເອ າໃຈໃສົ່ ການປ ງແຕົ່ ງໃນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ບົ່ ອນທີົ່ ເຫັນວົ່ າເປັນໄປໄດຸ້ .  

 5.3 ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງຫ  ດຜົ່ ອນສິົ່ ງເສດເຫ  ອ ທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບການຂ ດຄ ຸ້ ນ ແລະ ການປ ງແຕົ່ ງໃນເຂດ         

ແລະ ເພ ົ່ ອຫ ີ ກລົ່ ຽງຜ ນເສຍຫາຍຕ ົ່ ຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້ ອ ົ່ ນໆ.   

5.3.1 ຕຸ້ ອງອອກແບບເຕັກນິ ກການຂ ດຄ ຸ້ ນໄມຸ້  ເພ ົ່ ອ ຫ ີ ກລົ່ ຽງໄມຸ້ ແຕົ່ ກ, ການເຊ ົ່ ອມຄ ນນະພາບໄມຸ້ ທົ່ ອນ  ແລະ 
ຜ ນເສຍຫາຍຕ ົ່ ກັບ ປົ່ າໄມຸ້  ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ ົ່ ນໆ.   

5.3.2 ຕຸ້ ອງລ ດຜົ່ ອນສີົ່ ງເສດເຫ  ອທີົ່ ເກີດຈາກການຂ ດຄ ຸ້ ນ, ການປູງແຕົ່ ງໃນເຂດ ແລະ ການບັົ່ ນທົ່ ອນໄມຸ້ .    (ໝາຍເຫດ: 

ເບິົ່ ງ ຫ ັ ກການ 6 ສ າລັບ ປະເມີ ນຜ ນເສຍຫາຍຕ ົ່ ຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້ ). 

 

5.4 ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງສູຸ້ ຊ ນເພ ົ່ ອສຸ້ າງຄວາມເຂັຸ້ ມແຂງ ແລະ ສຸ້ າງຄວາມຫ າກຫ າຍໃຫຸ້ ເສຖະກິດ       

ທຸ້ ອງຖີົ່ ນເພ ົ່ ອ ຫ ີ ກລົ່ ຽງການຂ ຸ້ ນກັບຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າໄມຸ້ ແບບດຽວ.   

5.4.1  ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງສ ົ່ ງເສີ ມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ ຊອກຫາຕະຫ າດ ໃໝົ່  
ແລະຜະລິ ດຕະພັນໃໝົ່  (ມາດຖານ 5.2)  

5.4.2 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງສ ົ່ ງເສີ ມ ການປູງແຕົ່ ງທີົ່ ສຸ້ າງມູນຄົ່ າເພີົ່ ມ.   

5.5 ກິດຈະການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງຮັບຮູຸ້ , ຮັກສາ ແລະ ສ ົ່ ງເສີ ມຄ ນຄົ່ າຂອງການບ ລິ ການ ແລະ ຊັບພະຍາ        
ກອນປົ່ າໄມຸ້  ບົ່ ອນໃດເຫັນວົ່ າເໝາະສ ມ ເຊັົ່ ນ: ແຫ ົ່ ງນ ຸ້ າ ແລະ ການປະມ ງ.  
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5.5.1 ອ ງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງປ ກປັກຮັກສາການບ ລິ ການດຸ້ ານປົ່ າໄມຸ້ ຢົ່ າງກວຸ້ າງຂວາງແນໃສົ່            ເນ ຸ້ ອ 

ທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້ ແລຸ້ ວ ລວມມີ : ແຫລົ່ ງນ ຸ້ າ ຂອງຕ ວເມ ອງ, ການຫາປາເພ ົ່ ອການຜັກຜົ່ ອນ  ແລະ ການຄຸ້ າ (ຫ   ສະໜອງນ ຸ້ າ 
ໃຫຸ້ ການປະມ ງເຂດລູົ່ ມນ ຸ້ າ), ຄ ນນະພາບທີົ່ ເຫັນໄດຸ້ , ການປະກອບສົ່ ວນໃຫຸ້  ຊີ ວະນາໆພັນໃນຂ ງເຂດ, ການຜັກຜົ່ ອນ ແລະ 
ການທົ່ ອງທົ່ ຽວ.   

5.5.2 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງປ ກປັກຮັກສາເຂດປົ່ າໄມຸ້ ລຽບແຄມນ ຸ້ າ ຕາມແຫລົ່ ງນ ຸ້ າທັງໝ ດ,            

ສາຍນ ຸ້ າ,  ອົ່ າງເກັບນ ຸ້ າ, ນ າອອກບ ົ່  ແລະ ໜອງ/ບ ງ, ໃຫຸ້ ສອດຄົ່ ອງກັບເງ ົ່ ອນໄຂຂອງຂ ຸ້ ກ ານ ດແຫົ່ ງຊາດ ຫ   ຂອງ 
ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ດີ ທີົ່ ສ ດ.  

5.5.3 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງສຸ້ າງແຜນທີົ່ ເຂດປຸ້ ອງກັນປົ່ າລຽບແຄມນ ຸ້ າ ຊ ົ່ ງ ສ ົ່ ງເສີ ມມູນຄົ່ າ         
ຂອງການບ ລິ ການປົ່ າໄມຸ້  ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕົ່ າງໆ ເຊັົ່ ນ: ແຫລົ່ ງນ ຸ້ າ ແລະ ການປະມ ງເປັນຕ ຸ້ ນ.  

5.6 ອັດຕາການຂ ດຄ ຸ້ ນຜະລິ ດຕະພັນໄມຸ້ ອອກຕຸ້ ອງບ ົ່ ເກີນລະດັບຄວາມຍ ນຍ ງຂອງປົ່ າ.  

5.6.1 ການຄິ ດໄລົ່ ຮອບວຽນການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕຂອງໄມຸ້ ໃຫຸ້ ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດ    

(ຄວາມເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນ)ຂອງກິຈະການໃນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້ ໂດຍການຈັດປະເພດຊະນິ ດພັນແມົ່ ນເຮັດໄດຸ້ ຈາກການສັງ ລວມ 

ຂ ຸ້ ມູນ ພາກສະໜາມ ແລະ ເອກະສານຕົ່ າງໆ.  

5.6.2 ລະດັບການຂ ດຄ ຸ້ ນທີົ່ ອະນ ຍາດຕຸ້ ອງອີ ງໃສົ່ ການຄິ ດໄລົ່  ການຈະເລີ ນເຕີ ບໂ ຕ ແລະ ຜ ນຜະລິ ດຂອງ  

ປົ່ າ ໃນປະຈ ບັນ, ທາງເອກະສານທີົ່ ເຊ ົ່ ອຖ ໄດຸ້ , ແລະ ທາງການອະນ ລັກ. 

5.6.3 ການຂ ດຄ ຸ້ ນຕຸ້ ອງອີ ງໃສົ່ ຮອບວຽນທີົ່ ອະນ ຍາດໃຫຸ້ ຂ ດຄ ຸ້ ນທີົ່ ໄດຸ້ ຄິ ດໄລົ່ ແລຸ້ ວ (ເຊັົ່ ນ: ການອະນ ຍາດ           

ຕັດປະຈ າປີ ) ແລະການຂ ດຄ ຸ້ ນຈຶົ່ ງບ ົ່ ຄວນໃຫຸ້ ເກີນອັດຕາການເພີຸ້ ມພູນຂອງປົ່ າໃນໄລຍະຍາວທີົ່ ໄດຸ້ ຄິ ດໄລົ່ ໄວຸ້ ແລຸ້ ວ.  

  

ຫ ັ ກການ #6: ຜ ນກະທ ບທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ 

ການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ປ ກປັກຮັກສາຄວາມຫ າກຫ າຍດຸ້ ານຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ຄ ນຄົ່ າ ທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບມັນ, 

ຊັບພະຍາກອນນ ຸ້ າ, ດິ ນ, ທັດສະນິ ຍະພາບ ແລະ ລະບ ບນິ ເວດທີົ່ ບອບບາງ ແລະເປັນເອກະລັກ,  ແລະ ຖຸ້ າເຮັດໄດຸ້ ແບບນັຸ້ ນ 

ຈະເປັນການຮັກສາບ ດບາດ ທາງດຸ້ ານລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາ ແລະ ຄວາມສ ມ ບູນຂອງປົ່ າໄມຸ້ .   

6.1 ການປະເມີ ນຜ ນກະທ ບດຸ້ ານສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ ຕຸ້ ອງໄຫຸ້ ສ າເລັດ ໂດຍເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ, ຄວາມລະອຽດ ຂອງການ 

ຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ແລະ ລັກສະນະເ ດັົ່ ນຂອງຊັບພະຍາກອນທີົ່ ຖ ກຜ ນກະທ ບ ແລະໃຫຸ້ ລວມເຂ ຸ້ າໃນລະບ ບຈັດສັນ.  

ການປະເມີ ນຜ ນຕຸ້ ອງກວມເອ າທັດສະນິ ຍະພາບ ຕະຫ ອດທັງ ຜ ນກະທ ບຂອງການປູງແຕົ່ ງທີົ່ ມີ  ໃນ ພ ຸ້ ນທີົ່ . ຜ ນກະທ ບ 

ດຸ້ ານສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ ຕຸ້ ອງ ໄດຸ້ ປະເມີ ນ ກົ່ ອນທີົ່ ຈະມີ ການລ ບກວນພ ຸ້ ນທີົ່ ນັຸ້ ນ.  

6.1.1  ການປະເມີ ນຜ ນທາງສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ສ າເລັດໃນໄລຍະວາງແຜນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ.  

6.1.2 ຕຸ້ ອງເຮັດການປະເມີ ນຜ ນທາງສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມກົ່ ອນການເຂ ຸ້ າໄປລ ບກວນພ ຸ້ ນທີົ່   

6.1.3  ຕຸ້ ອງຄວບຄ ມຜ ນກະທ ບທາງສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມຂອງການປູງແຕົ່ ງທີົ່ ມີ ໃນພ ຸ້ ນທີົ່  (ເຊັົ່ ນ:ສີົ່ ງເສດເຫ  ອ, ຜ ນ 

ກະທ ບໃນການກ ົ່ ສຸ້ າງ ແລະອ ົ່
ົ່ ນໆ); 

6.1.4  ຕຸ້ ອງພຈິ  າລະນາລະອຽດເຖີ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ທັດສະນິ ຍະພາບ ຂອງ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້    

(ເຊັົ່ ນ: ຜ ນກະທ ບຂອງກິຈະການປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ສະສ ມພາຍໃນ ແລະ ໃກຸ້ ຄຽງໜົ່ ວຍງານຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ); 

6.1.5. ກົ່ ອນເລີ ຸ້ ມກິຈະການປົ່ າໄມຸ້ , ຜ ນກະທ ບທາງສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມທາງລ ບທີົ່ ອາດຈະເກີດຂ ຸ້ ນໄດຸ້  ຕຸ້ ອງໄດຸ້           ກ ານ ດ 

ແລະ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ວາງແຜນເພ ົ່ ອລ ດຜົ່ ອນຜ ນກະທ ບນັຸ້ ນ. ການປະເມີ ນຜ ນບ ົ່ ຈ າເປັນເຮັດເປັນເອກະສານກ ໄດຸ້  
ຖຸ້ າບ ົ່ ຕຸ້ ອງການທາງກ ດໝາຍ. ນີ ຸ້ ແມົ່ ນນ າໃຊຸ້ ກັບ ປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ຈັດສັນທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດ  (ເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນ) ຕ ົ່ າ 
ແລະມີ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍເຫດ: ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ນ າໃຊຸ້ )  

6.2  ຕຸ້ ອງມີ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນຊະນິ ດພັນທີົ່ ຫາຍາກ, ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ແລະໄກຸ້ ຈະສູນພັນ ແລະ ຖີ ນ 

ອາໃສຂອງພວກມັນ. (ເຊັົ່ ນ: ບົ່ ອນເຮັດຮັງ ແລະ ພ ຸ້ ນທີົ່ ຫາກີນ). ຕຸ້ ອງສຸ້ າງເຂດອະນ ລັກ ແລະ ເນ ຸ້ ອທີົ່ ປຸ້ ອງກັນໃຫຸ້ ເໝາະ 
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ສ ມຕາມຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ແລະ ເອກະລັກຂອງ ຊັບພະຍາກອນ ທີົ່ ຖ ກຜ ນກະທ ບ. 

ຕຸ້ ອງຄວບຄ ຸ້ ມການລົ່ າສັດ , ການຫາປາ, ການໃສົ່ ແຮຸ້ ວ ແລະ ການເກັບກູຸ້ ທີົ່ ບ ົ່ ເໝາະສ ມ .  

6.2.1  ຕຸ້ ອງປະເມີ ນ ການປາກ ດມີ ຊະນິ ດພັນທີົ່ ຫາຍາກ, ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ແລະໄກຸ້ ຈະສູນພັນ ແລະ ຖີົ່ ນອາໃສ          

ຂອງພວກມັນ (ເຊັົ່ ນ: ບົ່ ອນເຮັດຮັງ ແລະ ພ ຸ້ ນທີົ່ ຫາກີນ) ໂດຍໃຫຸ້ ມີ ຂ ຸ້ ມູນທີົ່ ດີ ທີົ່ ສ ດ.   

6.2.2  ບ ົ່ ຄວນຂ ດຄ ຸ້ ນ ຊະນິ ດພັນໄມຸ້ ທົ່ ອນທີົ່ ນອນຢູົ່ ໃນບັນຊີ  ຊະນິ ດພັນທີົ່ ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ແລະໄກຸ້ ຈະ          
ສູນພັນບ ົ່ ວົ່ າທາງທຸ້ ອງຖີົ່ ນກ ຄ ທາງສາກ ນ (ເຊັົ່ ນ: ບ ດແນບທຸ້ າຍ CITES 1, ບັນຊຂີ  ອງປະເທດ).   

6.2.3  ຄວນສຸ້ າງ ເຂດອະນ ລັກ ແລະເນ ຸ້ ອທີົ່ ປຸ້ ອງກັນ ຫ   ມາດຕະການປຸ້ ອງກັນອ ົ່ ນໆໃຫຸ້ ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ ແລະ 
ຄວາມລະອຽດຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ອີ ງຕາມເງ ົ່ ອນໄຂທີົ່ ສ ມ ບູນທາງວິ ຊາການ ເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນ ຊະນິ ດພັນທີົ່ ຫາຍາກ, 

ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ແລະໄກຸ້ ຈະສູນພັນ ແລະ ຖີົ່ ນອາໃສຂອງພວກມັນ.  

6.2.4  ຄວນໝາຍເຂດອະນ ລັກໄວຸ້ ໃນແຜນທີົ່  ແລະ ຖຸ້ າເປັນໄປໄດຸ້  ກ ຄວນໝາຍທາງພາກພ ຸ້ ນນ າ.  

6.2.5 ຄວນຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດວິ ທີ ການທີົ່ ມີ ປະສິ ດທິຜ ນໃນໄລຍະດ າເນີ ນວຽກງານປົ່ າໄມຸ້ ເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນເຂດອະນ ລັກ, ຊະນິ ດ 

ພັນທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດ ແລະ ຖີົ່ ນອາໃສຂອງພວກມັນ.   

6.2.6  ຄວນຄວບຄ ມ ການລົ່ າສັດ, ການຫາປາ, ການໃສົ່ ແຮຸ້ ວ ແລະ ການເກັບກູຸ້ ເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດ ງໃນປົ່ າ.   

6.2.7   ບົ່ ອນທີົ່ ມີ ຂ ຸ້ ມູນກົ່ ຽວກັບຊະນິ ດພັນທີົ່ ຫາຍາກ, ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ແລະ ໄກຸ້ ຈະສູນພັນ ແລະ ຖີົ່ ນອາໃສຂອງພວກມັນ, 

ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້ ຂ ຸ້ ມູນນີ ຸ້ ເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນຊັບພະຍາກອນເຫ  ົ່ ານີ ຸ້ . 

ສາມາດນ າໃຊຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ຈັດທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະມີ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍເຫດ: ບ ົ່   ໃຊຸ້  ຕ ວວັດ 6.2.1- 

6.2.5)  

6.3  ຕຸ້ ອງຮັກສາຄວາມສ ມບູນ, ສ ົ່ ງເສີ ມ ຫ   ຟ ຸ້ ນຟູຄ ນ ຄ ນຄົ່ າ ແລະ ບ ດບາດທາງນິ ເວດວິ ທະຍາ ລວມມີ :         

a) ການສ ບທ ອດ ແລະ ການຟ ຸ້ ນຟູປົ່ າ  

b) ຄວາມຫ າກຫ າຍດຸ້ ານ ພັນທ ກ າ, ຊະນິ ດພັນ ແລະ ລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາ  

c) ຮອບວຽນທາງທ າມະຊາດ ທີົ່ ມີ ຜ ນຕ ົ່ ຜະລິ ດຕະຜ ນຂອງລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາ  

6.3.1  ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງມີ ຂ ຸ້ ມູນສະເພາະເຂດ ຫ   ມີ ຂ ຸ້ ມູນທີົ່ ໄດຸ້ ວິ ເຄາະ ແລະ ຈັດພີມແລຸ້ ວກົ່ ຽວກັບ            

ລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາຂອງປົ່ າໄມຸ້  ເພ ົ່ ອເປັນຂ ຸ້ ມູນໃຫຸ້ ໜົ່ ວຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ໂດຍອີ ງໃສົ່ :   

• ການສ ບທ ອດ ແລະ ການຟ ຸ້ ນຟູປົ່ າ; 

• ຄວາມຫ າກຫ າຍດຸ້ ານ ພັນທ ກ າ, ຊະນິ ດພັນ ແລະ ລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາ; 

• ວ ງຈອນທ າມະຊາດ ທີົ່ ມີ ຜ ນຕຜ ົ່  ະລິ ດຕະຜ ນຂອງລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາປົ່ າໄມຸ້ . 

6.3.2 ລະບ ບຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຕຸ້ ອງຮັກສາ, ສ ົ່ ງເສີ ມ ຫ   ຟ ຸ້ ນຟູຄ ນ ຄ ນຄົ່ າ ແລະ ບ ດບາດທາງນິ ເວດ  ວິ ທະຍາ ຂອງ 
ເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ອີ ງຕາມຂ ຸ້ ມູນໃນ 6.3.1. ລະບ ບຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ ຈະລວມມີ :  

• ການປະຕິບັດທາງວະນະວັດວິ ທະຍາ ແລະ ການຈັດສັນອ ົ່ ນໆທີົ່ ເໝາະສ ມຕ ົ່ ການສ ບທອດ, ຄວາມ 

ຫ າກຫ າຍ,ໂຄງສຸ້ າງ,ແລະບ ດບາດຂອງລະບ ບນິ ເວດປົ່ າໄມຸ້ .  

