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GmbH ກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ GFA  

 

 

 - ການຢັ້ງຢືນ GFA - 

 

  

ມາດຕະຖານຊົ່ວຄາວ 

ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ 

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ  

 

 

ສະບັບທີ 1.1 ວັນທີ: 16.07.2015 

- ຢູ່ໃນຊ່ວງສືບຕໍ່ປັບປຸງ - 

 

 

ໝາຍເຫດ: 

 

ບັນດາມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນດ້ວຍການຮ່ວມມື

ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມາຈາກອົງການກໍາມະບານ, ວິທະຍາສາດ

ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ການວາງແຜນປ່າໄມ້, ການລ່າສັດ, ເສດຖະກິດ

ກະສິກໍາ ແລະນິເວດວິທະຍາ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກການ 

ແລະມາດຖານຂອງ FSC. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ພວກມັນກວມ

ລວມເອົາແນວຄວາມຄິດ ຫຼືບາງພາກຂອງບັນດາເອກະສານ ແລະພັດທະນາການ

ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄື: 

ຄໍາແນະນໍາຂອງ ITTO, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມ UNCED ຢູ່ທີ່ຣິໂອ, 

ມາດຖານ ແລະບົດແນະນໍາລະດັບປະຕິບັດການຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ 

ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງປ່າໄມ້ຢູ່ໃນເອີຣົບທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເຮ

ລຊິນກິ (Helsinki) ແລະລິສບອນ (Lisbon), ແລະຄໍາເຫັນແນະນໍາທາງດ້ານ

ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ທາງ NGOs ສາກົນເປັນຜູ້ເຮັດຂຶ້ນມາ. 



PSP_STD_FM_GFA_Standard_L
aos_1.1_lao 
Page: 2 / 40 
Updated: 16.07.2015; GK 
Approved: 16.07.2015; CHU 

 

 

 

    

 
 

 

ບົດນໍາ 

 

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມຮູ້ໃນປະຈຸ

ບັນ) ປະກອບໄປດ້ວຍມາດຕະການປົກປ້ອງ, ດູແລຮັກສາ ແລະນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ໂດຍທາງ

ກົງ ແລະທາງອ້ອມເຫຼົ່ານັ້ນທັງໝົດ ທີ່ເປັນການຮັບປະກັນເລື່ອງການ

ອະນຸລັກພວກມັນຢ່າງຖາວອນ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນ

ການຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງທໍາມະຊາດຂອງຮູບແບບຊີວິດ

ຕ່າງໆທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຄ່ອຍປ່ຽນແປງໄປ ແລະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດກັບ

ມະນຸດຜ່ານການດໍາເນີນໜ້າທີ່ທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 

ແລະວັດທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ. 

 

ການຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໝາຍເຖິງການປະເມີນຜົນຄຸນະພາບຂອງການ

ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕົວຈິງທາງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການປະເມີນທຽບກັບມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະຮັບຮອງ. 

 

ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກ່ອນການປະເມີນຜົນຄຸນະພາບຂອງ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແມ່ນການມີມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ເປັນພື້ນຖານ ແລະ

ເຄື່ອງມືເພື່ອການປຽບທຽບການມີຂະບວນການມາດຕະຖານຢູ່ເພື່ອປະຕິບັດການ

ປະເມີນຜົນ. ຂະບວນການແມ່ນຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະໂປ່ງໃສເທົ່າ

ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.  

 

ການຕັດສິນເລື່ອງມາດຖານຂອງການປະເມີນສໍາລັບປ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ

ດີນັ້ນແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ມາດຖານທົ່ວໆໄປແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍຈະຕ້ອງຖືກ

ປັບໃຫ້ເຂົ້າພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃຫຍ່ຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດເສັ້ນຂະໜານເຂດຮ້ອນ

ຊຸ່ມ, ເຂດໜາວ ແລະທາງຂົ້ວໂລກເໜືອ. ບັນດາມາດຖານແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມຕົວວັດແທກທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນະພາບທີ່ສາມາດ

ພິສູດໄດ້ນັ້ນໃສ່ຕື່ມ, ເຊິ່ງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດຢູ່ໃນ

ລະດັບພາກພື້ນ ແລະທ້ອງຖິ່ນ. ຕົວວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກລວບ

ລວມເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີກວດກາສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ການກວດກາຢູ່ໃນຫ້ອງການ ແລະການກວດກາພາກສະໜາມ. 

 

ການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄົບຖ້ວນຕ້ອງເອົາໃຈ

ໃສ່ສະພາບກອບວຽກສະເພາະຂອງປະເທດໃນລະດັບປະເທດ ແລະລະດັບບໍລິຫານອື່ນໆ. 
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ສະຖານະການໃນແຕ່ລະລະດັບມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຄຸ້ມຄອງ

ປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ມີກົດລະບຽບກໍານົດ. ຄວນຈະມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະຄວາມ

ໂປ່ງໃສໃນການສະແດງອອກຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເມືອງ, ການບໍລິຫານ, 

ເສດຖະກິດ, ນິເວດວິທະຍາ, ສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທໍາຢູ່ພາຍໃນສະພາບທີ່ໜ່ວຍ

ງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ດໍາເນີນການ. ການປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຄວນຈະ

ເອົາໃຈໃສ່ສະພາບການໃນທຸກລະດັບຕັ້ງແຕ່ລະດັບສາກົນລົງຈົນຮອດລະດັບດໍາ

ເນີນການ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຕັດສິນໃຈໃຫ້ກັບ ຫຼືຕໍ່ກັບການຢັ້ງຢືນ

ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນລະດັບການດໍາເນີນການ. 

 

ຈຸດສຸມຂອງການປະເມີນຜົນທາງດ້ານຄຸນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແມ່ນຄວນ

ຈະຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ນັ້ນຄືລະດັບປະຕິບັດການ. ຢູ່ໃນລະດັບນີ້, ນະ

ໂຍບາຍປ່າໄມ້ ແລະບົດແນະນໍາທາງດ້ານການບໍລິຫານຕ້ອງໄດ້ເອົາປະສົມປະສານ

ເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນທາງປະຕິບັດ.  

 

ການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນລະດັບປະຕິບັດການແມ່ນພິຈາລະນາໃນ 5 ດ້ານ

ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄື: 

 

- ດ້ານກົດໝາຍ, ການເມືອງ ແລະການບໍລິຫານ  

- ດ້ານວິຊາການໃນການວາງແຜນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

- ດ້ານເສດຖະກິດ 

- ດ້ານສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທໍາ 

- ດ້ານນິເວດວິທະຍາ 

 

ການກວດກາພາກສະໜາມຄວນກໍານົດຄວາມພຽງພໍໃນກົນໄກການວາງແຜນການ, ການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະການຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່ເພື່ອນໍາເອົາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງ. ການກວດການີ້ຄວນຈະກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ

ການຄຸ້ມຄອງ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຂົງເຂດ ແລະໂຄງສ້າງຂອງໄມ້ຢືນຕົ້ນ, 

ວິທີການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ, ເຊັ່ນດຽວກັບສະພາບການ

ຮັກສາໄມ້ຢືນຕົ້ນ - ນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າຫຼັງຈາກການຂຸດຄົ້ນ. 

 

ມາດຖານຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຮັບການກະກຽມເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປັບຕົວເຂົ້າກັບ

ສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບ

ສະພາບຂອງປ່າໃນລະດັບກ້ວາງຂວາງ. ບັນດາມາດຕະຖານທີ່ຖືວ່າມີໄດ້ແກ່ (i) 

ເຈົ້າຂອງປ່າ, (ii) ອໍານາດຕາມບັນທັດຖານ, (iii) ຜູ້ຈັດການປ່າ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້

ແມ່ນຈະຖືກສະແດງອອກຕາມລໍາດັບຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດເຊັ່ນ: ເປັນປະເທດ (

ເຊິ່ງລັດຖະບານເປັນຕົວແທນ), ການບໍລິການປ່າໃນລະດັບຊາດ, ແລະບໍລິສັດຄຸ້ມ
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ຄອງ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຫຼືຜູ້ໄດ້ຮັບການສໍາປະທານ. ເຖິງແນວໃດ

ກໍ່ຕາມ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມກົດໝາຍອາດຈະຍັງ

ມີອໍານາດການປົກຄອງໃນຂັ້ນນະຄອນ ຫຼືຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້

ຈັດການປ່າໄມ້ອາດຈະເປັນໜ່ວຍງານບໍລິການປ່າໄມ້ເອງ ຫຼືບໍລິສັດພາກເອກະ

ຊົນສະເພາະ ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເປັນຂອງລັດຖະບານສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ກັບ

ສັງຄົມ.  

 

ປະຫວັດສາດຂອງສະບັບຂອງມາດຕະຖານນີ້:  

ສະບັບ 1.0 ການທົບທວນແລະການປັບຕົວຂອງຕົວຊີ້ວັດໂດຍ Gerhard Kuske, GFA 

ໂຄງການຜູ້ຈັດການແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານປ່າໄມ້ລາວ. ພິຈາລະນາຂອງປ່າໄມ້, 

ສັງຄົມແລະນິຕິກໍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.  

ສະບັບ 1.1 ການທົບທວນແລະການປັບປຸງຄວາມເປັນມາຂອງໂດຍ Gerhard Kuske, GFA 

ຜູ້ອໍານວຍການ FM. 

ການປັບປຸງຂອງຕາຕະລາງເອກະສານລະບຽບກົດຫມາຍແລະລະບຽບການເຊັ່ນດຽວກັນກັບບ

ັນຊີລາຍການຊະນິດບັນຊີລາຍຊື່ສີແດງ. 

 

ນິຍາມ: 

ມາດຕະຖານ: ນິຍາມທົ່ວໄປ: ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານເອກະສານທີ່ມີມາດຖານດ້ານ

ເຕັກນິກ ຫຼືມາດຖານທີ່ແນ່ນອນອື່ນໆທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການ

ປ່ຽນແປງເປັນກົດລະບຽບ, ບົດແນະນໍາ ຫຼືຄໍານິຍາມຂອງຄຸນລັກສະນະ ເພື່ອ

ຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸ, ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການ ແລະການບໍລິການນັ້ນມີຄວາມ

ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຈຸດປະສົງຂອງພວກມັນ [Upton ແລະ Bass]. ຕາມທີ່ໄດ້ນໍາມາໃຊ້

ກັບປ່າໄມ້ຄື: ບັນທັດຖານ ຫຼືຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການ, ຕົວຢ່າງ ຕາມທີ່

ໜ່ວຍງານເຮັດການຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເຮັດໂດຍທາງຜູ້ສະໝັກທາງດ້ານມາດຕະຖານເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າ

ໄມ້ ຫຼືຕ່ອງໂສ້ຂອງຂະບວນການຄຸ້ມຄອງດູແລຮັກສາ. 

 

ຫຼັກການ: ກົດລະບຽບທີ່ຈໍາເປັນ ຫຼືອົງປະກອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ 

(ຢູ່ໃນເນື້ອໃນຂອງການຢັ້ງຢືນ FSC).  

 

ມາດຖານ: ລະດັບຂອງເງື່ອນໄຂ ຫຼືຂະບວນການທີ່ທາງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນ: ມາດຖານແມ່ນໄດ້ຮັບການຈໍາແນກໂດຍຊຸດ

ຕົວຊີ້ບອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເປັນໄລຍະ ເພື່ອປະເມີນການ

ປ່ຽນແປງ [ຂະບວນການ Montreal]; ວິທີການຕັດສິນວ່າຫຼັກການ (ກ່ຽວກັບການ
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ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້) ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຄົບຖ້ວນຫຼືບໍ່ [ສະບັບທີ່ຜ່ານ

ການຮັບຮອງໂດຍຄະນະກໍາມະການ FSC ໃນຫຼັການຂໍ້ທີ 10: ການປູກໄມ້]. 