• ບົ່ ອນທີົ່ ເໝາສ ມ, ຕຸ້ ອງມີ ໂຄງການຟ ຸ້ ນຟູເຂດຊ ດໂຊມ    

• ຕຸ້ ອງອາໃສການສ ບພັນທ າມະຊາດ,ຖຸ້ າບ ົ່ ດັົ່ ງນັຸ້ ນກ ປູກເສີ ມ ຫ   ການຟ ຸ້ ນຟູທຽມຈະສ ົ່ ງເສີ ມ ຫ   ຟ ຸ້ ນຟູຄ ນຄວາມ 

ຫ າກຫ າຍດຸ້ ານ ພັນທ ກ າ, ຊະນິ ດພັນ ແລະ ລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາ  

6.4  ຕ ວຢົ່ າງທີົ່ ເປັນຕ ວແທນຂອງລະບ ບນເວດທີົ່ ມີິ ຢູົ່ ໃນຂ ງເຂດ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການປຸ້ ອງກັນໃຫຸ້  ຢູົ່ ໃນສະພາບເດີ ມຂອງມັນ 

ແລະ ໝາຍເຂ ຸ້ າໃນແຜນທີົ່ ໃຫຸ້ ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການດ າເນີ ນງານ ແລະ        ເອກະ 
ລັກຂອງຊັບພະຍາກອນທີ ຖ ກຜ ນກະທ ບ.  
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6.4.1  ຕ ວຢົ່ າງທີົ່ ເປັນຕ ວແທນຂອງລະບ ບນິ ເວດທີົ່ ມີ ຢູົ່  ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການ ປຸ້ ອງກັນ ໃຫຸ້ ຢູົ່ ໃນສະພາບເດີ ມຂອງມັນ 

ໂດຍອີ ງໃສົ່ ການກ ານ ດເຂດນິ ເວດທີົ່ ສ າຄັນ ແລະ/ຫ   ປ ກສາກັບຜູຸ້ ກົ່ ຽວຂອຸ້ ງທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ, ເຈ ຸ້ າໜຸ້ າທີົ່ ທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ແລະ 
ນັກວິ ທະຍາສາດ.  

6.4.2  ໂດຍສ ມທ ບກັບຜູຸ້ ຊຽົ່ວຊານ,  ກິດຈະກ າຟ ຸ້ ນຟູ ແລະ ປຸ້ ອງກັນຕຸ້ ອງໄດຸ້ ກ ານ ດ, ປະກອບເປັນເອກະສານ           

ອຸ້ າງອີ ງ, ແລະ ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ.   

6.4.3  ບົ່ ອນທີົ່  ຮູຸ້ ໄດຸ້  ວົ່ າມີ  ຕ ວຢົ່ າງທີົ່ ເປັນຕວ  ແທນຂອງລະບ ບນິ ເວດໃນເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ.  ສີົ່ ງ  ເຫ  ົ່ ານີ ຸ້  

ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການປຸ້ ອງກັນ. ສາມາດນ າໃຊຸ້ ກັບ ປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ຈັດທີົ່ ມຄີ  ວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະມີ  ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍເຫດ: 

ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ນ າໃຊຸ້ )  

6.5  ຕຸ້ ອງກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດບ ດແນະນ າ ເພ ົ່ ອ: ຄວບຄ ຸ້ ມ ການເຊາະເຈ ົ່ ອນ,ລດ  ຜົ່ ອນຜ ນເສຍຫາຍຂອງ 
ປົ່ າໄມຸ້  ໃນໄລຍະຂ ດຄ ຸ້ ນ,ສຸ້ າງທາງ,ແລະ ການລ ບກວນທາງກ ນຈັກອ ົ່ ນໆ,ແລະ ເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນຊັບພະຍາກອນນ ຸ້ າ.  

6.5.1  ກິຈະການປົ່ າໄມຸ້ ທັງໝ ດທີົ່ ມີ ທົ່ າແຮງທີົ່ ຈະເກີດຜ ນກະທ ບທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມທາງລ ບ (ດັົ່ ງທີົ່ ໄດຸ້   ກົ່ າວໃນ 6.1) 

ຕຸ້ ອງມີ ບ ດແນະນ າທີົ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພ ົ່ ອກ ານ ດການປະຕິບັດການທີົ່ ສາມາດຍອມຮັບໄດຸ້ ເຊິົ່ ງ ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ 
ແລະ ທີົ່ ປຶ ກ ສາຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ .  

6.5.2  ຕຸ້ ອງສຸ້ າງແຜນທີົ່  ແລະ/ຫ   ແຜນເຮັດວຽກ ໃນມາດຕາສົ່ ວນທີົ່ ສາມາດກວດກາການປຸ້ ອງກັນ  ແລະ 
ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ຸ້ າ ແລະ ດີ ນຢົ່ າງມີ ປະສິ ດທິຜ ນ  

6.5.3  ຕຸ້ ອງກະກຽມແຜນທີົ່ ພູມສັນຖານກົ່ ອນການຂ ດຄ ຸ້ ນ ຫ   ການສຸ້ າງທາງຈະເກີດຂ ຸ້ ນ.  

6.5.4  ແຜນທີົ່ ພູມສັນຖານຕຸ້ ອງລະບ ແຈຸ້ ງເນ ຸ້ ອທີົ່ ທີົ່ ເໝາະສ ມສ າລັບການຂ ດຄ ຸ້ ນທີົ່ ເຮັດໄດຸ້ ທ ກລະດູ ຫ     ພຽງແຕົ່  
ລະດູແລຸ້ ງ, ແລະສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນທີົ່ ຕັຸ້ ງ ຂອງເສັຸ້ ນທາງຊອຍ (ທາງຊັກລາກ), ບົ່ ອນຍ ກໄມຸ້ ຂ ຸ້ ນລ ດ (ຫ   ສະໜາມໄມຸ້ ), 
ເສັຸ້ ນທາງລາກແກົ່ , ໂຄງສຸ້ າງການລະບາຍນ ຸ້ າ, ເຂດກັນຊ ນ ແລະ  ເນ ຸ້ ອທີົ່ ອະນ ລັກ.   

6.5.5  ຈັດຫາການຝ ກອ ບຮ ມໃຫຸ້ ພະນັກງານຂອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາຈຸ້ າງເພ ົ່ ອບັນລ ຕາມເງ ົ່ ອນໄຂບ ດ            

ແນະນ າ.  

6.5.6  ຕຸ້ ອງຕິດຕາມການສຸ້ າງເສັຸ້ ນທາງ, ການບູລະນະເສັຸ້ ນທາງໃນປົ່ າແລະ ມາດຖານທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ.   

 

6.6  ລະບ ບການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ຕຸ້ ອງສ ົ່ ງເສີ ມການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ ວິ ທີ ການທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນທາງເຄມີ  ສ າລັບ       

ປາບສັດຕູພດ  ແລະ ຕຸ້ ອງພະຍາຍາມ ຫ ີ ກລົ່ ຽງການໃຊຸ້ ຢາຂຸ້ າສັດ ຕູພຶດທີົ່ ເປັນເຄມີ . ຫຸ້ າມນ າໃຊຸ້  ຢາຂຸ້ າສັດ ຕູ      ພຶດ ຊະນິ ດ 

1A ແລະ1B ລະບ ໂດຍອ ງການອະນາໄ ມໂລກ, ຢາຂຸ້ າສັດ ຕູພຶດທີ ເປັນພິດ ຫ   ມີ ສານຕ ກຄຸ້ າງທີົ່      ເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນ 

ແລະສະສ ມໃນຕົ່ ອງໂສຸ້ ອາຫານເກີນປ ກ ກະຕິ ຕະຫ ອດທັງ ຢາຂຸ້ າສັດ ຕູພຶດທີົ່ ເກ ອດຫຸ້ າມໂດຍຂ ຸ້ ຕ ກ ລ ງ      ຂອງສາກ ນ. 

ຖຸ້ າມີ ການນ າໃຊຸ້ , ກ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ມີ ອບ  ປະກອນ ແລະ ມີ ການການຝກຶ ອ ບຮ ມເພ ົ່ ອຫ  ດຜົ່ ອນ ຄວາມສົ່ ຽງຕ ົ່       ສ ຂະພາບ ແລະ 
ທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ.  

6.6.1  ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້ ລະບ ບວ ະນະວັດ ,ການຄ ຸ້ ມຄອງສັດ ຕູພ ດແບບປະສ ມປະສານ ແລະ   

ຍ ດທະສາດຄວບຄ ມພ ດທີົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມນຸ້ ອຍ.ຢາຂຸ້ າສັດຕູພ ດຈະນ າໃຊຸ້ ເມ ົ່ ອການຄ ມຄອງທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນທາງ
ເຄມີ  ບ ົ່ ໄດຸ້ ຮັບຜ ນ ຫ   ມີ ລາຄາແພງກວ ົ່  .  

6.6.2  ຖຸ້ າມີ ການນ າໃຊຸ້ ເຄມີ ,ຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້ ເງ ົ່ ອນໄຂດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ ຸ້ :   

• ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ຕຸ້ ອງມີ ການສ າຫ ວດເບີົ່ ງທາດເຄມີ  ແລະ ກວດກາລະອຽດໃນ ບົ່ ອນ ເກັບຮັກສາ ຫ   

ສີົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກອ ົ່ ນໆຢົ່ າງມີ ຄວາມແມຸ້ ນຢ າ;   

• ອ ງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງເກັບຮັກສາເອກະສານຕົ່ າງໆກົ່ ຽວກັບທາດເຄມີ ໄວຸ້  ລວມມີ  ຊ ົ່ ຂອງ ຜະລິ ດຕະພັນ, 

ສະຖານທີົ່  ແລະວິ ທີ ການນ າໃຊຸ້ ,ປະລິ ມານເຄມີ ທັງໝ ດທີົ່ ນ າໃຊຸ້  ແລະ ວັນທີ ນ າ  ໃຊຸ້ .  
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• ຕຸ້ ອງປະຕິບັດຕາມວິ ທີ ການເກັບຮັກສາ, ການນ າໃຊຸ້  (ນ າໃຊຸ້ ເຄ ົ່ ອງມ ທີົ່ ຖ ກ ຕຸ້ ອງ) ແລະ ການປະຕິບັດ ທີົ່ ປອດໄພ; 

ແລະ  

• ພະນັກງານ ແລະສັນຍາຈຸ້ າງຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບການຝກ  ອ ບຮ ມກົ່ ຽວກັບ ວິ ທີ ການເກັບຮັກສາ, ການນ າໃຊຸ້  

(ນ າໃຊຸ້ ເຄ ົ່ ອງມ ທີົ່ ຖ ກຕຸ້ ອງ) ແລະ ການປະຕິບັດທີົ່ ປອດໄພ  

6.6.3  ບ ົ່ ຄວນນ າໃຊຸ້  ທາດເຄມີ ທີົ່ ຫຸ້ າມໂດຍ FSC (FSCPOL30601) ຫ   ບັນດາທາດເຄມີ ທີົ່ ຫຸ້ າມໃຊຸ້             ໃນ 

ຢູໂລບ, ອາເມລິ ກາ ແລະ ປະເທດເປ ຸ້ າໝາຍຕົ່ າງໆ,ຫ   ອ ງການອະນາໄ ມໂລກ ຊະນິ ດ 1A ແລະ 1B ແລະ 
ຢາຂຸ້ າສັດຕູພ ດໂຄ ຣິ ເນດ ໄຮໂດ ກາກບອນ. ຈະມີ ຂ ຸ້ ຍ ກເວັຸ້ ນກ ຕ ົ່ ເມ ົ່ ອວົ່ າ ຄວາມເສຍຫາຍດັົ່ ງກົ່ າວໄດຸ້ ຖ ກອະນ ຍາດຈາກ FSC. 

ໃນກລ  ະນິ ນັຸ້ ນ, ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງປະຕິບັດຕາມອັດຕາຄວາມເສຍຫາຍທີົ່ ໄດຸ້ ຮັບຮອງແລຸ້ ວ .   

6.7  ທາດເຄມີ , ສີົ່ ງບັນຈ ,  ສີົ່ ງເສດເຫ  ອ ທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນອິ ນຊີ ວັດຖ ເປັນຂອງແຫ ວ ແລະ ຂອງແຂງ ລວມທັງ ນ ຸ້ າມັນ          

ແລະເຊ ຸ້ ອເພີງຕຸ້ ອງຖ ກຈັດການໃນລັກສະນະທີົ່ ເໝາະສ ມທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມໃນສະຖານທີົ່
ົ່ ນອກເຂດ.   

6.7.1  ທາດເຄມີ , ສີົ່ ງບັນຈ ,  ສີົ່ ງເສດເຫ  ອທີົ່ ເປັນຂອງແຫ ວ ແລະ ຂອງແຂງ ຕຸ້ ອງຖ ກຈັດການໃນເຂດນອສະ 
ຖານທີົ່ ຂອງເຂດດ າເນີ ນວຽກງານປົ່ າໄມຸ້  ແລະ ເຂດປູງແຕົ່ ງໃນລັກສະນະຖ ກກ ດໝາຍ ແລະ ຖ ກຕຸ້ ອງທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ.  

6.8 ການນ າໃຊຸ້ ຕ ວຄວບຄ ມທາງຊີ ວະພາບ ຕຸ້ ອງເຮັດເປັນເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ , ລ ດຜົ່ ອນ,ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ຄວບຄ ມຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄດັ ໂດຍໃຫຸ້ ສອດຄົ່ ອງກັບກ ດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ 
ສ ນທິສັນຍາທາງວິ ທະຍາສາດທີົ່ ຖ ກຮັບຮອງແລຸ້ ວທາງສາກ ນ. ຫຸ້ າມນ າໃຊຸ້ ອີ ນຊີ ວັດຖ ທີົ່ ໄດຸ້ ແປງພັນທ ກ າແລຸ້ ວ (GMO). 

6.8.1  ການນ າໃຊຸ້ ສານຄວບຄ ມຊີ ວະພາບ ຕຸ້ ອງເຮັດເປັນເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ , ລ ດຜົ່ ອນ,ຕິດຕາມກວດກາ          ແລະ 
ຄວບຄ ມຢົ່ າງເຄັົ່ ງຄັດ .  

6.8.2  ຫຸ້ າມນ າໃຊຸ້ ອີ ນຊີ ວັດຖ ທີົ່ ໄດຸ້ ແປງພັນທ ກ າແລຸ້ ວ (GMO)    

6.9  ການນ າໃຊຸ້ ຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖິົ່ ນ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຄວບຄ ມຢົ່ າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈ າ ເພ ົ່ ອ        

ຫ ີ ກລົ່ ຽງຜ ນກະທ ບທາງນິ ເວດວິ ທະຍາທາງລ ບ .  

6.9.1  ບ ົ່ ຄວນສ ົ່ ງເສີ ມການນ າໃຊຸ້ ຊະນິ ດພັນຕາຸົ່  ງຖິົ່ ນ ແລະຕຸ້ ອງມີ ການຄວບຄ ມຢົ່ າງລະມັດລະວັງ ຕ ວຢົ່ າງ:   

  ເມ ົ່ ອມີ ການນ າໃຊຸ້ ຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນ ຕຸ້ ອງແມົ່ ນເພ ົ່ ອຈ ດປະສ ງສະເພາະ ແລະ ມີ ເຫດຜ ນ(ເຊັົ່ ນ: ຜ ນປະໂຫຍດ 

ຂອງລັຖະບານ) ແລະຕຸ້ ອງມີ ການຕິດຕາມກວດກາເບີົ່ ງຜ ນກະທ ບທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ.   

6.9.2 ເມ ົ່ ອປູກຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນ,ຕຸ້ ອງມີ ມາດຕະການປຸ້ ອງກັນການສ ບພັນດວຸ້  ຍຕ ວມັນເອງຢູົ່ ນອກເຂດ  

ສວນປູກ, ການຕາຍທີົ່ ຜີດປ ກກະຕິ, ພະຍາດ, ການລະບາດຂອງແມງໄມຸ້  ຫ   ຜ ນກະທ ບທາງ ສະພາບແວດລຸ້ ອມໃນທາງລ ບ.  

6.10  ບ ົ່ ຄວນໃຫຸ້ ມີ ການຫັນປົ່ ຽນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າໄມຸ້  ໄປເຮັດສວນປູກ ໄມຸ້  ຫ   ໄປສູົ່ ຈດ  ປະສ ງອ ົ່ ນ, ຍ ກເວັຸ້ ນແຕົ່  ຸົ່         ກ ລະນີ  

ທີົ່  ການຫັນປົ່ ຽນດັົ່ ງກົ່ າວແມົ່ ນເພ ົ່ ອ:  

a) ເຮັດພຽງແຕົ່ ສົ່ ວນນຸ້ ອຍນຶົ່ ງ ຂອງເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ, ແລະ   

b) ບ ົ່ ແມົ່ ນຢູົ່ ໃນເຂດພ ຸ້ ນທີົ່ ປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າ ສູງຕ ົ່ ການອະນ ລັກ , ແລະ  

c) ຈະສາມາດໃຫຸ້ ປະໂຫຍດແກົ່ ການອະນ ລັກໃນໄລຍະຍາວ,ໝັຸ້ ນຄງ  ,ເພີຸ້ ມເຕີ ມ ແລະ ເປັນແກົ່ ນສານ             

ຕ ົ່ ໜວົ່  ຍງານຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ  

6.10.1  ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າບຄ ົ່  ວນຫັນປົ່ ຽນປົ່ າໄມຸ້ ,  ຫ   ຖີົ່ ນອາໃສທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ຫ   

ການນ າໃຊຸ້ ທີົ່ ດີ ນທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນປົ່ າໄມຸ້ , ຍ ກເວັຸ້ ນແຕົ່ ການຫັນປົ່ ຽນຖ ກຕາມເງ ົ່ ອນໄຂ 6.10.2 - 6.10.4. 

6.10.2 ຖຸ້ າມການຫັນປົ່ ຽນປົ່ າໄມຸ້ ທ າມະຊາດມາເປັນປົ່ າປູກ, ຈະຕຸ້ ອງບ ົ່ ເກີນ 5% ຂອງເຂດຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ໃນໄລຍະ 5 ປີ  

(ເບິົ່ ງ FSC-DIR-20-007-ADV-10).   

6.10.3 ຖຸ້ າມີ ການຫັນປົ່ ຽນ, ຜູຸ້ ຈັດສັນປົ່ າຕຸ້ ອງສາທິດໃຫຸ້ ເຫັນວົ່ າແຕົ່ ລະການຫັນປົ່ ຽນໄດຸ້ ສຸ້ າງປະໂຫຍດ ທາງ            
ການອະນ ລັກໃນໄລຍະຍາວຕ ົ່ ເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ.   
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6.10.4 ຖຸ້ າມີ ການຫັນປົ່ ຽນ, ການປູກປົ່ າ ຫ   ການນ າໃຊຸ້ ທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນໃນທາງປົ່ າໄມຸ້  ບ ົ່ ຄວນຈະປົ່ ຽນແທນປົ່ າທີົ່              

ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງການອະນ ລັກ.   

  

ຫ ັ ກການ #7: ແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ 

ຕຸ້ ອງຂຽນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດ ຂອງການດ າເນີ ນງານ, ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິ ບັດ 

,ແລະປັບປ ງຂ ຸ້ ມູນໃຫຸ້ ໃຊຸ້ ໄດຸ້ . ຈ ດປະສ ງໃນໄລຍະຍາວຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ແລະວິ ທີ ການທີົ່ ຈະບັນລ ຜ ນສ າ 
ເລັດຕຸ້ ອງໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້ ຢົ່ າງຈະແຈງຸ້  .   

7.1  ສະໜອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ແລະເອກະສານອຸ້ າງອີ ງເພ ົ່ ອສະນັບສະໜູນ:  

ກ) ຈ ດປະສ ງຂອງການຈັດສັນ.   

ຂ) ອະທິບາຍ ກົ່ ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ຈະຄ ຸ້ ມຄອງ, ຂ ຸ້ ຂອບເຂດທາງສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ, ການນ າໃຊຸ້  ທີົ່  ດິ ນ       ແລະ 
ການເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ, ເງ ົ່ ອນໄຂທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ, ແລະ ຂ ຸ້ ມູນທີົ່ ດິ ນໃນເຂດໃກຸ້  ຄຽງ.  

ຄ) ອະທິບາຍກົ່ ຽວກັບລະບ ບວະນະວັດ ແລະ/ຫ   ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ໂດຍອີ ງໃສົ່  ນິ ເວດວິ ທະຍາ ຂອງປົ່ າ           ແລະ 
ຂ ຸ້ ມູນໄດຸ້ ຈາກການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນ.   

ງ) ເຫດຜ ນໃນການກ ານ ດ ອັດຕາ ການຂ ດຄ ຸ້ ນປະຈ າປີ  ແລະ ການເລ ອກ ຊະນິ ດພັນ.  