 

ຕົວຊີ້ບອກ: ຕົວແປທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍທາງກົງ ຫຼືທາງອ້ອມນໍາໃຊ້

ເພື່ອລາຍງານສະຖານະພາບ ຫຼືແນວໂນ້ມຂອງມາດຖານ; ແຕກຕ່າງຈາກຈຸດປະສົງ [ດັດ

ປັບມາຈາກກອງປ່າໄມ້ການາດາ, ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ C&I]; ມາດຕະການ (ການວັດແທກ) 

ມາດຖານດ້ານໜຶ່ງຄື: ຕົວແປດ້ານປະລິມານ ຫຼືຄຸນະພາບ ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກ

ໄດ້ ຫຼືອະທິບາຍໄດ້ ແລະເຊິ່ງເມື່ອໄດ້ຮັບການສັງເກດເບິ່ງເປັນໄລຍະແລ້ວ

ແມ່ນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄດ້ [ຂະບວນການ Montreal]. 
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ຫຼັກການ #1:   ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົກໝາຍ ແລະ 

ຫຼັກການຂອງສະພາບບໍລິຫານປ່າໄມ້ 
ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ຕ້ອງນັບຖືທຸກລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ 

ທີ່ດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ 

ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ, ພ້ອມທັງດຽວກັນກໍຕ້ອງ 

ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສະພາບບໍລິຫານປ່າໄມ້ ນຳດ້ວຍ.  

 

ມາດຖານ 1.1   ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ຕ້ອງນັບຖືທຸກລະບຽບການ ແລະ 

ຫຼັກກການບໍລິຫານ ຈະແມ່ນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖີ່ນກໍຕາມ 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

1.1.1 ບໍ່ມີຫຼັກຖານຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍ

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການບໍລິຫານທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້

ທັງໝົດ.  

1.1.2 ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເຂົາ

ເຈົ້າໃຊ້ ພ້ອມກັບກົດໝາຍການປະຕິບັດ, ບົດແນະນໍາ ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

1.1.3 ຄວາມບໍ່ສອດຄ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼືບົດແນະນໍາແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກ

ໄວ້ ແລະແຜນການຮອງຮັບໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ (ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບການປະຕິບັດ

ງານຂອງ SLIMF). 

 

ມາດຖານ 1.2 ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າລິຂະສິດ, ຄ່າພາສີ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ

ໝົດ ແລະຄ່າອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

1.2.1 ມີຫຼັກຖານການຈ່າຍທໍານຽມ, ຄ່າອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດນັ້ນໂດຍການ

ດໍາເນີນງານປ່າໄມ້. 

 

ມາດຖານ  1.3   ຕ້ອງນັບຖື ທຸກໆກົດໝາຍ ແລະ 

ຂໍ້ຕົກລົງທາງສາກົນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ, CITES, 

ອະນຸສັນຍາແຮງງານສາກົນ (ILO), ITTA 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

1.3.1 ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ເຄົາລົບບັນດາຂໍ້ບັນຍັດຂອງ CITIES, ITTA ແລະ

ສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ. 

1.3.2 ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ເຄົາລົບຕໍ່ບັນດາຂໍ້ບັນຍັດ ILO ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່

ກັບພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ILO ຕໍ່

ໄປນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕໍ່າສຸດສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຄື: 

29, 87, 97, 98, 100, 105, 111, 131, 138, 141, 142, 143, 155, 169, 182, ກົດລະບຽບການ

ປະພຶດຂອງ ILO ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບຢູ່ໃນວຽກປ່າໄມ້, ຂໍ້

ຄໍາເຫັນແນະນໍາ 135, ຄໍາເຫັນແນະນໍາການແກ້ໄຂຄ່າຈ້າງຕໍ່າສຸດ, 1970 
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(SLIMF: ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະໄດ້ດໍາເນີນການຄວບຄຸມເພື່ອ

ຮັບປະກັນການສືບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ເລື່ອງແຮງງານ). 

 

ມາດຖານ 1.4   ຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການ ແລະ 

ມາດຕະຖານຂອງ ສະພາບບໍລິຫານ ປ່າໄມ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍຜູ້ຢັ້ງຢືນ 

ແລະ ຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຝ່າຍທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 

ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຢັ້ງຢືນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. 

 

 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

1.4.1 ຄວາມຂັດກັນລະຫວ່າງກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະຫຼັກການ FSC ແລະມາດຖານໄດ້

ຮັບການບັນທຶກ ແລະໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານເຮັດການຢັ້ງຢືນ. 

1.4.2 ມີຫຼັກການທີ່ທາງ FME ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ

ແຍ້ງທີ່ໄດ້ລະບຸ. 

 

ມາດຖານ 1.5  ພື້ນທີ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຄວນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຂຸດ

ຄົ້ນ, ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດອື່ນໆ. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

1.5.1 ມີລະບົບເພື່ອກໍານົດ ແລະຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະບໍ່

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະມັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

1.5.2 ມີມາດຕະການ (ຕົວຢ່າງ ປ້າຍ, ບຸກຄະລາກອນພິເສດ) ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ

ເກີດມີກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ແລະມັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດ. 

1.5.3 ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ຄວນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື

ຢ່າງຕັ້ງໜ້າກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ

ພະນັກງານເພື່ອຮັບປະກັນເລື່ອງດິນທີ່ຢູ່ອາໃສ. 

 

ມາດຖານ 

1.6 ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕ້ອງໄດ້ສະອດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນໄ

ລຍະຍາວ ທີ່ຕິດແໜ້ນ ກັບມາດຖານ ແລະ ຫຼັກການຂອງ FSC.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

1.6.1 ມີຄໍາໃຫ້ການທີ່ເໝາະສົມລວມໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານທາງການຂອງກິດຈະການປ່າ

ໄມ້ ຫຼືກອງປ່າໄມ້ທີ່ໃຫ້ຄໍາມຸ່ງໝັ້ນກັບອົງການທີ່ຈະຍຶດໝັ້ນ

ກັບມາດຕະຖານການຢັ້ງຢືນຂອງ FSC ກ່ຽວກັບປ່າພາຍໃຕ້ການປະເມີນ. 

ສໍາລັບການດໍາເນີນການຂະໜາດໃຫຍ່ (>10.000 ha) ນັ້ນ, ທາງ FME ຈະມີນະ

ໂຍບາຍເປີດເຜີຍຕໍ່ສັງຄົມ. 
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1.6.2 ໃນບ່ອນທີ່ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈັດການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບາງອັນຕໍ່ທີ່ດິນ

ປ່າໄມ້ບໍ່ໄດ້ເອົາລວມເຂົ້າໃນຂອບເຂດຂອງການຢັ້ງຢືນ, ຈະຕ້ອງມີຄໍາ

ໝັ້ນສັນຍາໄລຍະຍາວເພື່ອເຮັດການຈັດການກັບທຸກປ່າໄມ້ຕາມ FSC P&C. 

ການເຮັດການຢັ້ງຢືນ ປ່າໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ FSC 

ກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນບາງສ່ວນ. 
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ຫຼັກການທີ #2: ກໍາມະສິດ ແລະ ສິດການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ກໍາມະສິດ ແລະສິດນໍາໃຊ້ໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະປ່າໄມ້ຈະ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດ, ບັນທຶກ ແລະຈັດຕັ້ງຢ່າງຊັດເຈນຖືກຕ້ອງຕາມ

ກົດໝາຍ.  

 

ມາດຖານ 2.1 ຫຼັກຖານອັນຊັດເຈນຂອງກໍາມະສິດໄລຍະຍາວ ແລະສິດການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້

ຕໍ່ກັບທີ່ດິນ (ໃບຕາດິນ, ສິດຕາມຮີດຄອງ, ຫຼືສັນຍາໃຫ້ເຊົ່າ) ແມ່ນຈະຕ້ອງ

ໄດ້ຮັບການພິສູດໃຫ້ເຫັນ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

2.1.1 ເອກະສານບອກເຖິງສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍຂອງທີ່ດິນ ແລະການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້

ທີ່ມີຢູ່.  

2.1.2 ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານກໍາມະສິດ ແລະສິດການນໍາໃຊ້ໄດ້ຮັບການກໍານົດ, 

ຮັບຮອງ ແລະບັນທຶກເປັນເອກະສານ. 

2.1.3 FMU ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໄລຍະຍາວ ຢ່າງໜ້ອຍ

ແມ່ນຄວາມຍາວໃນໄລຍະການໝູນວຽນ 1 ຮອບ ຫຼືຮອບວຽນການເກັບກ່ຽວ. 

 

ມາດຖານ 2.2  ປະຊາຊົນຖ້ອງຖິ່ນ ກັບ ສິດຊົມໃຊ້ຫຼື ສິດຖືຄອງຕາມປະເພນີ ຫຼື 

ສິດຕາມກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຄຸ້ມຄອງຕາມຂອບເຂດທີ່ຈຳເປັນ 

ເພື່ອປ້ອງກັນສິດ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ກັບກິດຈະການປ່າໄມ້.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

2.2.1 ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີກໍາມະສິດຕາມກົດໝາຍ ຫຼືຕາມຮີດຄອງ ຫຼື

ສິດນໍາໃຊ້ໄດ້ຮັບການກໍານົດ, ບັນທຶກເປັນເອກະສານ ແລະສ້າງເປັນແຜນ

ທີ່ໄວ້. 

2.2.2 ຂະບວນການວາງແຜນຂອງ FMU ລວມມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 

ຫຼືຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ມີກໍາມະສິດ ຫຼືສິດການນໍາໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື

ຕາມຮີດຄອງ. 

2.2.3 ຜູ້ຈັດການປ່າໃຫ້ການຄວບຄຸມການດໍາເນີນການໃນປ່າກັບຊຸມຊົນທ້ອງ

ຖິ່ນໃນລະດັບທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ. 

2.2.4 ໃນບ່ອນທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ມອບການຄວບຄຸມກໍາມະສິດ ຫຼືສິດການນໍາໃຊ້ 

ຫຼືສ່ວນໃດໜຶ່ງຕາມກົດໝາຍ ຫຼືຕາມຮີດຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອັນນີ້

ສາມາດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາທີ່ເປັນເອກະສານ 

ແລະ/ຫຼືການສໍາພາດກັບຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 

 

ມາດຖານ 2.3 Appropriate mechanisms shall be employed to resolve disputes over tenure claims 

and use rights.  The circumstances and status of any outstanding disputes will be explicitly 
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considered in the certification evaluation.  Disputes of substantial magnitude involving a 

significant number of interests will normally disqualify an operation from being certified.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

2.3.1 ມີຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການທີ່ໄດ້ເຮັດເປັນເອກະສານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້

ໄຂຂໍ້ຮຽກຮ້ອງກໍາມະສິດ ແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງສິດການນໍາໃຊ້ (SLIMF: ບໍ່ມີ

ຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້

ຮຽກຮ້ອງກໍາມະສິດ ແລະສິດນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນປ່າໄມ້. ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຫຼືການ

ຮ້ອງທຸກແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍການນໍາໃຊ້ກົນໄກ ແລະສະຖາບັນທີ່

ຍອມຮັບໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ). 

2.3.2 ບັນທຶກຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະສະຖານະພາບຂອງການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງນັ້ນ

ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້, ລວມທັງຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ້ງ 

ແລະເອກະສານຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງນັ້ນ. 

2.3.3 ມີນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ

ນັ້ນ, ໃນກໍລະນີຂອງຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູ້

ຈັດການປ່າໄມ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິຕໍ່ທີ່ດິນ, ການດໍາເນີນການປ່າ

ໄມ້ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດສິດດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ ໂດຍທີ່ໃຫ້ຊຸມຊົນ

ຢຸດຊະງັກໄປຈົນກວ່າຂໍ້ຂັດແຍ້ງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ (ບໍ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ 

SLIMF). 