ຈ) ການກ ານ ດໃນການຕິດຕາມກວດກາການປົ່ ຽນແປງ ແລະ ການຈະເລີ ນເຕີ ບໂ ຕຂອງປົ່ າ .  

ສ) ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດຸ້ ານສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມຕຸ້ ອງອີ ງໃສົ່ ການປະເມີ ນຜ ນຕົ່ າງໆທາງດຸ້ ານສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ 

ຊ) ວາງແຜນສ າລັບກ ານ ດ ແລະ ປຸ້ ອງກັນຊະນິ ດພັນທີົ່ ຫາຍາກ, ໃກຸ້ ຈະສູນພັນ ແລະ ໄດຸ້ ຮັບໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ .  

ຍ) ສຸ້ າງແຜນທີົ່  ອະທິບາຍເຖີ ງຖານຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້  ລວມມີ ເນ ຸ້ ອທີົ່ ປຸ້ ອງກັນ, 

ກິຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ໄດຸ້ ວາງແຜນໄວຸ້ ແລຸ້ ວ ແລະ ກ າມະສິ ດທີົ່ ດີ ນ.  

ດ)  ອະທິບາຍ ແລະໃຫຸ້ ເຫດຜ ນ ກົ່ ຽວກັບເຕັກນິ ກການຂ ດ ຄ ຸ້ ນ ແລະອ ປະກອນທີົ່ ຈະນ າໃຊຸ້ .  

7.1.1  ແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ຫ   ບ ດແນບທຸ້ າຍ ຫ   ເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ ຕຸ້ ອງລວມມີ ການນ າສະເໜີອ ງ            
ປະກອບດັົ່ ງລ ົ່ ມນີ ຸ້ :   

ກ)  ຈ ດປະສ ງຂອງການຈັດສັນ.   

ຂ) ອະທິບາຍກົ່ ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ຈະຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ,ຂ ຸ້ ຈ າກັດທາງສິົ່ ງແວດລຸ້ ອມ,                   

ການນ າໃຊຸ້ ທີົ່ ດີ ນ ແລະການເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ, ເງ ົ່ ອນໄຂທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ, ແລະ ຂ ຸ້ ມູນ                    

ທີົ່ ດິ ນໃນເຂດໃກຸ້ ຄຽງ.  

ຄ)  ອະທິບາຍກົ່ ຽວກັບລະບ ບວະນະວັດ ແລະ/ຫ   ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ໂດຍອີ ງໃສົ່  ນິ ເວດວິ ທະຍາ       ຂອງປົ່ າແລະ 
ຂ ຸ້ ມູນໄດຸ້ ຈາກການສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນ.   

ງ)  ອະທິບາຍ ແລະໃຫຸ້ ເຫດຜ ນ ກົ່ ຽວກັບການນ າໃຊຸ້ ເຕັກ ນິ ກການຂ ດ ຄ ຸ້ ນຕົ່ າງໆ ແລະອ ປະກອນທີົ່  

  ນ າໃຊຸ້ . 

ຈ) ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫຸ້ ເຫດຜ ນກົ່ ຽວກັບການກ ານ ດເງ ົ່ ອນໄຂການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ແລະ       ເຫດຜ ນທາງວະນະວັດ 

ວິ ທະຍາແລະທາງນິ ເວດວິ ທະຍາເຊັົ່ ນ:ອີ ງໃສົ່ ຂ ຸ້ ມູນປົ່ າໄມຸ້ ສະເພາະ      ເຂດ ຫ   ຂ ຸ້ ມູນທາງວະນະວັດ ແລະ 
ນິ ເວດວິ ທະຍາຂອງປົ່ າໃນທຸ້ ອງຖີົ່ ນທີົ່ ມີ ຢູົ່ ແລຸ້ ວ .   

ສ)  ອັດຕາການຂ ດຄ ຸ້ ນຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າ (ໄມຸ້ ທົ່ ອ ນ ຫ   ເ ຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດ ງທີົ່ ໄດຸ້ ນ າໃຊຸ້ ) ແລະ ການຄັດ ເລ ອກຊະນິ ດພັນ 

ລວມທັງ ການໃຫຸ້ ເຫດຜ ນ.   
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ຊ)  ມາດຕະການເພ ົ່ ອກ ານ ດ ແລະປຸ້ ອງກັນຊະນດພິັ ນທີົ່ ຫາຍາກ, ໃກຸ້ ຈະສູນພັນ ແລະ             ໄດຸ້ ຮັບ 
ໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ແລະ/ຫ  ຖີ ນອາໃສຂອງພວກມັນ.  

ຍ) ແຜນທີົ່  ອະທິບາຍເຖີ ງຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້  ລວມມີ  ປະເພດປົ່ າ ,  ສາຍນ ຸ້ າ, ຄູຸ້ ມ/ດອນ,          ເສັຸ້ ນທາງ, ສະໜາມໄມຸ້  
ແລະ ເຂດປູງແຕົ່ ງ, ເຂດປຸ້ ອງກັນ, ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທ າ ຫ       ທາງຊີ ວະວິ ທະຍາທີົ່ ເປັນເອກະລັກ ແລະ 
ກິດຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ໄດຸ້ ວາງແຜນໄວຸ້ ແລຸ້ ວ .    

ດ)  ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດຸ້ ານສິົ່ ງ ແວດລຸ້ ອມຕຸ້ ອງອີ ງໃສົ່ ການປະເມີ ນຜ ນຕົ່ າງໆທາງດຸ້ ານສິົ່ ງ   

  ແວດລຸ້ ອມ (ເບິົ່ ງ ມາດຖານ 6.1), ແລະ  

ຕ) ແຜນຕິດຕາມກວດກາການປົ່ ຽນແປງ, ການຟ ຸ້ ນຟູ ແລະ ການຈະເລີ ນເຕີ ບໂ ຕ.  

7.1.2 ຕຸ້ ອງສ າຫ ວດການນ າໃຊຸ້  ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດ ງ ແລະ ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງພວກ          ມັນຕຸ້ ອງ 
ໄດຸ້ ພິຈາລະນາ ລະອຽດໃນຊວົ່ ງ ວາງແຜນ.  

7.1.3  ແຜນທີົ່ ໆນ າສະເໜີ ຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ຖ ກຕຸ້ ອງ ແລະ ພຽງພ ເພ ົ່ ອເປັນທິດໃນການດ າເນີ ນວຽກງານປົ່ າໄມຸ້  (ເບີົ່ ງ ມາດຖານ 

6.5)    

7.1.4 ແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ຫ   ແຜນຂ ດຄ ຸ້  ນ ຫ   ແຜນດ າເນີ ນ ງານປະຈ າປີ ທີົ່ ກົ່ ຽວພັນຕຸ້ ອງໃຫຸ້  ພະນັກ         

ງານມີ ໄວຸ້ ເພ ົ່ ອນ າໃຊຸ້ ໃນປົ່ າ (ໃນສະໜາມ).  

7.1.5 ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍເຫດ: 

ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ). ແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ພີມອອກ ຕຸ້ ອງລວມມີ :  

ກ)  ຈ ດປະສ ງຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ;  

ຂ)  ການພັນລະນາສະພາບປົ່ າໄມຸ້ ;  

ຄ)  ວິ ທີ ທີົ່ ຈະບັນລ ຈ ດປະສ ງ, ວິ ທີ ການຂ ດຄ ຸ້ ນ, ແລະ ວະນະວັດວິ ທະຍາ ( ການຕັດກຸ້ ຽງ, ການຕດັ                 

ເລ ອກເຟັຸ້ ນ, ການຕັດສາງ) ເພ ົ່ ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍ ງ .   

ງ)  ລະດັບການຂ ດຄ ຸ້ ນທີົ່ ຍ ນຍງ  (ຕຸ້ ອງສອດຄົ່ ອງກັບມາດຖານ FSC 5.6)  

ຈ)  ຜ ນກະທ ບທາງສັງຄ ມ/ສະພາບແວດລຸ້ ອມ ຂອງແຜນການ,  

ສ) ການອະນ ລັກ ຊະນິ ດພັນທີົ່ ຫາຍາກ ແລະ ມີ ຄ ນຄົ່ າໃນການອະນ ລັກສູງ,  

ຊ)  ແຜນທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນເຂດປຸ້ ອງກັນ,ເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ໄດຸ້ ວາງແຜນໄວຸ້ ແລຸ້ ວແລະກ າ    ມະສິ ດທີົ່ ດີ ນ,   

ຍ) ໄລຍະຂອງແຜນການ.    

7.2  ແຜນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບ ການທ ບທວນ ໃນແຕົ່ ລະໄລຍະ ເພ ົ່ ອນ າເອ າຜ ນຂອງການປະເມີ ນຜ ນ         

ແລະຂ ຸ້ ມູນທາງວິ ຊາການ ແລະວິ ທະຍາສາດໃໝົ່ ໆເຂ ຸ້ ານ າ ຕະຫ ອດທັງ ເພ ົ່ ອຕ ອບຮັບການປົ່ ຽນແປງທາງ        ດຸ້ ານສິົ່ ງ ແວດ 

ລຸ້ ອມ,ເສຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມ.  

7.2.1  ຕຸ້ ອງມີ ຄວາມຖ ກຕຸ້ ອງທາງວິ ຊາການ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາທີົ່  ຢ ດຢ ົ່ ນໄດຸ້ ທາງການເງີ ນເພ ົ່ ອການ            

ທ ບທວນ /ດັດປັບແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ.  

7.2.2  ການທ ບທວນ ຫ   ດັດປັບ ແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ (ແລະ/ຫ   ແຜນດ າເນີ ນງານປະຈ າປີ )ຕຸ້ ອງມີ  ເປັນໄລຍະ.   

7.2.3  ການທ ບທວນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງນ າເອ າຜ ນຂອງການປະເມີ ນຜ ນແລະຂ ຸ້ ມູນ 

ທາງວິ ຊາການແລະວິ ທະຍາສາດໃໝົ່ ໆອີ ງຕາມການປົ່ ຽນແປງທາງດຸ້ ານສິົ່ ງ ແວດລຸ້ ອມ,ເສຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມ. 

7.2.4 ຕຸ້ ອງທ ບທວນແລະປັບປູງຂ ຸ້ ມູນຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຢົ່ າງນຸ້ ອຍທ ກໆ5ປີ .ຖຸ້ າຈ າເປັນ, 

ຕຸ້ ອງນ າເອ າຜ ນຂອງການປະເມີ ນຜ ນເຂ ຸ້ າເພ ົ່ ອວາງແຜນແລະຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງໃນຕ ົ່ ໜຸ້ າ. 
ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າແລະຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ(ໝາຍເຫດ:ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່

ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ).   
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7.3 ກ າມະກອນປົ່ າໄມຸ້  ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບ ການຝກຶ ອ ບຮ ມ ແລະ ການຊີ ຸ້ ນ າ ເພ ົ່ ອຮັບປະກັນໃນການ ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ແຜນ  

ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງໃຫຸ້ ຖ ກຕຸ້ ອງ.  

7.3.1 ຕຸ້ ອງມີ ຫ ັ ກຖານການຝ ກອ ບຮ ມຂອງກ າມະກອນປົ່ າໄມຸ້ ເພ ົ່ ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດແຜນ 

ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງໃຫຸ້ ຖ ກຕຸ້ ອງ.ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ.   

7.3.2 ສ າລັບໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຂະໜາດໃຫຍົ່ ,  ຕຸ້ ອງມີ ເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ ສ າລັບແຜນຝ ກອບ              

ຮ ມພະນັກງານ ແລະ ກ າມະກອນປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ  ແລະ ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ.  

7.4 ເຖີ ງວົ່ າຈະນັບຖ ຂ ຸ້ ມູນເປັນຄວາມລັບກ ົ່ ຕາມ,ແຕົ່ ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ ບ ດສະຫ  ບກົ່ ຽວກັບອ ງປະກອບ           

ພ ຸ້ ນຖານຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງໃຫຸ້ ສາທາລະນະ, ລວມທັງອັນທີົ່ ລວມຢູົ່ ໃນມາດຖານ 7.1 ນ າ.   

7.4.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ ບ ດສະຫ  ບກົ່ ຽວກັບອ ງປະກອບ ພ ຸ້ ນຖານຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມ         

ຄອງໃຫຸ້ ສາທາລະນະ, ລວມທັງຂ ຸ້ ມູນກົ່ ຽວກັບອ ງປະກອບ ຕົ່ າງໆຢູົ່ ໃນມາດຖານ 7.1.  

7.4.2  ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ         (ໝາຍເຫດ: 

ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ).  ຕ ົ່ ກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ ອງ,  
ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ ຂ ຸ້ ມູນຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ກົ່ ຽວພັນຕຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງຊ ົ່ ງຖ ກຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຈາ
ກການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ (ເຊັົ່ ນ: ເຈ ຸ້ າຂອງທີົ່ ດີ ນໃກຸ້ ຄຽງເປັນຕ ຸ້ ນ).   

 

ຫ ັ ກການ # 8:  ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີ ນຜ ນ   

ຕຸ້ ອງດ າເນີ ນການຕິດຕາມກວກກາໃຫຸ້ ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ 
ເພ ົ່ ອປະເມີ ນເງ ົ່ ອນໄຂ ຂອງປົ່ າ, ຜ ນຜະລິ ດຂອງປົ່ າ, ແຫລງົ່  ທີົ່ ມາຂອງໄມຸ້ ,  ກິຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ 
ແລະຜ ນກະທ ບທາງດຸ້ ານສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະທາງສັງຄ ມ.  

8.1  ຄວາມຖີົ່  ແລະຄວາມລະອຽດຂອງການຕິດຕາມກວດກາຕຸ້ ອງພິຈາລະນາຕາມຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດ        

ຂອງການການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕະຫ ອດທັງ ຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສບັ ຊຸ້ ອນສ າພັນ ຂອງສະພາບແວດ       

ລຸ້ ອມທີົ່ ຖ ກຜ ນກະທ ບ.ແນວທາງການຕິດຕາມກວດກາຄວນຈະສອດຄົ່ ອງແລະ ສາມາດເຮັດຄ ນໄດຸ້  ຕະຫ ອດ        

ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍໃຫຸ້ ສາມາດປຽບທຽບໄດຸ້  ລະຫວົ່ າງຜ ນ ແລະ ການປະເມີ ນການປົ່ ຽນແປງ.   

8.1.1  ອີ ງຕາມແນວທາງທີົ່ ສອດຄົ່ ອງ ແລະ ສາມາດເຮັດຄ ນໄດຸ້ , ຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ ແຜນການ ແລະ ການອອກ          ແບບ 

ສ າລັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານເປັນໄລຍະ.   

8.1.2  ຄວາມຖີົ່  ແລະຄວາມລະອຽດຂອງການຕິດຕາມກວດກາຕຸ້ ອງອີ ງໃສົ່  ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສັບຊຸ້ ອນ          

ຂອງການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງ ຊັບພະຍາກອນທີົ່ ຢູົ່ ພາຍໃຕຸ້ ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ.  

8.1.3 ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະ ຂະ ໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ          (ໝາຍເຫດ: 

ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ): ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງດ າເນີ ນການຕິດຕາມ          ກວດກາຢົ່ າງເປັນປ ກກະຕິ 

ໃນການຂ ດຄ ຸ້ ນ ແລະ ການຟ ຸ້ ນຟູປົ່ າ .   

8.2

ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຄວນປະກອບດວຸ້ ຍການຄ ຸ້ ນຄວຸ້ າແລະການເກັບກ າຂ ຸ້ ມູນພ ຸ້ ນຖານທີົ່ ຈ າເປັນໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາຕາມຕ ວຊີ ຸ້ ບອກລ ົ່ ມນີ ຸ້ :   

      ກ) ຜ ນຜະລິ ດຂອງຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າທັງໝ ດທີົ່ ໄດຸ້ ຂ ດຄ ຸ້ ນ.   

      ຂ) ອັດຕາການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕ, ການສ ບພັນ ແລະສະພາບປົ່ າ .   

      ຄ) ໂຄງປະກອບຂອງປົ່ າ ແລະ ການປົ່ ຽ ນແປງທີົ່ ສັງເກດໄດຸ້  ໃນ ພ ດ ແລະ ສັດ.   

      ງ)  ຜ ນກະທ ບທາງດຸ້ ານສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມ ແລະ ທາງສັງຄ ມໃນການຂ ດຄ ຸ້ ນ ແລະ ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດວຽກງານ 

ປົ່ າໄມຸ້ ອ ົ່ ນໆ. 
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      ຈ) ມູນຄົ່ າ , ຜະລິ ດຕະຜ ນ ແລະ ປະສິ ດຕະພາບຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້ .  

8.2.1 ແຜນຕິດຕາມກວດກາຈະຕຸ້ ອງຖ ກຕຸ້ ອງຕາມວິ ຊາການແລະສາມາດກ ານ ດ/ອະທິບາຍການປົ່ ຽນ           ແປງ 
ທີົ່ ສັງເກດໄດຸ້ ໃນສະພາບຕົ່ າງໆໃນເລ ົ່ ອງຂອງ:  

• ວະນະວັດວິ ທະຍາ (ອັດຕາການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕ, ສະພາບປົ່ າ  ແລະການສ ບພັນ, 

ໂດຍສະເພາະແມົ່ ນລະບ ບສ າຫ ວດປົ່ າແບບຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງທີົ່ ເໝາະສ ມ),  

• ການຂ ດຄ ຸ້ ນທາງການຄຸ້ າ ລວມທັງ ເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງ ດ ງ ;   

• ສະພາບແວດລຸ້ ອມ (ການປົ່ ຽນແປງທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ ທີົ່ ສ ົ່ ງຜ ນຕ ົ່  ພ ດ, ສັດ , ຊັບພະຍາກອນ    ດີ ນ 

ແລະນ ຸ້ າ) (ການລະບາດຂອງສັດ ຕູພ ດ,ຊະນິ ດພັນທີົ່ ຄ ກຄາມ, ເຂດສຸ້ າງຮັງຂອງຊະນິ ດ   ພັນນ ກທີົ່ ໄກຸ້ ຈະສູນພັນ);  

• ລັກສະນະທາງເສຖະກິດ-ສັງຄ ມ (ມູນຄົ່ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ, ຜ ນຜະລິ ດຂອງປົ່ າ,ແລະ ການ  

ປົ່ ຽນແປງໃນການພ ວ ພັນ  ຫ   ເງ ົ່ ອນໄຂ ຂອງຊ ມຊ ນ ແລະ ກ າມະກອນ, ອັດຕາການເກີດອ ບັດເຫດ) ແລະ;   

• ລັກສະນະຂອງປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງແກົ່  ການອະນ ລັກທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດແລຸ້ ວ.  

 8.2.2 ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າແລະຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍເຫດ: 

ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ): ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງຕິດຕາມກວດກາ  ແລະ ບັນທ ກຂ ຸ້ ມູນ 

ຕົ່ າງໆທີົ່ ເປັນພ ຸ້ ນຖານດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ ຸ້ :  

• ຈ ານວນຜະລິ ດຕະພັນທີົ່ ຂ ດຄ ຸ້ ນ;  

• ການຕິດຕາມກວດກາປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງແກົ່ ການອະ ນ ລັກທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດແລຸ້ ວຢົ່ າງປ ກ ກະຕິ;   

• ຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນທີົ່ ຄ ກຄາມ;  

• ການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕ ແລະ ການສ ບພັນຂອງຊະນິ ດພັນທີົ່ ໄດຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ;   

• ການກວດກາຫລັງການຂ ດຄ ຸ້ ນສ າລັບການເຊາະເຈ ົ່ ອນ ແລະ ການປະເມີ ນເນ ຸ້ ອທີົ່ ໜຸ້ າຕັດຂອງ     ໄມຸ້ ທີົ່  ເຫ  ອ;   

• ການສ າຫ ວດເປັນໄລຍະ ( 10 ປີ ). 

8.3  ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງສະໜອງ ລະບ ບເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ ເພ ົ່ ອຊວົ່ ຍ ອ ງການຈັດຕັຸ້ ງທີົ່ ຕິດຕາມກວດກາ         
ແລະ ຢັຸ້ ງຢ ນສາມາດຕິດຕາມແຕົ່ ລະຜ ນຜະລິ ດປົ່ າຈາກແຫລົ່ ງເດີ ມທີົ່ ມັນມາ,ຂະບວນການດັົ່ ງກົ່ າວເອີ ຸ້ ນວົ່ າ 
“ການຢັຸ້ ງຢ ນແຫ ົ່ ງທີົ່ ມາ”.  

8.3.1  ຕຸ້ ອງມີ ຂ ຸ້ ມູນບ ລມິ າດໄມຸ້  ແລະ ແຫລງົ່  ທີົ່ ມາ ກົ່ ຽວກັບຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ຂ ດຄ ຸ້ ນ (ເຊັົ່ ນ: ວັດ            ແທກ, 

ສ າຫ ວດ ແລະ ຈັດຂະໜາດ)ໃນປົ່ າ ,ໃນການຂ ນສ ົ່ ງ ,ໃນສະໜາມໄມຸ້ ,ແລະ ສູນກາງປູງແຕົ່ ງທີົ່ ຄວບຄ ມໂດຍ 

ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  (ບ ົ່ ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ສ າລັບ SLIMFs). 

8.3.2  ໃບແຈຸ້ ງລາຄາຂາຍ ແລະ ເອກະສານອ ົ່  ນໆ ທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບການຂາຍຜະລີ ດຕະພັນທີົ່ ໄດຸ້ ຢັຸ້ ງຢ ນຕຸ້ ອງ           ໃຫຸ້ ມີ  

ລະຫັດຢັຸ້ ງຢ ນແຫລົ່ ງທີົ່ ມາໃນຮູບແບບທີົ່ ຖ ກ ຕຸ້ ອງ (ເຊັົ່ ນ:(e.g. SWFM/COCXXXX).    

8.3.3  ຕຸ້ ອງສາມາດຈ າແນກຜະລີ ດຕະພັນທີົ່ ໄດຸ້ ຢັຸ້ ງຢ ນໄດຸ້ ງົ່ າຍ ຈາກຜະລິ ດຕະພັນທີົ່ ບ ົ່ ໄດຸ້ ຢັຸ້ ງຢ ນ ໂດຍການ ໝາຍ ຫ   

ຕິດສະຫ າກ, ການເກັບຮັກສາເອກະສານຕົ່ າງຫາກ,ແລະ ໃບແຈຸ້ ງລາຄາທີົ່ ມາກັບສີ ນຄຸ້ າຈ ນເຖີ ງຈ ດຂາຍ (ເຊັົ່ ນ: ຈ ນເຖີ ງ”

ປະຕູປົ່ າ ”). 

8.3.4  ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ບ ົ່             

ນ າໃຊຸ້ ຕ ວວັດ 8.3.1 ແລະ 8.3.3): ຕຸ້ ອງມີ ລະບ ບເອກະສານຕົ່ າງໆເພ ົ່ ອຊວົ່ ຍໃນການຕິດຕາມຜະລິ ດຕະພັນ 

ຈາກປົ່ າຫາປະຕູປົ່ າໄດຸ້ ງົ່ າຍ.  

8.4  ນ າເອ າຜ ນຂອງການຕິດຕາມກວດກາເຂ ຸ້ າໃນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດແລະໃນການທ ບທວນຄ ນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ. 

8.4.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນວົ່ າໄດຸ້ ນ າເອ າຜ ນຂອງການຕິດຕາມກວດກາເຂ ຸ້ າ          
ໃນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ແລຸ້ ວ (ສ າລັບ SLIMF ໃຫຸ້ ເບີົ່ ງມາດຖານ 7.2).  
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8.5 ເຖີ ງວົ່ າຈະນັບຖ ຄວາມລັບຂອງຂ ຸ້ ມູນກ ຕາມ, ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງໄດຸ້ ມີ ບ ດສະຫ  ບຜ ນຂອງຕ ວວັດໃນ          

ການຕິດຕາມກວດກາ ລວມທັງຕ ວວັດໃນຂ ຸ້  8.2.  

8.5.1 ສ າລັບການດ າເນີ ນງານຂະໜາດໃຫຍົ່ ,ຕຸ້ ອງນ າເອ າຜ ນຂອງການຕິດຕາມກວດກາເຂ ຸ້ າໃນບ ດສະຫ  ບ 

ຕົ່ າງໆໃຫຸ້ ມີ ຢູົ່ ທ ົ່ ວໄປ.   

8.5.2 ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ຂະໜາດນຸ້ ອຍ ແລະຂະໜາດ             

ກາງເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍເຫດ: ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ):  ຕ ົ່ ກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ ອງ,  
ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ ຂ ຸ້ ມູນຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ກົ່ ຽວພັ 

ນຕຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງຊ ົ່ ງຖ ກຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຈາກການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ (ເຊັົ່ ນ: ເຈ ຸ້ າຂອງທີົ່ ດີ ນໃກຸ້ ຄຽງເປັນຕ ຸ້ ນ).   

 

ຫ ັ ກການ # 9:   ການບູລະນະຮັກສາປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ ານອະນ ລັກ (HCVF)  

ບັນດາກິດຈະກ າສ າລັບການຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ ານການອະນ ລັກ ຕຸ້ ອງຮັກສາ ແລະ ສ ົ່ ງເສີ ມ ຄ ນສ ມ ບັດຕົ່ າງໆ 
ທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດປົ່ າດັົ່ ງກົ່ າວ. ການພຈິ  າລະນາກົ່ ຽວກັບປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ ານອະນ ລັກ 

ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ພິຈາລະນາໃນແນວທາງປຸ້ ອງກັນລົ່ ວງໜຸ້ າ .   

9.1  ການປະເມີ ນຜ ນເພ ົ່ ອກ ານ ດການ ພິຈາລະນາ ການປາກ ດຂອງ ຄ ນສ ມ ບັດຕົ່ າງໆທີົ່ ມີ ໃນປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງ        
ດຸ້ ານການອະນ ລັກຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ສ າເລັດ, ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດໃນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ.  

9.1.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງດ າເນີ ນການປະເມີ ນຜ ນເພ ົ່ ອກ ານ ດປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ ານ          

ການອະນ ລັກ. ການປະເມີ ນດັົ່ ງກົ່ າວລວມມີ :   

• ການປ ກສາຫາລ  ໂດຍນ າໃຊຸ້ ຖານຂ ຸ້ ມູນຂອງການອະນ ລັກ ແລະ ແຜນທີົ່ ຕົ່ າງໆ;  

• ພິຈາລະນາເ ບີົ່ ງຂ ຸ້ ມູນມ ນຶົ່ ງ ຫ   ຂ ຸ້ ມູນມ ສອງທີົ່ ໄດຸ້ ຈາກ ການສ າຫ ວດປົ່ າ ໃນເຂດປົ່ າ ທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້  

ໂດຍພະນັກງານໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ , ທີົ່ ປຶ ກ ສາ ຫ   ຜູຸ້ ຊີ ຸ້ ນ າ;   

• ສ າພາດຜູຸ້ ຊຽົ່ ວຊານທາງຊີ ວະວິ ທະຍາ/ສະພາບແວດລຸ້ ອມ, ຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່  ນ /ພ ຸ້ ນເມ ອງ , ແລະ      

ນັກວິ ທະຍາສາດ ແລະ ຜູຸ້ ອ ົ່ ນໆ;    

• ບັນດາເອກະສານກົ່ ຽວກັບໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ ຕ ົ່  ປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ າ ນການອະນ ລັກ;ແລະ ;   

• ຖຸ້ າມີ ໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ ຕ ົ່ ປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ ານການອະນ ລັກ;ຕຸ້ ອງກ າ ນ ດກຈິ  ະກ າເພ ົ່ ອແກຸ້ ໄຂໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ.  

9.1.2 ສ າລັບກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍົ່ , ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງ:  

• ນ າເອ າຜ ນຂອງການປະເມີ ນຜ ນປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ ານການອະນ ລັກ ໃຫຸ້ ເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ; 

ຊ ົ່ ງກ ານ ດຄ ນຄົ່ າທາງດຸ້ ານການອະນ ລັກ;  ຫ   ປົ່ າທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າສູງທາງດຸ້ ານການອະນ ລັກ, ແລະ ສະເໜີຍ ດທ 

ະສາດໃນການປ ກປັກຮັກສາ; ແລະ ;  

• ທ ບທວນການປະເມີ ນຜ ນ HCVF ທາງວິ ຊາການ, ເຮັດສະເພາະ ແລະ ສາມາດເຊ ົ່ ອຖ ໄດຸ້  ແລະ              

ໃຫຸ້ ຄ າແນະນ າຕົ່ າງໆທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ ເພ ົ່ ອແກຸ້ ໄຂ ບັນດາໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ ໃນ HCVF ແລະ ການປຸ້ ອງກັນ;    

• ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນວົ່ າມີ ກິຈະກ າທີົ່ ໜຸ້ າເຊ ົ່ ອຖ ໄດຸ້ ເພ ົ່ ອແກຸ້ ໄຂການປຸ້ ອງກັນ HCVF/HCVs ແລະ/ຫ   

ການລ ດຜົ່ ອນໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ .  

9.1.3  ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ : ຕຸ້ ອງໃຫຸ້             
ມີ ການປ ກສາຫາລ ກັບຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ, ລັຖະບານ ຫ   ນັກວິ ທະຍາສາດ ເພ ົ່ ອກ ານ ດ  HCVs ແລະ/ຫ   

HCVF. ຖຸ້ າວົ່ າ HCVs ຫ   HCVF ປາກ ດມີ ໃນເຂດ, 

ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງມີ ຂັຸ້ ນຕອນໃນການປຸ້ ອງກັນຄ ນຄົ່ າດັົ່ ງກົ່ າວ ແລະ/ຫ   ລ ດຜົ່ ອນໄພ ຂ ົ່ ມຂູົ່ ຕົ່ າງໆ.   

9.2  ສົ່ ວນນຶົ່ ງ ຂອງ ຂັຸ້ ນຕອນການຢັຸ້ ງຢ ນ ທີົ່ ໄດຸ້ ປຶ ກ ສາຫາລ  ຕຸ້ ອງເນັຸ້ ນໃສົ່  ຄ ນສ ມ ບັດຂອງການອະນ ລັກ ແລະ ທາງ       
ເລ ອກສ າລັບການບູລະນະຮັກສາໃນເຂດນັຸ້ ນ.   
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 9.2.1  ການປ ກສາຫາລ  ຂອງ ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ກັບຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງຕຸ້ ອງສະຫ  ບໂດຍຫຍ ຸ້ ຢົ່ າງ            ຈະແຈງຸ້  
ກົ່ ຽວກັບຄ ນ ສ ມບັດຂອງ ການອະນ ລັກທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້  ຕະຫ ອດທັງຍ ດທະສາດທີົ່ ໄດຸ້  ສະເໜີ ສ າ ລັບການປ ກປັກຮັກສາ ຫ   

ການລດ  ຜົ່ ອນໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ ຕົ່ າງໆ.  

9.2.2 ສ າລັບກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍົ່ , ການປຶ ກ ສາກັບຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ ສ າລັບ ການພັດທະນາຍ ດທະສາດ HCVF, ແລະ 
ການປະຕິບັດໃນການຕອບຮັບການປຶ ກ ສາດັົ່ ງກົ່ າວຕຸ້ ອງເຮັດເປັນເອກະສານອຸ້ າງອີ ງ.     

9.3  ແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຄວນລວມເອ າ ແລະ ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ມາດຕະການສະເພາະເພ ົ່ ອຮັບປະກັນການປ ກປັກ        

ຮັກສາ ແລະ/ຫ   ເສີ ມຂະຫຍາຍຄ ນສ ມບັດຂອງການອະນ ລັກທີົ່ ນ າໃຊຸ້  ໃຫຸ້ ສອດຄົ່ ອງກັບແນວທາງປຸ້ ອງກັນລົ່ ວງໜຸ້ າ. 
ມາດຕະການດັົ່ ງກົ່ າວເຫ  ົ່ ານີ ຸ້ ຄວນຈະສັງລວມໄວຸ້ ໃນບ ດສັງລ ວມຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຢົ່ າງເປີ ດເຜີຍ.  

9.3.1  ຖຸ້ າ ມີ  HCVF ຫ   HCVs, ເອກະສານການວາງແຜນຕຸ້ ອງສະໜອງຂ ຸ້ ມູນສະເພາະເຂດ ຊ ົ່ ງອະທິບາຍ 

ເຖີ ງມາດຕະການທີົ່  ນ າໃຊຸ້ ເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນ ຫ   ຟ ຸ້ ນຟູຄ ນຄົ່ າດັົ່ ງກົ່ າວ.  

9.3.2  ມາດຕະການເພ ົ່ ອປຸ້ ອງ ກັນ ຄ ນຄົ່ າ ຂອງ HCVF ຕຸ້ ອງມີ ໃນເອກະສານຕົ່ າງໆທາງສາທາລະນະ ຫ             

ໃນບ ດສັງລວມຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຂອງໂຄງການ.   

9.4  ຕຸ້ ອງດ າເນີ ນການຕິດຕາມກວດກາປະຈ າປີ  ເພ ົ່ ອປະເມີ ນປະສິ ດທິຜ ນ ຂອງມາດຕະການ ທີົ່ ນ າໃຊຸ້ ເພ ົ່ ອຮັກສາ          
ຫ   ເສີ ມຂະຫຍາຍ ຄ ນສ ມບັດຂອງການອະນ ລັກທີົ່ ນ າໃຊຸ້ .   

9.4.1  ລະບ ບການຕິດຕາມແບບຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງກັບຄ ນຄົ່ າຂອງ HCVF ຕອງສັງລວມໄວຸ້ ໃນວິ ທີ ການລາຍງານ,            

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການວາງແຜນ ຂອງ ໂຄງການ.  

  

ຫ ັ ກການ # 10: ການປູກປົ່ າ 

ການປູກປົ່ າຕຸ້ ອງໄດຸ້ ວາງແຜນ ແລະຈັດສັນຄ ມຄອງ ໃຫຸ້ ສອດຄົ່ ອງກັບຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຖານ 1-9, ແລະ ຫ ັ ກການ 10 

ແລະມາດຖານຂອງມັນ. ເມ ົ່ ອປົ່ າປູກສາມາດສະໜອງປະໂຫຍດທາງເສຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມ,ແລະ ສາມາດປະກອບສົ່ ວນ 

ເພ ົ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ ອງການຂອງໂລກ ຕ ົ່ ກັບ ຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າໄມຸ້ , ຕຸ້ ອງເຮັດໃຫຸ້  
ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຄ ບຖຸ້ ວນ,ລ ດຜົ່ ອນການກ ດດັນຕ ົ່ ,ແລະ ສ ົ່ ງເສີ ມການຟ ຸ້ ນຟູ ແລະ ການອະນ ລັກປົ່ າທ າມະຊາດ.  

10.1 ຕຸ້ ອງລະບ ຢົ່ າງຈະແຈງຸ້  ໃນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ກົ່ ຽວກັບ ຈ ດປະສ ງຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າປູກ, 

ລວມທັງຈ ດປະສ ງການອະນ ລັກປົ່ າທ າມະຊາດ ແລະ ການຟ ຸ້ ນຟູປົ່ າ, ແລະ ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນຢົ່ າງຈະແຈຸ້ ງໃນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ 

ແຜນການດັົ່ ງກົ່ າວ.  

10.1.1 ຈ ດປະສ ງຂອງການປູກໄມຸ້ ຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ລະອຽດໃນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ,  ໂດຍມີ ການລະບ ຢົ່ າງຈະແຈຸ້ ງ             
ກົ່ ຽວກັບການພ ວພັນລະຫວົ່ າງການປູກໄມຸ້ ແລະຄວາມເປັນຈີ ງທາງວະນະວັດວິ ທະຍາ, ເສດຖະກິດ ສັງຄ ມ  ແລະ 
ສະພາບແວດລຸ້ ອມ (ເຊັົ່ ນ: ການອະນ ລັກແລະການຟ ຸ້ ນຟູປົ່ າໄມຸ້ ) ໃນຂ ງເຂດນັຸ້ ນ.  

10.1.2 ຈ ດປະສ ງຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ສ າລັບ ການອະນ ລັກ ປົ່ າທ າມະຊາດ ແລະ ການຟ ຸ້ ນຟູຕຸ້ ອງ            
ໄດຸ້ ອະທິບາຍໃນແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງລະອຽດ.  

10.1.3 ຈ ດປະສ ງຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ, ໂດຍສະເພາະ ອັນທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບການອະ ນ ລັກປົ່ າທ າມະຊາດ              ແລະ 
ການຟ ຸ້ ນຟູ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນໃນກິດຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ. 

10.2  ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບສວນປູກ ຕຸ້ ອງເປັນການເສີ ມຂະຫຍາຍການປຸ້ ອງ ກັນ, ການຟ ຸ້ ນຟູ ແລະ        
ການອະນ ລັກຊັບພ ະຍາກອນປົ່ າທ າມະຊາດ, ແລະ ບ ົ່ ເພີຸ້ ມຄວາມກ ດດັນໃຫຸ້ ແກົ່ ປົ່ າທ າມະຊາດ. 

ຕຸ້ ອງເບີົ່ ງເຂດເຊ ົ່ ອມຕ ົ່ ຂອງສັດປົ່ າ, ເຂດແຫລົ່ ງນ ຸ້ າ ແລະປົ່ າເປັນຍອົ່  ມ ທີົ່ ມີ ອາຍ ແຕົ່ ກຕງົ່  ກັນ ແລະ ຮອບວຽນຕັດຟັນ 

ເຂ ຸ້ າໃນການວາງແຜນປູກປົ່ າ ໃຫຸ້ ສອດຄົ່ ອງ ກັບຂະ ໜາດຂອງການປະຕິບັດງານ. ຂະໜາດ ແລະຜັງຂອງ 
ດອນປູກປົ່ າຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ກ ມກຽວກັບຕ ວແບບຂອງປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ພ ບເ ຫັນຕາມທີ ວທັດທ າມະຊາດຢູົ່ ເຂດນັຸ້ ນ .  

 10.2.1 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງສາທິດໃຫຸ້ ເຫັນຈາກການກະທ າທີົ່ ຜກູ ມັດເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນ, ຟ ຸ້ ນຟູ ແລະ 
ອະນ ລັກເນ ຸ້ ອທີົ່ ທີົ່ ສ າຄັນຂອງປົ່ າທ າມະຊາດໃນເຂດທີົ່ ເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ.   
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10.2.2  ຕຸ້ ອງສຸ້ າງເຂດກັນຊ ນຕາມແຫລົ່ ງນ ຸ້ າ ແລະ ອຸ້ ອມຮອບອົ່ າງນ ຸ້ າ 
ອີ ງຕາມການປະຕິບັດທາງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ດີ ທີົ່ ສ ດໃນຂ ງເຂດຫ  ຂ ຸ້ ກ ານ ດ ແລະ 
ກ ດໝາຍຂອງທຸ້ ອງຖີົ່ ນ.ຕຸ້ ອງສະແດງເຂດກັນຊ ນໃນແຜນທີົ່ ນ າດຸ້ ວຍ.  

10.2.3 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງສຸ້ າງຖີົ່ ນອາໃສ ແລະ ເຂດເຊ ົ່ ອມຕ ົ່ ຂອງສັດ ປົ່ າ ໃຫຸ້ ມີ ທີົ່ ຕັຸ້ ງຢົ່ າງ 
 ເໝາະສ ມຕາມເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າປູກໂດຍປຶ ກ ສາກັບຊົ່ ຽວຊານຕົ່ າງໆ.   