2.3.4 ບໍ່ມີຫຼັກຖານຂອງກໍາມະສິດ ແລະ/ຫຼືສິດນໍາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ

ໃດໜຶ່ງຢູ່ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່

ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ອັນນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກ FMUs ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້. 
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ຫຼັກການທີ #3:  ສິດຂອງປະຊາຊົນດັ້ງເດີມ 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ນັບຖື ສິດທາງກົດໝາຍ ແລະ ສິດຕາມປະເພນີ 

ຂອງປະຊາຊົນດັ້ງເດີມ ໃນການ ເປັນເຈົ້າຂອງ, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, 

ເຂດແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

 

ມາດຖານ 3.1 ປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ 

ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນປ່າໄມ້ໃນເນຶື້ອທີ່ດິນ ແລະ ເຂດແດນຂອງເຂົາ 

ເວັ້ນແຕ່ເຂາເຈົ້າໄດ້ຍິນຍອມໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

3.1.1 ເອກະລັກ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະປະຊາຊົນຄົນພື້ນເມືອງ ແລະດັ້ງເດີມທັງໝົດ, 

ລວມທັງກຸ່ມຜູ້ອົບພະຍົກທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ການຄຸ້ມຄອງ

ແມ່ນໄດ້ຮັບການບັນທຶກເປັນເອກະສານໂດຍຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້. 

3.1.2 ທຸກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ທີ່ດິນ, ອານາເຂດ ຫຼືສິດຕາມຮີດຄອງທີ່ມີຢູ່

ພາຍໃນເຂດການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກເປັນເອກະສານ ແລະ/ຫຼືໄດ້ເຮັດ

ເປັນແຜນທີ່ໄວ້ຊັດເຈນ. 

3.1.3 ສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຮູບການຂອງຕົວຊີ້ບອກ 3.1.2 ໄດ້ຮັບການ

ເຄົາລົບ. 

3.1.4 ການດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງປ່າແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຕົວ

ຊີ້ບອກ 3.1.2 ຂ້າງເທິງ, ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານຊັດເຈນໃນຄວາມຍິນຍອມ

ເສລີ ແລະໄດ້ຮັບແຈ້ງຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄົນພື້ນເມືອງຮຽກຮ້ອງ

ຕໍ່ກັບສິດໃນທີ່ດິນ, ສິດໃນອານາເຂດ ຫຼືສິດຕາມຮີດຄອງດັ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຖານ 3.2   ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບໍ່ຄວນຂຂົມຂູ່ ຫຼື 

ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ສິດຖືຂອງປະຊາຊົນ ດັ້ງເດີມ ຫຼຸດລົງ 

ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອອ້ມ. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

3.2.1  ບໍ່ມີຫຼັກຖານ ຫຼືການບົ່ງບອກອັນໃດທີ່ທາງ FME ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິດ 

ແລະຊັບພະຍາກອນຂອງຄົນພື້ນເມືອງ. 

3.2.2 ຄົນພື້ນເມືອງໄດ້ຮັບແຈ້ງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃດໜຶ່ງທີ່ການ

ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ອາດຈະມີຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນ ຫຼືສິດໃນກໍາມະສິດ ແລະ

ຊາຍແດນຮ່ວມກັນຂອງທີ່ດິນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການປັກຫຼັກໝາຍພາຍໃຕ້

ການຊີ້ນໍາກວດກາຂອງຊຸມຊົນກ່ອນການດໍາເນີນການໃດໜຶ່ງ. 

 

ມາດຖານ 3.3   ຜູ້ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພື້ນທີ່ 

ພິເສດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ທາງດ້ານ ວັດທະ ນາທຳ, ນິເວດວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ ຫຼື 

ສາດສະໜາ ຂອງປະຊາຊົນດັ້ງເດີມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ 

ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

3.3.1 ສະຖານທີ່ສໍາຄັນທາງວັດທະນະທໍາ, ນິເວດ, ເສດຖະກິດ ຫຼືສາດສະໜາອັນພິ

ເສດຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການລະບຸ ແລະເຮັດເປັນແຜນທີ່ໄວ້
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ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະສົນໃຈ (SLIMF: 

ສະຖານທີ່ສໍາຄັນທາງວັດທະນະທໍາ, ນິເວດ, ເສດຖະກິດ ຫຼືສາດສະໜາອັນພິ

ເສດຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພິເສດໃດໜຶ່ງໄດ້

ຖືກຮັບຮູ້).  

3.3.2 ນະໂຍບາຍ ແລະຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການເພື່ອການປົກປ້ອງທີ່ຕັ້ງດັ່ງກ່າວ

ລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກເປັນເອກະສານ ແລະໄດ້

ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (SLIMF: ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອການປົກປ້ອງ

ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດ). 

 

 

ມາດຖານ  3.4   ປະຊາຊົນດັ້ງເດີມ 

ຕ້ອງໄດ້ຄຳຕອບແທນສຳຫຼັບການນຳໃຊ້ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານ ໃນການນຳໃຊ້ 

ຊະນິດພັນໄມ້ ຫຼື ລະບົບຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 

ຄ່າຕອງແທນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການກັບການ ຍິນຍອມ 

ຂອງພວກເຂົາກ່ອນຈະດຳເນີນການ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

3.4.1  ຄວາມຮູ້ພື້ນບ້ານຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊະນິດພັນ

ຕ່າງໆໃນປ່າໄມ້ ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານປ່າ 

ເຊິ່ງກໍາລັງຖືກນໍາໃຊ້ ຫຼືອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໄປໃນທາງການຄ້າໂດຍທາງ 

FME ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້. 

3.4.2 ມີຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືປາກເປົ່າກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ

ຂອງການຊົດເຊີຍນັ້ນ ເມື່ອມີການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ

ຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ. 

3.4.2 ໄດ້ມີການຈ່າຍທຸກຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. 
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ຫຼັກການ #4:  ການພົວພັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ 

ກົດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແມ່ນ ຕ້ອງຮັກສາ ຫຼື 

ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຢູ່ທາງສັງຄົມ ແລະ ທາງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ 

ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ. 