10.2.4 ຕຸ້ ອງອອກແບບການປູກປົ່ າເພ ົ່ ອຮັກສາ ຫ   ເສີ ມຂະຫຍາຍລັກ ສະນະຂອງທັດສະນິ ຍະພາບທີົ່ ເຫັນໄດຸ້  
(ເຊັົ່ ນ:ການອອກແບບຕຸ້ ອງຂ ຸ້ ນກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງຮູບແບບທາງທ າມະຊາດຂອງລະບ ບ ການຂ ດຄ ຸ້ ນ ແລະ 
ການປູກ ແລະ ການລ ບກວນໃນຂ ງເຂດນັຸ້ ນ).   

10.3 ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນອ ງປະກອບຂອງປົ່ າປູກແມົ່ ນຕຸ້ ອງການທີົ່ ສ ດເພ ົ່ ອເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມໝັຸ້ ນຄ ງທາງເສຖະກິດ,  

ທາງສັງຄ ມ ແລະ ທາງນິ ເວດວິ ທະຍາ. ຄວາມຫ າກຫ າຍດັົ່ ງກົ່ າວ ອາດລວມເອ າຂະໜາດ ແລະ 
ການກະຈາຍເປັນໄລຍະຂອງເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ພາຍໃນ ທັດສະນິ ຍະພາບຕົ່ າງໆ, ອ ງປະກອບຂອງຊະນິ ດ ພັນທາງຈ ານວນ 

ແລະ ທາງພັນທ ກ າ, ໂຄງສຸ້ າງ ແລະ ຂັຸ້ ນອາຍ .   

10.3.1 ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າປູກຕຸ້ ອງຮັກສາ ແລະ/ຫ   ເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມຫ າກຫ າຍທາງທັດສະ            
ນິ ຍະພາບໂດຍເຮັດໃຫຸ້ ຮູບຮົ່ າງ ແລະຂະໜາດຂອງສວນປູກ, ຊະນິ ດພັນ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງພັນທ ກ າ, ໂຄງສຸ້ າງ ແລະ 
ຂັຸ້ ນອາຍ ແຕົ່ ກຕົ່ າງກັນໄປ.   

10.3.2 ຕຸ້ ອງເນັຸ້ ນໜັກໃສົ່ ການປູກ  ແລະ/ຫ   

ການຄ ຸ້ ນຄວຸ້ າໃນທາງປະຕິບັດກົ່ ຽວກັບຊະນິ ດພັນໄມຸ້ ທີົ່ ເປັນພັນພ ຸ້ ນເມ ອງໃນຂ ງເຂດ (ໝາຍເຫດ: ໃຫຸ້ ເບີົ່ ງ ມາດຖານ 6.4 

ແລະ 6.10).  

10.4  ການຄັດເລ ອກຊະນິ ດພັນທີົ່ ຈະປູກຕຸ້ ອງຂ ຸ້ ນກັບຄວາມເໝາະສ ມຂອງສະຖານທີົ່  ແລະ ຄວາມເໝາະສ ມຕ ົ່ ປະສ ງ 
ຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ. ເພ ົ່ ອເ ສີ ມະຫຍາຍ ການອະ ນ ລັກ ຊີ ວະນາໆພັນ,  ການປູກຊະນິ ດພັນພ ຸ້ ນເມ ອງ ແລະ 
ການຟ ຸ້ ນຟູລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາທີົ່ ເຊ ົ່ ອມໂຊມແມົ່ ນເໝາະສ ມກົ່ ວາຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນ. ຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນ, ຊ ົ່ ງຈະນ າໃຊຸ້ ເມ ົ່ ອ 

ຄ ນສ ມ ບັດຂອງມັນດີ ກົ່ ວາຊະນິ ດພັນພ ຸ້ ນເມ ອງ, ຕຸ້ ອງຕິດຕາມກວດກາຢົ່ າງລະມັດລະວັງເພ ົ່ ອກວດ 

ກາເບີົ່ ງການຕາຍທີົ່ ຜິດປ ກກະຕິ, ພະຍາດ, ຫ   ການລະບາດຂອງແມງໄມຸ້   ແລະ ຜ ນກະທ ບທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມໃນທາງລ ບ 

.   

10.4.1 ຊະນິ ດພັນທີົ່ ຈະປູກຕຸ້ ອງເລ ອກຕາມຄວາມເໝາະສ ມຕ ົ່ ເງ ົ່ ອນໄຂຂອງພ ຸ້ ນທີົ່  (ດີ ນ,ພູມສັນຖານ             ແລະ 
ລ ມຟຸ້ າອາກາດ) ແລະ ຈ ດປະສ ງຂອງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ.   

10.4.2  ເມ ົ່ ອໄດຸ້ ເລ ອກຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນ, ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ຕຸ້ ອງ ອະທິບາຍເຫດຜ ນຢົ່ າງຈະແຈຸ້ ງ            
ໃນການຄັດເລ ອກນີ ຸ້  ເພ ົ່ ອສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນວົ່ າຄ ນສ ມ ບັດຂອງມັນດີ ກົ່ ວາຊະນິ ດພັນພ ຸ້ ນເມ ອງ.  

10.4.3 ບ ົ່ ຄວນປູກໄມຸ້ ຊະນິ ດພັນໃດນຶົ່ ງຢົ່ າງຫ ວງຫ າຍ ຈ ນກົ່ ວາວົ່ າການທ ດສອບ  ແລະ/ຫ   ປະສ ບການ            

ໄດຸ້ ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນວົ່ າ ພວກມັນ ສາມາດປັບຕ ວທາງນິ ເວດວິ ທະຍາເຂ ຸ້ າກັບເນ ຸ້ ອທີົ່  ແລະ ລັກສະນະຄ ກຄາມ 

(ແຜົ່ ກະຈາຍ)ຂອງມັນ ສາມາດຄວບຄ ມໄດຸ້ . 

10.4.4 ເມ ົ່ ອປູກໄມຸ້ ຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນຕຸ້ ອງປະກອບເອກະສານອຸ້ າງອີ ງກົ່ ຽວກັບມາດຕະການສະເພາະເພ ົ່ ອ             

ປຸ້ ອງກັນການສ ບພັ ນແບບຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງຢູົ່ ນອກເນ ຸ້ ອທີົ່ ສວນປູກ, ການຕາຍທີົ່ ຜິດປ ກກະຕິ, ພະຍາດ ,ການລະບາດຂອງ ແມງໄມຸ້  
ແລະ ຜ ນກະທ ບທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມໃນທາງລ ບ.   

10.5  ຕຸ້ ອງແບົ່ ງສັດສົ່ ວນເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໃຫຸ້ ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດຂອງປົ່ າປູກ ແລະພິຈາລະນາ          
ຕາມມາດຖານຂອງພາກພ ຸ້ ນ ເພ ົ່ ອຟ ຸ້ ນຟູພ ຸ້ ນທີົ່ ໃຫຸ້ ປ ກຄ ມດວຸ້  ຍປົ່ າທ າມະຊາດ.   

10.5.1 ບັນດາຕ ວຢົ່ າງທີົ່ ເປັນຕ ວແທນຂອງລະບ ບນິ ເວດທ າມະຊາດທີົ່ ມີ ຢູົ່ ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ປ ກປັກຮັກສາຫ  ຟ ຸ້ ນຟູ 

ສະພາບທາງທ າມະຊາດຂອງມັນ ອີ ງຕາມການກ ານ ດເຂດຊີ ວະວິ ທະຍາທີົ່ ສ າຄັນ, ການປ ກສາກັບ ຜູຸ້ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ, 
ເຈ ຸ້ າໜຸ້ າທີົ່ ຂອງລດັ ແລະ ນັກວິ ທະຍາສາດ. (ໝາຍເຫດ: ເບີົ່ ງມາດຖານ  6.4 ຕ ົ່ ມ).  
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10.5.2 ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະ ຂະໜາດນຸ້ ອຍ ເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍເຫດ: 

ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ):  ການອອກແບບປູກປົ່ າ ແລະ ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງປ ກປັກຮັກສາ ຄ ນຄົ່ າ 
ທາງນິ ເວດວິ ທະຍາ,ໂດຍສະເພາະໃນເຂດອອຸ້  ມຮອບຈ ດເ ດັົ່ ນຂອງ ການອະນ ລັກ ຫ   ເນ ຸ້ ອທີົ່ ປຸ້ ອງກັນ.  

10.6  ຕຸ້ ອງດ າເນີ ນມາດຕະການເພ ົ່ ອຮັກສາ ຫ   ປັບປູງ ໂຄງສຸ້ າງຂອງດີ ນ,ຄວາມອ ດ ມສ ມບູນ, ແລະ ຊີ ວະພາບ. ເຕັກນິ ກ 

ແລະ ອັດຕາການຂ ດຄ ຸ້ ນ, ການບູລະນະ ແລະ ການສຸ້ າງທາງ, ແລະ ການຄັດເລ ອກຊະນິ ດພັນບ ົ່ ຄວນສ ົ່ ງ ຜ ນໃຫຸ້  
ດີ ນເຊ ົ່ ອມໂຊມໃນໄລຍະຍາວ ຫ   ມີ ຜ ນກະທ ບທາງລ ບຕ ົ່ ຄ ນນະພາບ ແລະ ປະລິ ມານນ ຸ້ າ ຫ   

ເຮັດໃຫຸ້ ນ ຸ້ າຫັນເຫຈາກສາຍນ ຸ້ າທີົ່ ເຄີ ຍໄຫ .   

10.6.1  ຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້ ມາດຕະການສະເພາະ ເພ ົ່ ອຮັກສາ ຫ   ປັບ ປ ງດີ ນໃນເລ ົ່ ອງຂອງໂຄງສຸ້ າງ,ຄວາມອ ດ ມສ ມບູນ ແລະ 
ຊີ ວະພາບ.   

10.6.2 ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າປູກບຄ ົ່  ວນສ ົ່ ງຜ ນຕກ ົ່  ານເຊ ົ່ ອມໂຊມຂອງດີ ນ.   

10.6.3 ກິຈະການປົ່ າໄມຸ້ ບ ົ່ ຄວນເຮັດໃຫຸ້ ຄ ນນະພາບນ ຸ້ າ ເຊ ົ່ ອມໂຊມ ຫ   ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບທາງລ ບຕ ົ່ ລະະບ ບນ ຸ້ າ ຂອງທຸ້ ອງຖີົ່ ນ.   

10.6.4 ເມ ົ່ ອຜ ນກະທ ບທາງລ ບ ຕ ົ່  ຊັບພະຍາກອນດີ ນ ຫ   ນ ຸ້ າໄດຸ້ ຖ ກກ ານດ, 

ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຕຸ້ ອງຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດມາດຕະການຕົ່ າງໆເພ ົ່ ອລດ  ຜົ່ ອນ ຫ   ກ າຈັດຜ ນກະທ ບດັົ່ ງກົ່ າວ.  

 10.7  ຕຸ້ ອງດ າເນນີ  ມາດຕະການຕົ່ າງໆ ເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນ ແລະ ລ ດຜົ່ ອນ ການລະບາດຂອງສັດ ຕູພ ດ, ພະຍາດ, ໄຟ ແລະ 
ການນ າພ ດຄ ກຄາມເຂ ຸ້ າມາ. ການຄ ຸ້ ມຄອງສດຕູພ ດແ ບບັ ປະສ ມປະສານຕຸ້ ອງມີ ໃນແຜນ ຄ ຸ້ ມຄອງ, ໂດຍອາໃສ 

ການປຸ້ ອງກັນ ແລະ ວິ ທີ ການຄວບຄ ມທາງ ຊີ ວະພາບ ຫ າຍກົ່ ວາຈະໃຊຸ້  ປ ຸ໋ ຍ ແລະ ຢາຂຸ້ າສັດຕູພ ດທາງເຄມີ . 

ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າປູກຕຸ້ ອງພະຍາຍາມອອກຫົ່ າງຈາກປຍ ັ    ແລະ  ຢາຂຸ້ າສັດຕູພ ດທາງເຄມີ , 

ລວມທັງການນ າໃຊຸ້ ພວກມັນໃນສວນກຸ້ າ . ການນ າໃຊຸ້ ສານເຄມີ ໄດຸ້ ສັງລວມໄວຸ້ ແລຸ້ ວໃນມາດຖານ 6.6 ແລະ 6.7.  

10.7.1 ຕຸ້ ອງດ າເນີ ນມາດຕະການຕົ່ າງໆໃນປົ່ າເພ ົ່ ອປຸ້ ອງກັນການລະບາດຂອງສັດຕູພ ດ,  ພະຍາດ, ໄຟ ແລະ 
ການນ າພ ດຄ ກຄາມເຂ ຸ້ າມາ.  

10.7.2 ແຜນການຕຸ້ ອງໃຫຸ້ ມີ  ການປຸ້ ອງກັນ ແລະ ຄວບຄ ມໄຟປົ່ າ .  

10.7.3 ຕຸ້ ອງມີ ແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງສັດ ຕູພ ດແບບປະສ ມປະສານ ທີົ່ ສາມາດຈ າແນກສັດຕູພ ດ, 

ການບາດເຈັບຂອງພ ດທີົ່ ສາມາດຍອມຮັບໄດຸ້  ຫ   ການປະຕິບັດການເບ ຸ້ ອງຕ ຸ້ ນ, ແລະ 
ວິ ທີ ການແກຸ້ ໄຂໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ ທີົ່ ສາມາດເລ ອກໄດຸ້ .   

10.7.4 ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງມີ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດ ເພ ົ່ ອລ ດຜົ່ ອນການນ າໃຊຸ້  ປ ຸ໋ ຍ ແລະ 
ຢາຂຸ້ າສັດຕູພ ດທາງເຄມີ .   

10.8 ການຕິດຕາມກວດກາການປູກປົ່ າທີົ່ ເໝາະສ ມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງການປະຕິບັດງານ, 

ຕຸ້ ອງລວມເອ າການປະເມີ ນຜ ນປ ກ ກະຕິຕ ົ່ ທົ່ າແຮງຂອງຜ ນກະທ ບທາງສັງຄ ມ ແລະ ທາງນິ ເວດວິ ທະຍາໃນເຂດ 

ແລະນອກເຂດ, (ເຊັົ່ ນ: ການສ ບພັນທ າມະຊາດ,ຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຊັບພະຍາກອນນ ຸ້ າ ແລະ ຄວາມອ ດ ມສ ມບູນຂອງດີ ນ, 

ແລະຜ ນກະທ ບຕຄ ົ່  ວາມເປັນຢູົ່ ຂອງສັງ ຄ ມ ແລະ ຄວາມໝັຸ້ ນຄ ງຂອງທຸ້ ອງຖີົ່ ນ), ນອກຈາກນີ ຸ້  

ຍັງແມົ່ ນທົ່ າແຮງທີົ່ ສ ົ່ ງຜ ນຕ ົ່ ອ ງປະກອບຕົ່ າງໆທີົ່ ເນັຸ້ ນໜັກໃນຫ ັ ກການ 8,6 ແລະ 4. ບ ົ່ ຄວນປູກໄມຸ້ ຊະນິ ດພັນໃດນຶົ່ ງໃນເນ ຸ້ ອທີົ່  

ຂະໜາດໃຫຍົ່ ຈ ນກົ່ ວາການທ ດລອງທາງທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ແລະ/ຫ   ປະສ ບການໄດຸ້ ສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນວົ່ າຊະນິ ດພັນເຫລ ົ່ ານັຸ້ ນ 

ໄດຸ້ ປັບຕ ວທາງນິ ເວດວິ ທະຍາໃນພ ຸ້ ນທີົ່ ແລຸ້ ວ, ບ ົ່ ໄດຸ້ ຄ ກຄາມ(ແຜົ່ ກະຈາຍ), ແລະບ ົ່ ມີ ຜ ນກະທ ບທາງນິ ເວດວິ ທະຍາທາງລ ບ. 

ຈ ົ່ ງເອ າໃຈໃສົ່ ພີເສດຕ ົ່ ບັນຫາ ທາງສັງຄ ມໃນການເຂ ຸ້ າໄປຄອບຄອງທີົ່ ດີ ນເພ ົ່ ອປູກ ປົ່ າ,ໂດຍສະເພາະການປ ກປຸ້ ອງສິ ດຂອງ 
ການເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ,ນ າໃຊຸ້  ແລະ ການເຂ ຸ້ າຫາຂອງທຸ້ ອງຖີົ່ ນ.  

10.8.1 ການຕິດຕາມກວດກາຕຸ້ ອງລວມເອ າການປະເມີ ນຜ ນທົ່ າແຮງຂອງຜ ນກະທ ບທາງສັງ 
ຄ ມແລະທາງນິ ເວດວິ ທະຍາໃນເຂດ ແລະນອກເຂດຂອງການປູກປົ່ າ.(ເບີົ່ ງມາດຖານ 8.2). 

10.8.2 ສາມາດນ າໃຊຸ້ ໄດຸ້ ກັບປົ່ າທີົ່ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມລະອຽດຕ ົ່ າ ແລະ ຂະໜາດນຸ້ ອຍເທ ົ່ ານັຸ້ ນ (ໝາຍ ເຫດ: 

ຕ ວວັດຂຸ້ າງເທີ ງແມົ່ ນບ ົ່ ໄດຸ້ ໃຊຸ້ ):ໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງເຮັດເອກະສານອຸ້ າງອີ ງກົ່ ຽວກັບຜ ນກະທ ບທາງສັງຄ ມ ຫ   

ທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມທາງລ ບ, ແລະ ໄດຸ້ ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດມາດຕະການຕົ່ າງໆ ເພ ົ່ ອແກຸ້ ໄຂຜ ນກະທ ບນັຸ້ ນ.  
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10.8.3 ການຊ ຸ້ ທີົ່ ດີ ນ ຫ   ການເຊ ົ່ າທີົ່ ດີ ນສ າລັບສຸ້ າງສວນປູກໄມຸ້ ບ ົ່ ຄວນຈະສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບທາງລ ບຕ ົ່ ຊ ມຊ ນ ແລະ/ຫ   

ຊັບພະຍາກອນທີົ່ ປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນນ າໃຊຸ້ . (ໝາຍເຫດ:ສ າລັບບັນຫາຂອງຊະນິ ດ ພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນ ຫ   ຊະນິ ດພັນຄ ກຄາມ, 

ໃຫຸ້ ເບີົ່ ງມາດຖານ 10.4). 

10.9  ການສຸ້ າງສວນປູກໄມຸ້ ໃນເນ ຸ້ ອທີົ່ ທີົ່ ໄດຸ້ ຫັນປົ່ ຽນຈາກປົ່ າທ າມະຊາດຫລັງຈາກ ເດ ອນພະຈິ ກ 1994, ຕາມປ ກກະຕິ 

ແລຸ້ ວຈະບ ົ່ ມີ ເງ ົ່ ອນໄຂສ າລັບການຢັຸ້ ງຢ ນ. 

ອາດອະນ ຍາດການຢັຸ້ ງຢ ນໄດຸ້ ໃນກ ລະນີ ມີ ຫ ັ ກຖານພຽງພ ເພ ົ່ ອນ າສະເໜີຕ ົ່ ອ ງກອນຢັຸ້ ງຢ ນໂດຍທີົ່ ວົ່ າຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ/ເຈ ຸ້ າຂອງ
ບ ົ່ ໄດຸ້ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກ ງ ຫ   ໂດຍທາງອຸ້ ອມຕ ົ່ ການຫັນປົ່ ຽນເນ ຸ້ ອທີົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ.   

10.9.1 ປົ່ າປູກຈະຕຸ້ ອງບ ົ່ ລວມເອ າພ ຸ້ ນທີົ່ ໆມີ ການຫັນປົ່ ຽນຈາກປົ່ າທ າມະຊາດ ຕັຸ້ ງແຕົ່  ເດ ອນພະຈິ ກ ປີ  1994, 

ຍ ກເວັຸ້ ນມີ ຫ ັ ກຖານຢັຸ້ ງຢ ນຢົ່ າງຈະແຈຸ້ ງວົ່ າ ຜູຸ້ ຄ ຸ້ ມຄອງ/ ເຈ ຸ້ າຂອງ ຄ ນປະຈ ບັນ ບ ົ່ ມີ ສົ່ ວນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍທາງກ ງ ແລະ 
ທາງອຸ້ ອມ ຕ ົ່ ການຫັນປົ່ ຽນດັົ່ ງກົ່ າວ ຈາກຜູຸ້ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ ແລະພາກສົ່ ວນທີົ່ ສ ນໃຈອ ົ່ ນໆ. (ໝາຍເຫດ: ເບີົ່ ງມາດຖານ 6.10). 
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ບົດແນບທື້າຍ 1:   FSC Glossary of terms 

Biological diversity:  ຊີ ວະນາໆພັນ  

ແມົ່ ນບັນດາ ສິົ່ ງທີົ່ ມີ ຊີ ວດິ  ຊ ົ່ ງລວມທັງພັນພດ  ແລະ ພັນສັດ ທ ກຊະນິ ດ, ພຸ້ ອມດຸ້ ວຍ ຄວາມອ ດ ມຮັົ່ ງມີ  ຂອງລະບບ  ຊີ ວະວທິ 

ະຍາຕາມທ າມະຊາດ ເຊິົ່ ງລວມທັງ ຖິົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ ອາ ໄສ ຂອງ ພັນພ ດ, ພັນສັດ , ປະຊາກອນ ແລະ ອ ງປະກອບ ທາງດຸ້ ານ 

ຊະນິ ດພັນ. (ເບີົ່ ງອະນ ສັນຍາວົ່ າດຸ້ ວຍຊີ ວະນາໆພັນ, 1992)  

Biological control agents:  ຕ ວຄວບຄ ມທາງຊີ ວະພາບ  

ແມົ່ ນສງີົ່  ທີົ່ ມີ ຊີ ວິ ດນ າໃຊຸ້ ເພ ົ່ ອກ າຈັດ ຫ   ຄວບຄ ມປະຊາກອນຂອງສງີົ່  ທີົ່ ມີ ຊີ ວິ ດອ ົ່ ນໆ.  

Biological diversity values:  ຄ ນຄົ່ າທາງຊີ ວະນາໆພັນ  

ແມົ່ ນຄ ນຄົ່ າທາງຄວາມສວຍງາມ, ທາງການພັກຜົ່ ອນ, ທາງວັດທະນະທ າ, ທາງການສຶ ກສາ, ທາງວິ ທະຍາສາດ,ທາງເສຖະກິດ, 

ທາງສັງຄ ມ, ທາງພັນທ ກ າ, ທາງນິ ເວດວິ ທະຍາ ແລະ ທາງທ າມະຊາດ (ເບີົ່ ງອະນ ສັນຍາວົ່ າດຸ້ ວຍຊີ ວະນາໆພັນ, 1992)  

Chain of custody:  ການຢັຸ້ ງຢ ນແຫລງົ່  ທີົ່ ມາ  

ແມົ່ ນເສັຸ້ ນທາງເຊິົ່ ງ ຜະລິ ດຕະພັນຖ ກຂ ນສ ົ່ ງຈາກຈ ດເດີ ມຂອງພວກມັນໃນປົ່ າໄມຸ້  ໄປເຖີ ງການນ າໃຊຸ້ ສ ດທຸ້ າຍ ຂອງມັນ.  

Chemicals:  ສານເຄມີ   

ໝາຍເຖີ ງປ ຸ໋ ຍ, ຢາຂຸ້ າແ ມງໄມຸ້ , ຢາຂຸ້ າເຊ ຸ້ ອລາ ແລະ ຮ ໂມນທີົ່ ໃຊຸ້ ໃນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້   

Criterion (pl. Criteria):  ມາດຖານ  

ແມົ່ ນວິ ທກີ ານຕັດສີ ນວົ່ າຫ ັ ກການ (ຂອງການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້ )ໄດຸ້ ບັນລ ຜ ນ ຫ  ບ ົ່   

Customary rights: ສິ ດຕາມປະເພນີ   

ແມົ່ ນສິ ດທີົ່ ສ ົ່ ງຜ ນຈາກການກະທ າທາງປະເພນີ  ຫ    ທາງຄວາມຊີ ຸ້ ນເຄີ ຍທີົ່ ຍາວນານ, ສ ບທອດຢົ່ າງຕ ົ່ ເນ ົ່ ອງ 
ໂດຍການສ ບທອດຊ ຸ້ າແລຸ້ ວຊ ຸ້ າອີ ກ ແລະໂດຍການຍີ ນຍອມທີົ່ ບ ົ່ ຖ ກລ ບກວນ 

ຊ ົ່ ງຕຸ້ ອງການການບັງຄັບໃຊຸ້ ທາງກ ດໝາຍພາຍໃນສັງຄ ມ ຫ   ພູມສັນຖານນຶົ່ ງ.   

Ecosystem:  ລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາ  

ແມົ່ ນສັງ ຄ ມພດ  ແລະສັດທັງໝ ດ ແລະສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມທາງກາຍະພາກຂອງພວກມັນ, ເຮັດໜຸ້ າທີົ່ ພຸ້ ອມກັນຢົ່ າງເອກະຫ າດ ຫ   

ແມົ່ ນ ການພ ວພັນ ຊ ົ່ ງກັນແລະກັນ ຂອງ ອ ງປະກອບ ທີົ່ ມີ ຊີ ວິ ດ ແລະ ທ າມະຊາດ ຢູົ່ ໃນສິົ່ ງແວດລອຸ້ ມທ າມະຊາດ 

ສະເພາະຂອງມັນ.  

Endangered species: ຊະນິ ດພັນທີົ່ ໄກຸ້ ຈະສູນພັນ  

ແມົ່ ນຊະນິ ດພັນໃດນຶົ່ ງຊ ົ່ ງຢູົ່ ໃນຄວາມອັນຕະລາຍທີົ່ ຈະສູນພັນຕະຫ ອດທັງໝ ດ ຫ  ສົ່ ວນໃດນຶົ່ ງຂອງມັນ.   

Exotic species: ຊະນິ ດພັນຕົ່ າງຖີົ່ ນ  

ແມົ່ ນຊະນິ ດພັນທີົ່ ນ າເຂ ຸ້ າມາທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນພັນພ ຸ້ ນເມ ອງ ຫ   ເກີດສະເພາະໃນເຂດ.  

Forest integrity:  ຄວາມສ ມບູນຂອງປົ່ າ  

ແມົ່ ນໂຄງປະກອບ, ການປົ່ ຽນແປງ, ບ ດບາດ ແລະ ຄ ນສ ມ ບັດທາງໂຄງສຸ້ າງຂອງປົ່ າທ າມະຊາດໃດນຶົ່ ງ.   

Forest management/manager:  ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ/ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ  

ແມົ່ ນຄ ນທີົ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້ ທາງການປະຕິບັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວິ ສາຫະກິດ 

(ໂຄງການ) ຕະຫ ອດທັງໂຄງສຸ້ າງແລະລະບ ບການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ, ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ 
ການປະຕິບັດທາງພາກສະໜາມ.   

Forest management unit (FMU): ໜົ່ ວຍງານ (ເຂດ) ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ  
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ແມົ່ ນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດຢົ່ າງຈະແຈງຸ້  ທີົ່ ມີ ຂອບເຂດໃນແຜນທີົ່ , ຖ ກຈັດສັນໂດຍອ ງກອນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງດົ່ ຽວ 

ຕາມຈ ດປະສ ງທີົ່ ຈະແຈຸ້ ງ ຊ ົ່ ງສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນໃນແຜນຈັດສັນຄຄ ຸ້  ອງໃນໄລຍະຫ າຍໆປີ   

Forest stewardship: ການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້   

ໃນການເຮັດຕາມມາດຖານແລະຫ ັ ກການຂອ FSC ສ າຫບັລບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້ , 
ແມົ່ ນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຊ ົ່ ງຮັບຜິດຊອບທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ, ຜ ນປະໂຫຍດທາງສັງ ຄ ມ ແລະ 
ການປົ່ ຽນແປງທາງເສຖະກິດ.   

Genetically modified organisms: ອີ ນຊີ ວັດຖ ທີົ່ ດັດແປງພັນທ ກ າ  

ແມົ່ ນອີ ນຊີ ວັດຖ  ທີົ່ ນ າມາໂດຍຮູບການຕົ່ າງໆ ເພ ົ່ ອໃຫຸ້ ມີ ການປົ່ ຽນແປງທາງໂຄງສຸ້ າງຂອງພັນທ ກ າ.  

Indicator: ຕ ວວັດ (ຕ ວຊີ ຸ້ ບອກ)  

ແມົ່ ນການຜັນປົ່ ຽນທາງປະລິ ມານ ຫ   ຄ ນນະພາບ ຊ ົ່ ງສາມາດວັດແທກໄດຸ້  ຫ   ອະທິບາຍໄດຸ້ , ແລະ 
ສະໜອງວິ ທີ ການໃນການຕັດສີ ນວົ່ າໜົ່ ວຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄດຸ້ ເຮັດຕາມເງ ົ່ ອນໄຂ ມາດຖານ ຂອງFSC ຫ   ບ ົ່ . ຕ ວວັດ 

ແລະ ພ ຸ້ ນຖານທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງໄດຸ້ ກ ານ ດເງ ົ່ ອນໄຂສ າລັບການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນ 

ລະດັບໜົ່ ວຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ແລະ ເປັນພ ຸ້ ນຖານຂັຸ້ ນຕ ຸ້ ນຂອງການປະເມີ ນຜ ນ.  

Indigenous lands and territories:  ເຂດແດນ ແລະທີົ່ ດີ ນດັົ່ ງເດີ ມ  

ແມົ່ ນສີົ່ ງແວດລຸ້ ອມທັງໝ ດຂອງດີ ນ, ອາກາດ, ນ ຸ້ າ, ທະເລ, ນ ຸ້ າແຂງທະເລ, ພ ດ ແລະ ສັດ , ແລະຊັບພະຍາກອນອ ົ່ ນໆ 
ທີົ່ ປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນເປັນເຈ ຸ້ າຂອງຕາມປະເພນີ  ຫ   ຄອບຄອງແບບອ ົ່ ນ ຫ   ນ າໃຊຸ້ .   

Indigenous peoples: ປະຊາຊ ນດັົ່ ງເດີ ມ  

ແມົ່ ນຜູຸ້ ສ ບທອດ (ລູກຫ ານ) ທີົ່ ມີ ຢູົ່  ຂອງປະຊາຊ ນ ຜູຸ້ ທີົ່ ໄດຸ້ ອາໃສຢູົ່ ໃນເຂດແດນປະຈ ບັນ ຂອງ ປະເທດ ທັງໝ ດ ຫ   

ສົ່ ວນໃດນຶົ່ ງ ໃນເວລາທີົ່ ບັນດາບ ກຄ ນທີົ່ ມີ ວັດທະນະທ າທີົ່ ແຕົ່ ກຕົ່ າງ ໄດຸ້ ມາເຖີ ງເຂດນັຸ້ ນ 

ຈາກພາກອ ົ່ ນໆຂອງໂລກ,ໄດຸ້ ມາປາບປາມພວກເຂ າ, ມາຕັຸ້ ງຖີົ່ ນຖານ, ຫ   ໂດຍຮູບການອ ົ່ ນໆ 
ທີົ່ ນ າໄປສູົ່ ການຫ  ດຈ ານວນພວກເຂ າລ ງໃຫຸ້ ຢູົ່ ໃນສະພາບເປັນຫ ວເມ ອງຂ ຸ້ ນ ຫ   ໃນສະພາບທີົ່ ບ ົ່ ໂດດເດັົ່ ນ, 

ຊ ົ່ ງປະຈ ບັນພວກເຂ າໄດຸ້ ດ າລ ງຊີ ວິ ດຕາມຮິ ດຄອງປະເພນິ ທາງວັດ ທະນະທ າ,ສັງຄ ມ ແລະເສຖະກິດສະເພາະຂອງພວກເຂ າເອງ 
ຫ າຍກົ່ ວາຕາມສະຖາບັນຂອງປະເທດ ຊ ົ່ ງປະຈ ບັນພວກເຂ າປະກອບເປັນສົ່ ວນນຶົ່ ງ ພາຍໃຕຸ້ ໂຄງສຸ້ າງຂອງລັດ.   

High Conservation Value Forests: ປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ຄ ນຄົ່ າທາງການອະນ ລັກສູງ  

ປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ມີ ຄ ນຄົ່ າທາງການອະນ ລັກສູງແມົ່ ນປົ່ າທປີົ່  ະກອບມີ ຄ ນລັກ ສະນະນຶົ່ ງ ຫ   ຫ າຍຢົ່ າງດັົ່ ງນີ ຸ້ :   

a)  ເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ມີ ຄວາມສ າ ຄັນ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພ ຸ້ ນ ຫ   ໂລກ:   

ແມົ່ ນຈ ດສ ມຂອງຄ ນຄົ່ າທາງຊີ ວະນາໆພັນ (ເຊັົ່ ນ: ຊະນິ ດພັນທີົ່ ເກີດສະເພາະຖີົ່ ນ, ຊະນິ ດພັນໄກຸ້ ຈະສູນພັນ, ຊະນິ ດ 

ພັນທີົ່ ອ ບພະຍ ກເຂ ຸ້ າມາ); ແລະ/ຫ   ປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ມີ ທັດສະນິ ຍະພາບກວຸ້ າງຂວາງ, ປະກອບຢູົ່ ພາຍໃນ, ຫ   

ປະກອບມີ ໃນເຂດຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ, ບົ່ ອນທີົ່ ປະຊາກອນມີ ການປົ່ ຽນແປງສົ່ ວນໃຫຍົ່  ຖຸ້ າບ ົ່ ແມົ່ ນທັງໝ ດຂອງຊະນິ ດພັນ ຊ ົ່ ງເກີດ 

ຂ ຸ້ ນຕາມທ າມະຊາດປາກ ດມີ ໃນຮູບແບບການກະຈາຍ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍ  

b) ເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ມີ ລະບ ບນິ ເດວິ ທະຍາທີົ່ ຫາຍາກ, ຕ ກຢູົ່ ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ ຫ   ຕ ກຢູົ່ ໃນໄພຂ ົ່ ມຂູົ່   

c) ເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່  ສະໜອງການບ ລິ ການພ ຸ້ ນຖານໃນສະພາບທີົ່ ແວດລຸ້ ອມ (ເຊັົ່ ນ: ການປຸ້ ອງກັນແຫລົ່ ງນ ຸ້ າ, 
ການຄວບຄ ມ 

ການເຊາະເຈ ົ່ ອນ)  

d) ເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ເປັນພ ຸ້ ນຖານໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຈ າເປັນພ ຸ້ ນຖານຂອງຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ 

(ເຊັົ່ ນ:ການຫາລົ່ ຽງຊີ ບ, ສ ຂະພາບ) ແລະ/ຫ   ລ ຸ້ ແຫ ມຕ ົ່  ຮູບປະພັນທາງວັດທະນະທ າ ຮີ ດຄອງຂອງຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ 
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(ເນ ຸ້ ອທີົ່ ທີົ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນທາງສາສະໜາ ຫ   ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ນິ ເວດວິ ທະຍາ ທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໃນຄວາມກົ່ ຽວພັນກັບ 

ຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນດັົ່ ງກົ່ າວ)  

Landscape: ທັດສະນິ ຍະພາບ (ທີ ວທັດ)  

 ແມົ່ ນລວດລາຍທາງພູມສັນຖານທີົ່ ປະກອບມີ ລະບ ບນິ ເວດວິ ທະຍາທີ ມີ ປະຕິລິ ລິ ຍາຕ ົ່ ກັນ ມີ ຜ ນເນ ົ່ ອງມາຈາກອດິ    ທິ 

ພ ນຂອງປະຕິກິລຍິ  າທາງພູມສັນຖານ, ທ ລະນີ ວິ ທະຍາ, ດີ ນ, ລ ມຟຸ້ າອາກາດ, ສີົ່ ງທີົ່ ມີ ຊີ ວິ ດ ແລະ ມະນ ດໃນເນ ຸ້ ອທີົ່ ໃດນຶົ່ ງ.   

Local laws: ກ ດໝາຍທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ລວມມີ ຮູບແບບທາງກ ດໝາຍທີົ່ ກ ານ ດໂດຍລັດຖະບານ 

ຊ ົ່ ງອ ານາດຕັດສີ ນຂອງມັນນຸ້ ອຍກົ່ ວາລະດັບຊາດ, ເຊັົ່ ນວົ່ າ: ຮູບແບທາງປະເພນີ  .   

Long term:  ໄລຍະຍາວ  

ແມົ່ ນການກ ານ ດສັດ ສົ່ ວນເວລາຂອງຜູຸ້ ເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ ຫ   

ຜູຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຊ ົ່ ງເຫັນໄດຸ້ ຈາກຈ ດປະສ ງຂອງແຜນຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ, ອັດຕາຂອງການຂ ດຄ ຸ້ ນ, ແລະ 
ຂ ຸ້ ຜູກມັດເພ ົ່ ອຮັກສາການປ ກຄ ມຂອງປົ່ າຢົ່ າງຖາວອນ. ໄລຍະຂອງເວລາທີົ່ ກົ່ ຽວພັນ ຈະຜັນປົ່ ຽນອີ ງຕາມ ເນ ຸ້ ອໃນ 

ແລະເງ ົ່ ອນທາງນິ ເວດວິ ທະຍາ, ແລະ ຈະເປັນສູດຄິ ດໄ ລົ່ ວົ່ າດ ນປານໃດລະບ ບນິ ເວດຈະຟ ຸ້ ນຄ ນ ອ ງປະກອບ ແລະ 
ໂຄງສຸ້ າງທາງທ າມະຊາດຂອງມັນ ຫລັງຈາກຂ ດຄ ຸ້ ນ ຫ   ລ ບກວນແລຸ້ ວ.    

Native species: ຊະນິ ດພັນພ ຸ້ ນເມ ອງ  

ແມົ່ ນຊະນິ ດພັນທີົ່ ເກີດຂ ຸ້ ນທາງທ າມະຊາດໃນຂ ງເຂດ; ເກີດສະເພາະຖີ ນ.   

Natural cycles: ຮອບວຽນທາງທ າມະຊາດ  

ແມົ່ ຮອບວ ຽນ (ວ ງຈອນ) ທາງແຮທົ່  າດ ແລະ ທາດອາຫານ ທີົ່ ເປັນຜ ນເນ ົ່ ອງມາຈາກການມີ ປະຕິກິລຍິ  າຕ ົ່ ກັນ 

ລະຫວົ່ າງດີ ນ, ນ ຸ້ າ, ພ ດ,ແລະ ສັດ ໃນສະພາບແວດລຸ້ ອມຂອງປົ່ າໄມຸ້  ທີົ່ ສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ຜະລິ ດຕະຜ ນທາງນິ ເວດວິ ທະຍາ 
ຂອງເນ ຸ້ ອທີົ່ ທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້ .   

Natural Forest: ປົ່ າໄມຸ້ ທ າມະຊາດ  

ແມົ່ ນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ປາກ ດມີ  ລັກສະນະຫ ັ ກ ແລະ ອ ງປະກອບທີົ່ ສ າຄັນ ຂອງລະບ ບນິ ເວດດັົ່ົ່ ງເດີ ມ ເຊັົ່ ນ: ຄວາມສັບຊຸ້ ອນ, 

ໂຄງສຸ້ າງ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ດັົ່ ງທີົ່ ໄດຸ້ ລະບ ໄວຸ້ ໂດຍ ມາດຖານ ການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ຂອງ FSC.  