 

ມາດຖານ 4.1 ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ໃກ້ຄຽງເຂດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 

ຕ້ອງມີໂອກາດ ໃນການໄດ້ຮັບວຽກ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

4.1.1 ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄົນທີ່ເພິ່ງພາປ່າໄມ້ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນໃນ

ການເຂົ້າເຖິງການຈ້າງເຮັດວຽກ ແລະການຝຶກອົບຮົມ. 

4.1.2 ຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານຂະໜາດໃຫຍ່ (> 10.000 ha) ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ/ຫຼື

ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ

ກໍາມະກອນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການປະກອບພະນັກງານ

ໄລຍະຍາວນັ້ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະສະໜັບສະໜູນ. 

4.1.3 ໄດ້ມີການຕອບສະໜອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນທ້ອງ

ຖິ່ນໃຫ້ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຂະໜາດຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (

ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບການດໍາເນີນການຂອງ SLIMF). 

4.1.4 ບັນດາລູກຈ້າງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈໍາແນກແຕກຕ່າງຢູ່ໃນການຈ້າງເຮັດວຽກ, 

ຄວາມກ້າວໜ້າ, ຜົນຕອບແທນໃນການໃຫ້ອອກຈາກວຽກ ແລະການຈ້າງງານທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນສັງຄົມ. 

4.1.5 ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ຈະຮັບປະກັນວ່າລູກຈ້າງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະຜູ້ຮັບ

ເໝົາຍ່ອຍທຸກໆຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປ່າໄມ້ທີ່ເປັນຜູ້ມີໃບ

ຢັ້ງຢືນນັ້ນໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າຈ້າງ ແລະຜົນປະໂຫຍດອື່ນທີ່ເປັນທໍາ, 

ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ ຫຼືເກີນກວ່າທີ່ກົດໝາຍກໍານົດທັງໝົດ ແລະບັນດາ

ຜົນຕອບແທນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນປຽບທຽບໄດ້ກັບອາຊີບອື່ນໆຢູ່ໃນພາກ

ພື້ນດຽວກັນ.  
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ມາດຖານ 4.2  ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕ້ອງບັນລຸຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ 

ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຈ້າງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

4.2.1 ຜູ້ຈັດການຄຸ້ນເຄີຍກັບບົດແນະນໍາ ແລະກົດລະບຽບທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ 

ແລະສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ (> 10.000 

ha) ຈະຕ້ອງມີນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບ ແລະລະບົບການຄຸ້ມ

ຄອງທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

4.2.2 ຜູ້ຈັດການໄດ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບພະນັກງານໃນໜ້າວຽກ ແລະອຸປະກອນ

ສະເພາະ, ແລະໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງ

ດັ່ງກ່າວ (SLIMF: ທຸກວຽກທີ່ໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນປ່າໄມ້ແມ່ນຈະຕ້ອງເປັນໄປ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບ). 

4.2.3 ການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງຄວາມປອດໄພໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບໜ້າວຽກຂອງກໍາມະກອນ ແລະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້. 

4.2.4 ກໍາມະກອນ, ລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍແມ່ນໄດ້ຮັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມ

ປອດໄພກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກຂອງກໍາມະກອນ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ ແລະກົງກັບ

ກົດລະບຽບການປະຕິບັດຂອງ ILO ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບຢູ່ໃນ

ວຽກປ່າໄມ້. (SLIMF: ທຸກວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ໃນປ່າໄມ້ຕ້ອງເປັນໄປຕາມ

ກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ. ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ຈະໃຊ້

ຄວາມພະຍາຍາມອັນສົມຄວນເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດເກນການປະຕິບັດຂອງ ILO 

ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບຢູ່ໃນປ່າໄມ້ ຖ້າມີຢູ່ໃນປະເທດ). 

4.2.5 ໃນບ່ອນທີ່ກໍາມະກອນພັກເຊົາຢູ່ໃນແຄ້ມ, ຢ່າງໜ້ອຍສະພາບທີ່ພັກ ແລະ

ດ້ານໂພຊະນາການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການປະຕິບັດຂອງ ILO ກ່ຽວ

ກັບຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບໃນປ່າໄມ້. 

4.2.6 ມີລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການດູແລເອົາ

ໃຈໃສ່ (ລວມທັງສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດ). 

4.2.7 ນາຍຈ້າງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມາດຕະການທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການດູແລເອົາ

ໃຈໃສ່ (ຕົວຢ່າງ ຄ່າອັດຕາສໍາລັບອຸປະກອນຄວາມປອດໄພບຸກຄົນ). 

4.2.8 ມີຜົນປະໂຫຍດການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນໄວ້ໃນກໍລະນີມີອຸປະຕິ

ເຫດ. 

4.2.9 ຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມຕົວຊີ້ບອກທັງໝົດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ

ເທິງແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນການປ່າໄມ້. 

4.2.10 ຄ່າຈ້າງ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງກໍາມະກອນຢູ່ໃນ FMU, ລວມທັງຜູ້

ຮັບເໝົາຍ່ອຍນັ້ນເທົ່າກັບ ຫຼືສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຢູ່ໃນພາກພື້ນ. 
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ມາດຖານ 4.3  ຕ້ອງຮັບປະກັນສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນເວລາຈັດຕັ້ງ ແລະ 

ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ກັບນາຍຈ້າງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ 

ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ (ILO) ປີ87 ແລະ 98. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

4.3.1 ສະພາບການຈ້າງງານເປັນໄປຕາມສົນທິສັນຍາອົງການແຮງງານສາກົນ 87 

(ສົນທິສັນຍານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດຂອງກໍາມະກອນຄື: ເສລີພາບຂອງ

ສະມາຄົມ ແລະການປົກປ້ອງສິດເພື່ອຈັດຕັ້ງ). 

4.3.2 ສະພາບການຈ້າງງານເປັນໄປຕາມສົນທິສັນຍາອົງການແຮງງານສາກົນ 98 

(ສົນທິສັນຍານີ້ພົວພັນກັບສິດຂອງພະນັກງານເພື່ອ: ຈັດຕັ້ງ ແລະຕໍ່

ລອງເປັນກຸ່ມ). 

4.3.3 ບ່ອນຕິດຕໍ່ສໍາລັບກໍາມະກອນທີ່ມີບັນຫາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. 

ກໍາມະກອນຄວນມີໂອກາດສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຮູບແບບທີ່

ເປັນຄວາມລັບ (ຕົວຢ່າງ ຫີບຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນ). 

4.3.4 ຄ່າຈ້າງ, ເງິນເດືອນ ແລະຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມອື່ນໆ

ທີ່ທາງນາຍຈ້າງ ແລະລູກຈ້າງໄດ້ຕົກລົງກັນ ຫຼືໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ (ຕົວຢ່າງ ສະຫະພາບ) ແມ່ນໄດ້ຮັບການກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ. 

 

ມາດຖານ  4.4  ກິດຈະການ ແລະ ການວາງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ 

ຕ້ອງນຳເອົາຜົນຂອງການປະເມີນກະທົບທາງ ສັງຄົມນຳ. 

ຕ້ອງມີການປຶກສາກັບປະຊາຊົນ ແລະ ກຸ່ມ(ຍິງ ແລະ ຊາຍ) 

ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກ ການຈັດສັນ ຄຸ້ມຄອງປ່າ. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

4.4.1 ມີລະບົບພ້ອມທີ່ໃຫ້ການປະເມີນຜົນທາງສັງຄົມທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບ

ຂະໜາດ ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງການດໍາເນີນງານທີ່: 

-ລະບຸກຸ່ມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

-ກວມເຖິງການປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

-ລະບຸຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍຂອງການດໍາເນີນການໃນກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນ 

-ລະບຸມາດຕະຖານທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ໄດ້ລະບຸ 

-ໃຫ້ການຕິດຕໍ່ປົກກະຕິກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອຕິດຕາມ

ປະສິດທິຜົນ ແລະມາດຕະການ. 

4.4.2 ຜົນກະທົບທີ່ເປັນຜົນຮ້າຍ, ໂອກາດຕໍ່ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະຂົງເຂດ

ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບການລະບຸໂດຍການປະເມີນຜົນ

ແມ່ນໄດ້ຮັບການກ່າວເຖິງຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງພຽງພໍ (ບໍ່ໃຊ້

ໄດ້ກັບ SLIMF). 

4.4.3 ມີການຮັກສາບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຫຼ້າສຸດ (SLIMF: 

ກິດຈະການຮູ້ຈັກກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ). 

4.4.4 ມີລະບົບການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ (ກອບປະຊຸມໂຕະມົນ) 

ແລະມັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  
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ມາດຖານ  4.5   ຕ້ອງນຳໃຊ້ກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ 

ເພື່ອໃຫ້ການຊົດເຊີຍທີ່ເປັນ ໃນ ກໍລະນີ ໄດ້ຮັບຜົນເສັຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສັຍ 

ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສົິດທາງກົດໝາຍ, ຊັບສິນ, ຊັບພະຍາກອນ ຫຼື 

ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ. ຕ້ງມີມາດຕະການເພື່ອ 

ຫຼີກລ້ຽງການສູນເສັຍ ແລະ ຜົນເສັຍຫາຍດັ່ງກ່າວ  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

4.5.1 ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະການຮ້ອງທຸກ ແລະການກໍານົດ

ຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືຜົນເສຍຫາຍນັ້ນໄດ້ຮັບການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະບໍ່ປ່ຽນແປງ. ການດໍາເນີນການ

ຂະໜາດໃຫຍ່ (> 10.000 ha) ມີຂະບວນດໍາເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ

ປະກາດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຂອງມັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພາກສ່ວນຕ່າງໆ). 

4.5.2 FME ໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຜົນເສຍຫາຍ

ກະທົບຕໍ່ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບສິດຕາມກົດໝາຍ, ການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຜົນກະທົບທາງລົບ. 



PSP_STD_FM_GFA_Standard_L
aos_1.1_lao 
Page: 17 / 40 
Updated: 16.07.2015; GK 
Approved: 16.07.2015; CHU 

 

 

 

    

 
 

ຫຼັກການ # 5:   ຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າ 

ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕ້ອງສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ຕ່າງໆ 

ແລະ ການບໍລິການ ຢ່າງມີປະສິດ ທິຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ 

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ.  

 

ມາດຖານ  5.1  ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ມີເສດຖະກິດ, 

ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຕ້ອງພິຈາລະນາ ໄລ່ລຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ 

ການດຳເນີນງານ ໃນການຜະລິດ, ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ການລົງທຶນແມ່ນຈຳເປັນ 

ຕ້ອງບູລະນະຮັກສາຜົນຜະລິດທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າໄມ້.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

5.1.1 ມີແຜນວຽກ ແລະງົບປະມານສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຄາດ

ການໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍສໍາລັບປີການເງິນປະຈຸບັນ. 

5.1.2 ງົບປະມານປະຈໍາປີລະບຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາ

ມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ລະບຸ (ເບິ່ງຫຼັກການ

ທີ 4 ແລະ 6 ຂອງມາດຕະຖານນີ້), ພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດໍາເນີນການທັງ

ໝົດ (SLIMF: ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ກໍາລັງພຸ່ງເປົ້າຢູ່ໃນການແກ້ໄຂທີ່

ຈໍາເປັນທາງການຄ້າ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນການຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວ). 

5.1.3 ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຄາດການໄວ້ຢູ່ໃນງົບປະມານປະຈໍາປີແມ່ນອີງຕາມການ

ສົມມຸດທີ່ມີເຫດຜົນ ແລະຍຶດໝັ້ນກັບມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນປຽບທຽບ

ກັບພາກພື້ນ ແລະບັນທັດຖານແຫ່ງຊາດ. 

5.1.4 ໃນບ່ອນທີ່ຈໍາເປັນ, ໄດ້ເຮັດການລົງທຶນເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບການ

ຜະລິດທາງດ້ານນິເວດຂອງປ່າ. 