Non-timber forest products: ເຄ ົ່ ອງປົ່ າຂອງດ ງ  

ແມົ່ ນຜະລິ ດຕະພັນປົ່ າທັງໝ ດຍ ກເວັຸ້ ນໄມຸ້ ທົ່ ອນ, ລວມມີ ວັດຖ ອ ົ່ ນໆໄດຸ້ ຈາກຕ ຸ້ ນໄມຸ້ ເຊັົ່ ນ: 

ຢາງແລະໃບໄມຸ້ ຕະຫ ອດທັງແຕົ່ ລະຜະລິ ດຕະພັນສັດ ແລະ ພ ດອ ົ່ ນໆ.  

 

Other forest types: ຊະນິ ດປົ່ າ (ປະເພດປົ່ າ) ອ ົ່ ນໆ  

ແມົ່ ນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ບ ົ່ ເໝາະກັບມາດຖານສ າລັບປູກປົ່ າ ຫ   ປົ່ າທ າມະຊາດ ແລະ ຖ ກກ ານ ດໄວຸ້ ສະເພາະ 
ໂດຍມາດຖານສ າລັບການບ ລິ ຫານການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ຂອງ FSC.  

Plantation:  ປົ່ າປູກ (ສວນປູກ)  

ແມົ່ ນເນ ຸ້ ອທີົ່ ປົ່ າທີົ່ ຂາດອ ງປະກອບທີົ່ ສ າຄັນ ແລະ ຄ ນລັກ ສະນະພ ຸ້ ນຖານ ຂອງ ລະບ ບນິ ເວດ ດັົ່ ງທີົ່ ໄດຸ້ ນີ ຍາມໄວຸ້ ໃນ 

ມາດຖານການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້ ຂອງພາກພ ຸ້ ນ ແລະ ຂອງປະເທດ ຂອງ FSC,ຊ ົ່ ງເປັນຜ ນຈາກກິດຈະກ າມະນ ດ ໃນການປູກ 

,ການຫວົ່ ານ ຫ   ການປະຕິບັດທາງວະນະວັດວິ ທະຍາ.  

Precautionary approach:  ແນວທາງປຸ້ ອງກັນ  

ແມົ່ ນເຄ ົ່ ອງມ ສ າລັບການຈັດ ຕັຸ້ ງປະຕິບັດຫ ັ ກການປຸ້ ອງກັນລວົ່ ງໜຸ້ າ  

Principle:  ຫ ັ ກການ  
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ແມົ່ ນອ ງປະກອບ ຫ   ຫ ັ ກການທີົ່ ສ າຄັນຂອງການບ ລິ ຫານປົ່ າໄມຸ້ , ໃນກລ  ະນີ ຂອງ FSC.   

Silviculture:  ວະນະວັດວິ ທະຍາ  

ແມົ່ ນສລີ  ະປະຂອງການຜະລິ ດ ແລະ ບ ວລະບັດຮັກສາປົ່ າໄມຸ້ ໂດຍ ມີ ການຈັດການໃນການປູກ ,ໂຄງປະກອບ ແລະ 
ການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕຂອງມັນ ເພ ົ່ ອບັນລ ຈ ດປະສ ງທີົ່ ດີ ທີົ່ ສ ດຂອງຜູຸ້ ເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ. ມັນອາດຈະ ຫ   

ອາດຈະບ ົ່ ລວມເອ າການຜະລິ ດໄມຸ້ ທົ່ ອນ.    

SLIMF: ປົ່ າທີົ່ ໄດຸ້ ຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທີົ່ ມີ ຄວາມເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນຕ ົ່ າ ຫ   ນຸ້ ອຍ  

ແມົ່ ນໜວົ່ ຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າໄມຸ້  ຊ ົ່ ງໄດຸ້ ບັນລ ຕາມເງ ົ່ ອນໄຂຂອງFSC ສະເພາະ ທີົ່ ກົ່ ຽວພັນກັບຂະໜາດ ແລະ/ຫ   

ຄວາມເຂັຸ້ ມຂ ຸ້ ນຂອງການຂ ດຄ ຸ້ ນໄມຸ້ ທົ່ ອນ, ແລະ ສາມາດປະເມີ ນຜ ນໄດຸ້ ໂດຍອ ງກອນຢັຸ້ ງຢ ນ ຊ ົ່ ງນ າໃຊຸ້  

ແນວທາງການປະເມີ ນຜ ນທີົ່ ຮັດກູມ. ເງ ົ່ ອນໄຂຂອງ FSC ທີົ່ ນ າໃຊຸ້  ແມົ່ ນໄດຸ້ ກ ານ ດໄວຸ້ ໃນ   FSCSTD01003 SLIMF 

ມາດຖານການຄັດເລ ອກ.  

Stakeholder: ຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ (ຜູຸ້ ທີົ່ ມີ ປະໂຫຍດຮົ່ ວມ)  

ແມົ່ ນບັນດາບ ກຄ ນ ແລະ ອ ງການຈັດຕັຸ້ ງທີົ່ ມີ ຄວາມສ ນໃຈໃນສີ ນຄຸ້ າ ແລະ ການບ ລິ ການ ທີົ່ ຖ ກຕຸ້ ອງຕາມກ ດໝາຍ 

ຈາກໜົ່ ວຍ ງານຈັດສັນຄ ຸ້ ທຄອງປົ່ າ; ແລະ ບັນດາຜູຸ້ ທີົ່ ສ ນໃຈຕ ົ່ ຜ ນກະທ ບທາງສັງ ຄ ມ ແລະ ສະພາບແວດລຸ້ ອມຂອງ 
ໜວົ່ ຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ຄອງປົ່ າ, ຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິ ການ. ພວກເຂ າເຫລ ົ່ ານັຸ້ ນລວມມີ : ບັນດາບ ກຄ ນ ແລະ 
ອ ງການຈັດຕັຸ້ ງທີົ່ ປະຕິບັດການ ຄວບຄ ມທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມທີົ່ ໄດຸ້ ບັນຍັດໄວຸ້ ຕ ົ່ ກັບໜົ່ ວຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ, 
ປະຊາຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ, ລູກຈຸ້ າງ, ຜູຸ້ ລ ງທ ນ ແລະ ຜູຸ້ ປະກັນໄພ, ລູກຄຸ້ າ ແລະຜູຸ້ ບ ລິ ໂພກ, ກູົ່ ມຜູຸ້ ຊ ມໃຊຸ້  ແລະ 
ສ ນໃຈທາງສະພາບແວດລຸ້ ອມ ແລະສາທາລະນະທ ົ່ ວໄປ.  

Succession: ການສ ບທ ອດ (ການທ ດແທນ)  

ແມົ່ ນການປົ່ ຽນແປງໃນໂຄງປະກອບທາງຊະນິ ດພັນ ແລະ ໂຄງສຸ້ າງທາງສັງຄ ມພ ດຂອງປົ່ າໄມຸ້ ມີ ສາຍເຫດມາຈາກຂະບວນການ 

ທາງທ າມະຊາດ (ບ ົ່ ແມົ່ ນມະນ ດ) ຕະຫ ອດເວລາ.  

Tenure:  ການຖ ຄອງ  

ແມົ່ ນຂ ຸ້ ຕ ກລ ງທີົ່ ໄດຸ້ ກ ານ ດທາງສັງຄ ມໂດຍບັນດາບກ  ຄ ນ ຫ   ກ ົ່ ມ, ຮັບຮູຸ້ ໂດຍການບັນຍດັ ຫ   ການປະຕິບັດທາງປະເພນີ , 

ໂດຍອີ ງຕາມ “ບັນດາສິ ດ ແລະ ໜຸ້ າທີົ່ ” ຂອງຄວາມເປັນເຈ ຸ້ າຂອງ,ການມີ ຢູົ່ , ການເຂ ຸ້ າເ ຖີ ງ ແລະ/ຫ   ການນ າໃຊຸ້  

ດີ ນຕອນໃດນຶົ່ ງ ຫ   ຊັບພະຍາກອນທີົ່ ກົ່ ຽວພັນໃນນັຸ້ ນ (ເຊັົ່ ນວົ່ າ:ຕ ຸ້ ນໄມຸ້ ແຕົ່ ລະຕ ຸ້ ນ, ຊະນິ ດພັນໄມຸ້ ,ນ ຸ້ າ , ແຮົ່ ທາດ ແລະອ ົ່ ນໆ).  

  

Threatened species: ຊະນິ ດພັນທີົ່ ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  (ຕ ກຢູົ່ ໃນໄພຂ ົ່ ມຂູົ່ )  

 ແມົ່ ນຊະນິ ດພັນໃດນຶົ່ ງ ທີົ່ ຂຸ້ ອນຂຸ້ າງ ເປັນຊະນິ ດພັນທີົ່ ຕ ກຢູົ່ ໃນຄວາມອັນຕະລາຍໃນອະນາຄ ດໄກຸ້ ໆ ຂອງທັງໝ ດ ຫ   

ສົ່ ວນໃດນຶົ່ ງຂອງປະຊາກອນພວກມັນ.   

Use rights: ສີ ດນ າໃຊຸ້   

ແມົ່ ນສິ ດນ າໃຊຸ້ ຊັບພະຍາກອນປົ່ າໄມຸ້ ທີົ່ ສາມາດກ ານ ດໄດຸ້ ໂດຍປະເພນິ ທຸ້ ອງຖີົ່ ນ, ຂ ຸ້ ຕ ກລ ງຫ າຍຝົ່ າຍ ຫ   ກ ານ ດ ໄວຸ້ ໂດຍນິ ຕິບກ  
ຄ ນອ ົ່ ນທີົ່ ມີ ສິ ດເຂ ຸ້ າເຖີ ງ. ສິ ດເຫ  ົ່ ານີ ຸ້  ອາດຈະຈ າກັດການນ າໃຊຸ້  ຊັບພະຍາກອນໃດນຶົ່ ງ ໃນລະດັບການບ ລິ ໂພກສະເພາະ ຫ   

ເຕັກນິ ການຂ ດຄ ຸ້ ນສະເພາະ 
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ບົດແນບທື້າຍ 2: ບັນຊີເງ ່ ອນໄຂການບ ລິຫານ ແລະ 

ກົດໝາຍຂອງທື້ອງຖ່ີນ ແລະຂອງຊາດທ່ີນ າໃຊື້ໃນລາວ. 

• Law on Mining (1997)  

• Law on Agriculture (1998)  

• Law on Land (2003 – under revision)  

• Law on the Promotion of Domestic Investment (2004)  

• Law on the Promotion of Foreign Investment (2004)  

• Anti Corruption Law (2005)  

• Forestry Law (2007 – under revision)  

• Law on Mining (amended 2011)  

• Anti corruption Law (amended 2012)  

• Environmental Protection Law (Amended 2012)  

• Investment Promotion Law (amended 2016)  

• Stabilization of Livelihoods and Occupation Creation Law  

• Law on the Handling of Petitions (2015)   

• Eucalyptus in Lao  

• Decree 88/PM (2008) on Implementation of the Land Law  

• Decree 112/PM (2010) on Environmental Impact Assessment  

• Decree 135/PM (2009) on State Land Lease or Concession  

• Decree 192/PM (2005) on Compensation and Resettlement of People Affected 

by Development Projects    

• Decree 84/PM (2016) on Compensation and Resettlement of People Affected 

by Development Projects   

• Regulations for Implementing Decree 192/PM (2005) on Compensation  

• Ministerial Instruction 8029/MONRE (2013) on The Process of Initial 

Environmental Examination of the Investment Projects and Activities    

• Ministerial Instruction 8030/MONRE (2013) on Environmental and Social 

Impact Assessment Process of the Investment Projects and Activities   

• Prime Minister order 15 PM/2016 to stop export logging  

• Decree on Associations, No. 238/Gov on 11 August, 2017  

• Ministerial Instruction on the implementation of the Decree on Association, 

No. 05/MOHA on 11 October, 2017   

• Agreement No. 1369/Monre on 28 March 2018 on Prohibition and principles of 

Officials in Land sector 

• Resolution of the National Land Meeting 06/PMO (2007)  
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• Instruction as Regards the Implementation of Decree on State-owned Land 

Approval for Lease or Concession (No. 20/PMO.NLMA, 2010)  

• Discussion Paper on the Legal Framework of State Land Leases and 

Concessions in the Lao PDR (2012)  

• 7th National Socio-Economic Development Plan (2011-2015)  

• Guidelines No. 707/MONRE: on the Adoption and Promulgation of the 

Guidelines for Public Participation in the Environmental Impact Assessment 

Process  

• Decision on the Organization and Operation of the Village Dispute Resolution 

Committees   

• Party Resolution of the Party’s central Committee on the Enhancement of Land  

• Management and Development in New period (2017)   

• All national laws are available in English and Lao on the National Assembly 

website Sources on 16.07.2015: http://www.investlaos.gov.la; 

www.laolandissues.org 
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ບົດແນບທື້າຍ 3:  ບັນຊີຂ ື້ ຕົກ ລົງທາງສະພາບແວດລື້ອມ ແລະ 

ສົນທິສັນຍາອົງ ການແຮງງານສາກົນ ທ່ີລາວໄດື້ລົງ ນາມ 

• C5 Minimum Age (Industry) Convention, 1919  

• C6 Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919  

• C14 Weekly Rest (Industry) Convention, 1921  

• C81 Labour Inspection Convention, 1947  

• C100 Equal Remuneration Convention, 1951  

• C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention,1958  

• C116 Final Articles Revision Convention, 1961  

• C120 Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964  

• C123 Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965  

• C124 Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 

1965  

• C138 Minimum Age Convention, 1973   

• C144 Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976  

• C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981  

• C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 
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ບົດແນບທື້າຍ 4: ບັນຊີຊະນິດພັນທ່ີໄກື້ຈະສູນພັນໃນລາວ 

ບຸັນຊີ ຊະນິ ດພັນສັດປົ່ າທີົ່ ຖ ກໄພຂ ົ່ ມຂູົ່  ຂອງລາວ ສາມາດຊອກຫາໄດຸ້ ຕາມທີົ່ ຢູົ່ ຂຸ້ າງລ ົ່ ມນີ ຸ້ :  

http://www.wcs.org/international/Asia/laos/wildlifeinlaopdr?preview=&psid=&ph=class%

2525 

ເບີົ່ ງຕ ົ່ ມຕາມທີົ່ ຢູົ່ ນີ ຸ້ :  www.iucnredlist.org  ສ າລັບບັນຊີ ຊະນິ ດພັນພ ດ ແລະສັດ ທີົ່ ໄກຸ້ ຈະສູນພັນໃນລາວ   
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ບົດແນບທື້າຍ 5: 

ບົດສະຫ  ບຂັື້ ນຕອນການປະເມີນຜົນການຢັື້ ງຢ ນຂອງ NEPCon2 

ຂຸັຸຸ້ ນຕອນຂອງການປະເມີ ນການຢັຸ້ ງຢ ນແມົ່ ນເລີ ຸ້ ມຈາກການປະຕິບັດຂອງຜູຸ້ ສະມັກທີົ່ ໄດຸ້ ນ າສະເໜີການສະມັກຕ ົ່  NEPCon. 

ໂດຍອີ ງໃສົ່ ການທ ບທວນຂອງການສະມັກ, ຂອບເຂດຂອງເນ ຸ້ ອທີົ່ ທີົ່ ຈະຖ ກຢັຸ້ ງຢ ນ ແລະ ການປຶ ກ ສາກັບຜູຸ້ ສະມັກ, SW 

ຈະສະເໜີຂັຸ້ ນຕອນການຢັຸ້ ງຢ ນທີົ່ ລວມມີ  ການປະເມີ ນຜ ນກົ່ ອນ ຈາກນັຸ້ ນແມົ່ ນການປະເມີ ນຜ ນຫ ັ ກ, ຫ   

ເຮັດການປະເມີ ນຫ ັ ກໂດຍກ ງ. ທ ກໆການປະຕິບັດຂອງຜູຸ້ ສະມັກແມົ່ ນຖ ກກ ານ ດໜຸ້ າທີົ່ ໃຫຸ້ ໂດຍ ຜູຸ້ ບ ລິ ຫານ ວຽກ ຂອງ 
NEPCon ຜູຸ້ ທີົ່ ຈະປະສານງານ ລະຫວົ່ າງຜູຸ້ ນ າພາກວດສອບການປະເມີ ນຜ ນ ແລະ ຜູຸ້ ສະມັກ ເພ ົ່ ອກ ານ ດເ ວ ລາ ແລະ 
ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດການປະເມີ ນນັຸ້ ນ.  

 

ຜູຸ້ ປະເມີ ນຜ ນ ຂອງ NEPCon ຕຸ້ ອງໄດຸ້ ຮັບບ ດແນະນ າລະອຽດກົ່ ຽວກັບຂັຸ້ ນຕອນການຢັຸ້ ງຢ ນ,  

ລວມທັງການສະຫ  ບຫຍ ຸ້ ການປະເມີ ນຜ ນກົ່ ອນ (ໂດຍບ ກຄ ນ ຫ   ໂ ທລະສັບ) ແລະ ສາມາດເຂ ຸ້ າເຖີ ງ ຄູົ່ ມ ຂອງ  NEPCon 

ສ າລັບການປະເມີ ນຜ ນປົ່ າໄມຸ້ ໄດຸ້ . ຈ ດປະສ ງຂອງການສະຫ  ບຫ ຍ ຸ້  ແລະ ຄູົ່ ມ ນີ ຸ້ ແມົ່ ນເພ ົ່ ອຮັບປະກັນວົ່ າ 
ຂັຸ້ ນຕອນການຢັຸ້ ງຢ ນທີົ່ ກົ່ ຽວ ຂອຸ້ ງໄດຸ້ ຖ ກປະຕິບັດຕາມ.    

ນອກຈາກນີ ຸ້  ການປະຕິບັດຕາມຂັຸ້ ນຕອນຂອງ NEPCon ແມົ່ ນໄດຸ້ ສະຫ  ບຫ ຍ ຸ້ ໃນຄູົ່ ມ ການປະເມີ ນຜ ນປົ່ າໄມຸ້  ຂອງພວກເຮ າ, 
ອີ ກຢົ່ າງນຶົ່ ງ ມັນຍັງມີ ວິ ທີ ອ ົ່ ນ ສາມຢົ່ າງ ທີົ່ ພວກເຮ າຮັບປະກັນຄວາມແມຸ້ ນຢ າ ແລະ ຖ ກຕຸ້ ອງໃນການຢັຸ້ ງຢ ນຂອງພວກເຮ າ:   

1. ການປະເມີ ນຜ ນຕຸ້ ອງກົ່ ຽວພັນກັບບ ກຄ ນທີົ່ ຄ ຸ້ ນເຄີ ຍກັບຂ ງເຂດສະເພາະແລະປະເພດການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ . 
ມັນແມົ່ ນ ນະໂຍບາຍຂອງ NEPCon. ທີົ່ ຈະກົ່ ຽວພັນກັບຜູຸ້ ຊຽົ່ ວຊານທຸ້ ອງຖີົ່ ນ ໃນການປະເມີ ນຜ ນທັງໝ ດ.   

2. ສະມາຊີ ກທີ ມເຮັດວຽກຕຸ້ ອງຄ ຸ້ ນເຄີ ຍກັບ ວິ ທີ ການຢັຸ້ ງຢ ນ ຂອງ NEPCon. ແຕົ່ ລະການປະເມີ ນການຢັຸ້ ງຢ ນຂອງ 
SW ແມົ່ ນມີ  ຜູຸ້ ນ າພາກວດສອບທີົ່ ຖ ກມ 

ອບໝາຍຊ ົ່ ງຕຸ້ ອງໄດຸ້ ເຂ ຸ້ າຮົ່ ວມໃນຫ ັ ກສູດຝ ກອ ບຮ ມສ າລັບຜູຸ້ ປະເມີ ນຜ ນເປັນທາງການ ຂອງ SW ຫ   

ໄດຸ້ ເຂ ຸ້ າຮວົ່ ມປະເມີ ນຜ ນການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ຫ   ກວດສອບ ອ ົ່ ນໆຂອງ NEPCon ມາກົ່ ອນແລຸ້ ວ.  

3. ການປະເມີ ນຜ ນຕຸ້ ອງນ າໃຊຸ້ ມາດຖານສະເພາະຂ ງເຂດ (ເຊັົ່ ນ: ມາດຖານຂອງ FSC ທີົ່ ໄດຸ້ ຮັບຮອງແລຸ້ ວ ຫ   

ມາດຖານຊ ົ່ ວຄາວຂອງ SW ໃນຂ ງເຂດ, ອີ ງຕາມ ມາດຖານທ ົ່ ວໄປຂອງ NEPCon)  

ການວາງແຜນ ແລະ ການຄັດເ ລ ອກທີ ມເຮັດວຽກ: NEPCon ເລ ອກຜູຸ້ ນ າພາກວດສອບ ແລະ ສະມາຊີ ກທີ ມເຮັດວຽກ 

ທີົ່ ມີ ຄ ນະວ ດ  ເພ ົ່ ອເຂ ຸ້ າຮວົ່  ມໃນການປະເມີ ນຜ ນ.  ວຽກທ າອິ ດຂອງຜູຸ້ ນ າພາກວດສອບ ຄ  ຮັບປະກັນວົ່ າ ສະມາຊິ ກຂອງ 
ທີ ມເຮັດວຽກເຂ ຸ້ າໃຈຂອບເຂດ ແລະ ເຈດຈ ານ ງຂອງຂັຸ້ ນຕອນການປະເມີ ນຜ ນ. 

ຈາກນັຸ້ ນໄດຸ້ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ າລັບການ ປະເມີ ນຜ ນຂະແໜງການຕົ່ າງໆ ( ເຊັົ່ ນ: ມາດຖານ ແລະ 
ຕ ວວັດສະເພາະ) ຂອງມາດຖານ ໃຫຸ້ ສະມາຊີ ກທີ ມເຮັດວຽກ, ຂ ຸ້ ນຢູົ່ ກັບຄວາມຊ ານານ ແລະ ການຝກ  

ອ ບຮ ມສະເພາະຂອງພວກເຂ າ. ສະມາຊີ ກທີ ມເຮັດວຽກທັງໝ ດສາມາດນ າເອ າບັນຫາຕົ່ າງໆເຂ ຸ້ າໃນຫ ັ ກການ, ແຕົ່  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫ ັ ກແມົ່ ນເພ ົ່ ອ ເກັບຂ ຸ້ ມູນ, ວິ ເຄາະ ແລະ ຂຽນບ ດລາຍງານ ສ າລັບແຕົ່ ລະມາດຖານ ແລະ ຕ ວວັດແທກ.   

 

ການແຈຸ້ ງການໃຫຸ້ ຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ: ຢົ່ າງນຸ້ ອຍ 45  ວັນກົ່ ອນການປະເມີ ນຜ ນປົ່ າໄມຸ້ , NEPCon ຈະໄດຸ້ ແຈຸ້ ງໃຫຸ້ ຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວ 

ຂຸ້ ອງຊາບ ກົ່ ຽວກັບການປະເມີ ນຜ ນທີ ຍັງຄຸ້ າງຄາ ແລະ ນ າເອ າຂ ຸ້ ສັງເກດຂອງຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ ຫ   ຄ າແນະນ າ  ໂດຍ 

ອີ ງຕາມການປະຕິບັດທີົ່ ໄດຸ້ ເຮັດຕາມມາດຖານຂອງການຢັຸ້ ງຢ ນ.  

 

 
2 For detailed information about procedures, contact our headquarters or regional offices through 
www.nepcon.org 
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ວຽກພາກສະໜາມ ແລະ ການເກັບຂ ຸ້ ມູນ: 

ການປະເມີ ນຜ ນການເຮັດຕາມມາດຖານແມົ່ ນຂ ຸ້ ນກັບການເກັບຂ ຸ້ ມູນຂອງຜູຸ້ ກວດສອບຜົ່ ານການທ ບທວນ 

ເອກະສານການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຂອງໜົ່ ວຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ, ການສ າພາດ ພະນັກງານ ແລະ ຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ, ແລະ 
ການວັດແທກ ແລະ ການສັງເກດພາກສະໜາມ. ທີ ມເຮັດວຽກຕຸ້ ອງ ໄດຸ້ ຈັດກອງປະຊ ມເປີ ດເຜີຍ ກັບ ພະນັກງານ ຂອງ 
ໜົ່ ວຍງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າ ເພ ົ່ ອທ ບທວນ ຂັຸ້ ນຕອນ ແລະ ຂອບເຂດການປະເມີ ນຜ ນ ແລະ  ມາດຖານການຢັຸ້ ງຢ ນ. 

ການທ ບທວນເອກະສານ ແລະ ການສ າພາດ ພະນັກງານຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງປົ່ າຈະເລີ ຸ້ ມຕ ຸ້ ນໃນທັນທີ . ຈາກນັຸ້ ນ 

ຂັຸ້ ນຕອນການປະເມີ ນຜ ນ ແມົ່ ນເຂ ຸ້ າຫາວຽກພາກສະໝາມ ໂລດ. ຜູຸ້ ປະເມີ ນຜ ນຂອງ NEPCon 

ຕຸ້ ອງເຮັດການກວດກາໃນເຂດທີົ່ ໄດຸ້ ຄັດເລ ອກໂດຍອີ ງໃສົ່  ການທ ບທວນທີົ່ ລະອຽດ ທາງກິດຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ, 
ປ ກສາຫາລ  ກັບ ຝົ່ າຍທີົ່ ຖ ກຜ ນກະທ ບ/ທີົ່ ສ ນໃຈ, ແລະ ຈ າແນກັບນຫາທີ ລ ຸ້ ແຫ ມ ຫ   ເຂດທີົ່ ທຸ້ າທາຍ. 

ການລ ງສະໜາມຕຸ້ ອງເນັຸ້ ນໜັກໃສົ່ ກິດຈະກ າການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງທ ກໆປະເພດ ແລະ ໄລຍະ ແລະ ເງ ົ່ ອນໄຂທາງກາຍະພາບ ຫ   

ຊີ ວະພາບທີົ່ ແຕົ່ ກຕົ່ າງກັນ. ທີ ມເຮັດວຽກຕຸ້ ອງພ ບກັບຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງຕົ່ າງຫາກ. ການປະເມີ ນທັງໝ ດຕຸ້ ອງຈ ດໃສົ່  ແລະ 
ນ າເອ າສີົ່ ງທີົ່ ພ ບເຫັນ      (ເປັນຄວາມລັບ  ແລະ/ ຫ   ເ ປີ ດເຜີຍ) ຈາກຜູຸ້ ທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງທີົ່ ມີ ຄວາມຮູຸ້  ແລະ/ຫ   

ຖ ກຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງ, ລວມທັງ ຊ ມຊ ນທຸ້ ອງຖີົ່ ນ, ເຈ ຸ້ າຂອງທີົ່ ດີ ນໄກຸ້ ຄຽງ, ອ ດສາຫະກ າປົ່ າໄມຸ້ ທຸ້ ອງຖີົ່ ນ, ອ ງ 
ການຈັດຕັຸ້ ງສະພາບແວດລຸ້ ອມ, ຕ ວແທນລັດຖະບານ ແລະ ນັກຄ ຸ້ ນຄຸ້ ວາວິ ທະຍາສາດ.ໃນໄລຍະປຶ ກສາຫາລ  ສະມາຊິ ກ 

ທີ ມປະເມີ ນຜ ນຕຸ້ ອງອະທິບາຍຂັຸ້ ນຕອນການປະເມີ ນຜ ນ, ນ າເອ າແນວຄວາມຄິ ດ,ແລະເກັບເອ າຄວາມປະທັບໃຈ ກົ່ ຽວກັບ 

ການຈັດ ຕັຸ້ ງປະຕິບັດໃນສະໜາມທີົ່ ຖ ກປະເມີ ນຜ ນ.   

 

ການວິ ເຄາະຂ ຸ້ ມູນ ແລະ ການຕັດສີ ນໃຈ: ຜົ່ ານການປະເມີ ນຜ ນ, 

ທີ ມເຮັດວຽກຕຸ້ ອງໄດຸ້ ປະຊ ມກັນຕົ່ າງຫາກເພ ົ່ ອສ ນທະນາກັນເຖີ ງ ຄວາມຄ ບໜຸ້ າໃນການເກັບຂ ຸ້ ມູນ,ແລະ ສ ນທະນາກັນ 

ເຖີ ງສີົ່ ງທີົ່ ພ ບເ ຫັນເບ ຸ້ ອງຕ ຸ້ ນ. ທີ ມ ປະເມີ ນຜ ນຕຸ້ ອງເປັນເອກະພາບເພ ົ່ ອວິ ເຄາະຂ ຸ້ ມູນ ແລະ ຫ ັ ກຖານທີົ່ ໄດຸ້ ເກັບມາ,ຕລີ  

າຄາການຈັດ ຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ກຸ້ າວໄປເຖີ ງຂ ຸ້ ຕ ກ ລ ງກົ່ ຽວກັບສີົ່ ງທີົ່ ພ ບເ ຫັນຕ ົ່ ການຢັຸ້ ງຢ ນການປະຕິບັດຂອງຜູຸ້ ສະມັກ.   

ທີ ມປະເມີ ນຜ ນ ຕຸ້ ອງປະເມີ ນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ ໃນ ລະດັບຕ ວວັດຂອງມາດຖານ. 

ແຕົ່ ລະການບ ົ່  ເຮັດຕາມ ໄດຸ້ ຖ ກວິ ເຄາະ ແລະ ຈັດປະເພດ ວົ່ າເປັນບັນຫາຫ ັ ກ (major) ຫ   ບັນຫາສ າຮອງ (minor). 

ການບ ົ່ ເຮັດຕາມຈະຖ ກພິຈາລະນາ ວົ່ າເປັນບັນຫາຫ ັ ກ  ຖຸ້ າມັນແມົ່ ນຜ ນຈາກຄວາມຫລ ຸ້ ມເຫລວພ ຸ້ ນຖານ 

ເພ ົ່ ອບັນລ ຈ ດປະສ ງຂອງມາດຖານທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ. ກ ງກັນຂຸ້ າມ, ການບ ົ່ ເຮັດຕາມຈະຖ ກພິຈາລະນາ ວົ່ າເປັນບັນຫາສ າຮອງ 
ຖຸ້ າຜ ນກະທ ບມີ ຈ າກັດ, ຕຸ້ ອງແກຸ້ ໄຂດົ່ ວນເພ ົ່ ອຮັບປະກັນວົ່ າມັນຈະບ ົ່ ເກີດຂ ຸ້ ນອີ ກ ແລະ ບ ົ່ ສ ົ່ ງຜ ນຕ ົ່ ຄວາມຫລ ຸ້ ມເຫລວພ ຸ້ ນຖານ 

ທີົ່ ຈະບັນລ ຈ ດປະສ ງຂອງມາດທີົ່ ກົ່ ຽວຂຸ້ ອງ.ສ າລັບແຕົ່ ລະເນ ຸ້ ອທີົ່ ຂອງການບ ົ່ ເຮັດຕາມໄດຸ້ ຖ ກກ ານ ດ, 

ທີ ມປະເມີ ນຜ ນຕຸ້ ອງພັດທະນາ ການແກຸ້ ໄຂ (ການປະຕິບັດທີົ່ ຖ ກ ຕຸ້ ອງ) ຊ ົ່ ງຈັດປະເພດດັົ່ ງນີ ຸ້ : ການສະເໜີໃຫຸ້ ແກຸ້ ໄຂ (CAR) 

ທີົ່ ເປັນບັນຫາຫ ັ ກ (major) ແມົ່ ນການປັບ ປ ງແກຸ້ ໄຂ ທີົ່ ເນັຸ້ ນໜັກໃສົ່ ການບ ົ່ ເຮັດຕາມຫ ັ ກຊ ົ່ ງໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງກຕຸ້ ອງ 
ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ກົ່ ອນການຢັຸ້ ງຢ ນຂອງ NEPCon ຖ ກອະນ ຍາດ; ການສະເໜີ ໃຫຸ້ ແກຸ້ ໄຂ (CAR) ແມົ່ ນການປັບປ ງແກຸ້ ໄຂ 

ທີົ່ ເນັຸ້ ນໜັກໃສົ່ ການບ ົ່ ເຮັດຕາມສ າຮອງ (minor) ຊ ົ່ ງໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງຕຸ້ ອງຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດຕາມກ ານ ດເ 
ວລາສະເພາະ(ເຊັົ່ ນ:ໄລຍະສັຸ້ ນປ ກກະຕິ ແມົ່ ນພາຍໃນ ນຶົ່ ງປີ ) ໃນຊວົ່ ງໄລຍະການຢັຸ້ ງຢ ນ ຫຸ້ າປີ  ທີົ່ ສາມາດຕ ົ່ ໄດຸ້ ; ແລະ 
ຖຸ້ າການສັງເກດເຫັນເປັນບັນຫາສ າຮອງ (ນຸ້ ອຍ) ຫ   

ແມົ່ ນໄລຍະຕ ຸ້ ນຂອງບັນຫາທີົ່ ຈະບ ົ່ ກ ົ່ ໃຫຸ້ ເກີດການບ ົ່ ເຮັດຕາມດວຸ້ ຍຕ ວມັນເອງ, ແຕົ່ ວົ່ າບັນຫາທີົ່ ຜູຸ້ ກວດສອບພິຈາລະນາ 
ອາດຈະນ າໄປສູົ່ ການບ ົ່ ເຮັດຕາມໃນອະນາຄ ດ ຖຸ້ າບ ົ່ ແກຸ້ ໄຂໂດຍໂຄງການຈັດສັນຄ ຸ້ ມຄອງ (ລູກຄຸ້ າ ). 
ການສັງເກດເຫັນອາດຈະເປັນສັນຍານເຕ ອນ ຕ ົ່ ບັນຫາໃດນຶົ່ ງ ຊ ົ່ ງສາມາດກັບໄປສູົ່ ການບ ົ່ ເຮັດຕາມໃນອະນາຄ ດໄດຸ້ , 
ຖຸ້ າບ ົ່ ແກຸ້ ໄຂ.   

ການຂຽນບ ດລາຍງານ: ຫລັງຈາກການປະເມີ ນຜ ນປົ່ າໄມຸ້ , ທີ ມເຮັດວຽກຕຸ້ ອງກຽມບ ດລາຍງານການປະເມີ ນຜ ນການຢັຸ້ ງຢ ນ. 

ບ ດລາຍງານນີ ຸ້ ຕຸ້ ອງເຮັດຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານ ແລະ ສັງລວມເອ າການພ ບເຫັນລະອຽດ ຂອງການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ແລະ 
ສະເໜີ ການກຽມເງ ົ່ ອນໄຂ, ການສະເໜີໃຫຸ້ ແກຸ້ ໄຂ ຫ   ການປະຕິບັດຕາມ.   

ການທ ບທວນບ ດລາຍງານການປະເມີ ນຜ ນໂດຍໂຄງການສະມັກຄັດເລ ອກ, ຜູຸ້ ທ ບທວນເອກະຫ າດແລະການທ ບທວນ 

ຂອງSW: ຜູຸ້ ສະມັກຄັດເລ ອກ, ຢົ່ າງນຸ້ ອຍ ມີ ຜູຸ້ ທ ບທວນນຶົ່ ງຄ ນ ແລະ ພະນັກງານຂອງ NEPCon ໃນຂ ງເຂດ, ຕຸ້ ອງ 
ທ ບທວນແຕົ່ ລະບ ດລາຍງານການປະເມີ ນຜ ນການຢັຸ້ ງຢ ນ.  
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ການຕັດສີ ນການຢັຸ້ ງຢ ນ: ເມ ົ່ ອສ າເລັດບາດກຸ້ າວຕົ່ າງໆຂຸ້ າງເທີ ງ, ສ ານັກງານ SW ຈະລວມຂັຸ້ ນຕອນການຕັດສີ ນການຢັຸ້ ງຢ ນ. 

ຖຸ້ າການຕັດສີ ນການຢັຸ້ ງຢ ນຖ ກຮັບຮອງ, ສັນຍາການຢັຸ້ ງຢ ນຈະຖ ກປະຕິບັດໃນໄລຍະ ຫຸ້ າປີ   ຊ ົ່ ງຕຸ້ ອງການການກວດສອບ 

ໃນສະໜາມແຕົ່ ລະປີ . 

ຖຸ້ າໂຄງການບ ົ່ ຖ ກຮັບຮອງ,ການຕັດສີ ນການຢັຸ້ ງຢ ນຈະສຸ້ າງການກຽມເງ ົ່ ອນໄຂທີົ່ ໂຄງການຕຸ້ ອງເຮັດເພ ົ່ ອໃຫຸ້ ໄດຸ້ ຮັບຖານະພາບທີົ່

ຈະຖ ກຢັຸ້ ງຢ ນໃນອະນາຄ ດ. 
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ກົ່ ຽວກັບ NEPCon 
NEPCon ແມ່ນອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ບ ່ ຫວັງຜົນ ກ າ ໄລ. 

ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພ ່ ອສ່ົງເສີມ 

ການ ນ າ ໃຊ້ທ່ີດິນແບບຍ ນຍົງແລະວິທີແກ້ໄຂທ່ີ ເໝາະ ສົມກັບດິນຟ້າອາກາດ. 

ພວກເຮົາມອບສິດໃຫ້ປະຊາຊົນແລະອົງການຈັດຕ້ັງເປັນສ່ວນ ໜ ່ ງ 

ຂອງການແກ້ໄຂໃນການແກ້ໄຂບັນດາສ່ິງທ້າທາຍທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດທ່ີມະນຸດຊາດປະເ

ຊີນຢ ່ - ເຊ່ັນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະການສ ນເສຍມ ລະດົກ ທ າ 

ມະຊາດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເຮັດສ່ິງນ້ີຜ່ານການບ ລິການຢ້ັງຢ ນ, 

ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແລະນະວັດຕະ ກ າ. 

NEPCon ແມ່ນອົງການຢ້ັງຢ ນ FSC ທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍສະ ໜອງ 

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ FSC 

ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຢ້ັງຢ ນການດ ແລໄມ້ໃຫ້ແກ່ຫລາຍພັນບ ລິສັດທ່ີ ດ າ 

ເນີນທຸລະກິດປ່າໄມ້ແລະຕ່ອງໂສ້ການສະ ໜອງ ໄມ້. 

ຫ ັ ກສ ດການຝ ກອົບຮົມຜ ້ ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບສາກົນທ່ີສອດຄ່ອງກັບ FSC 

ຂອງພວກເຮົາຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງເປັນທາງການຂອງ FSC ສ າ 

ລັບການຝ ກອົບຮົມຜ ້ ກວດສອບບັນຊີຜ ້  ນ າ. 

ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນລະບົບ FSC 

ແລະໃນໂຄງການຕ່າງໆທ່ີມີຈຸດປະສົງເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຢ້ັງຢ ນ 

FSC. 

NEPCon ຍັງໃຫ້ບ ລິການພາຍໃນບ ລິສັດ PEFC, Sustainable Biomass 

Partnership (SBP), ໃບຢ້ັງຢ ນ LegalSource 

ແລະການຄຸ້ມຄອງກາກບອນ (CFM). 

 

 

Contact 

Indu Bikal Sapkota  

Certification Manager Director, NEPCon Indonesia  

Phone: +62 361 472 3499 

Email: isapkota@nepcon.org        

 

Or the NEPCon head office’s contact details 

  

 

www.nepcon.org 
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