 

ມາດຖານ 5.2  ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຕະຫຼາດ 

ຕ້ອງສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ ການນຳໃຊ້ ເຕັມຮູບແບບ ແລະ 

ການປຸງແຕ່ງຂອງທ້ອງຖີ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

5.2.1 ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, FME ຄວນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ແລະການເກັບກູ້

ຊະນິດທີ່ມີໜ້ອຍໃນທົ່ວໄປ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ຍືນຍົງ (ໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ກັບ SLIMF). 

5.2.2 ກິດຈະການຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບອຸສະຫະກໍາປຸ່ງ

ແຕ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືພາກ ຖ້າມີ, ນອກຈາກວ່າມີເຫດຜົນອື່ນທີ່ຈໍາ

ເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍໄປ. 

 

ມາດຖານ  5.3  ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ 

ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການປຸງ ແຕ່ງໃນເຂດ ແລະ 

ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນເສັຍຫາຍຕໍ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ອື່ນໆ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 
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5.3.1 ໄດ້ມີການອອກແບບເຕັກນິກການເກັບກູ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທໍາລາຍ, ກາ

ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍ, ການເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມໂຊມກັບໄມ້ປ່າທີ່ຍັງຢືນ

ຕົ້ນຢູ່. 

5.3.2 ວິທີການເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ຍອມຮັບໄດ້ຕາມທີ່ໄດ້

ກໍານົດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ດິນ, ລະບົບນໍ້າ ແລະໜອງບຶງ, ເຂດແຄມຝັ່ງ

ນໍ້າ, ພື້ນທີ່ປ່າທີ່ເຫຼືອຢູ່ ແລະບ່ອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວນັ້ນ

ກໍາລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

5.3.3 ຢູ່ໃນການດໍາເນີນການຂະໜາດໃຫຍ່ (> 10.000 ha) ໃນບ່ອນການດໍາເນີນການປຸງ

ແຕ່ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະເຕັກໂນໂລຍີຫຼ້າສຸດ ແລະມີຂັ້ນຕອນ

ດໍາເນີນການເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ກໍານົດມາດຕະການເພື່ອຫຼີກ

ເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍ. 

5.3.4 ໄມ້ທີ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນນັ້ນໄດ້ຖືກຂົນອອກຈາກປ່າກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມມີຂະ

ບວນການເສື່ອມສະພາບ ຫຼືເນົ່າເປື່ອຍເກີດຂຶ້ນ. 

5.3.5 ຂອງເສດຈາກໄມ້ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີຕໍ່ກັບປ່າໄມ້ທີ່ຍັງເຫຼືອ

ໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນ, ໃນການປຸງແຕ່ງຢູ່ກັບທີ່  ແລະການຂຸດຄົ້ນ

ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ.  

5.3.6 ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມປົກກະຕິກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ

ວິທີການຂົນຍ້າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານ ແລະກໍາມະກອນປົກກະຕິ. 

 

ມາດຖານ 5.4  ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕ້ອງສູ້ຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 

ແລະ ສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ເສດຖະກິດ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ 

ຫຼີກລ້ຽງການຂື້ນກັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ແບບດຽວ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

5.4.1 ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້

ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ (ໄມ້ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ລວມທັງຊະນິດທີ່ຮູ້ຈັກ

ໜ້ອຍ) ແລະການບໍລິການ ລວມທັງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການພັກຜ່ອນຕາກ

ອາກາດ. (ບໍ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ SLIMF). 

5.4.2 ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໂດຍກິດຈະການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ

ການສົ່ງເສີມ ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຜົນເສຍຕໍ່ກັບ

ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງອື່ນ. 

 

ມາດຖານ  5.5  ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຕ້ອງຮັບຮູ້, ຮັກສາ ແລະ 

ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າຂອງການບໍລິການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 

ບ່ອນໃດເຫັນວ່າເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການປະມົງ.  

5.5.1 ຜູ້ຈັດການປ່າເອົາໃຈໃສ່ຂອບເຂດການບໍລິການ ແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ເຊັ່ນ: ອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະການປະມົງ. 
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5.5.2 ພື້ນທີ່ອ່ອນໄຫວ ຫຼືພິເສດເຊັ່ນ: ອ່າງຮັບນໍ້າໄດ້ຮັບການພິຈາະລະນາ

ຢູ່ໃນການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະໄດ້ຮັບການ

ອອກແບບຢູ່ໃນແຜນທີ່. 

5.5.3 ມີບົດແນະນໍາ ແລະມາດຕະການສໍາລັບການປົກປ້ອງ ແລະການເພີ່ມຄວາມ

ອຸດົມສົມບູນຂອງມູນຄ່າປ່າ ແລະການບໍລິການ ແລະພວກມັນໄດ້ຮັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

5.5.4 ກິດຈະກໍາທາງດ້ານປ່າໄມ້ບໍ່ທໍາລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຊະນິດປາທີ່

ມີຄວາມສໍາຄັນທາງການຄ້າ ແລະວັດທະນະທໍາຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ 

ແລະລຸ່ມນໍ້າ. 

 

ມາດຖານ  5.6  ອັດຕາການຂຸດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ອອກ 

ຕ້ອງບໍ່ເກີນລະດັບຄວາມຍືນຍົງຂອງປ່າ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

5.6.1 ການວາງແຜນການຕັດທີ່ອະນຸຍາດໄດ້ປະຈໍາປີ (AAC) ແມ່ນໄດ້ຮັບການລະບຸຊັດ

ເຈນຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າ ແລະໄດ້ອີງໃສ່ວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ 

(ຕີພິມ) ແລະເປັນໄປຕາມຊຸດຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງ. 

5.6.2 ລະດັບການຂຸດຄົ້ນທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຊັດເຈນໃນ

ດ້ານຜົນຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຍືນຍົງຖາວອນ ເຊິ່ງແຜນການ

ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໄດ້ອີງໃສ່ນັ້ນ. 

5.6.3 ບໍລິມາດທີ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນນັ້ນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ, ບັນທຶກເປັນເອກະສານ 

ແລະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢູ່ໃນຂະບວນການວາງແຜນການ. 

5.6.4 ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບໍ່ໃຫ້ເກີນກ່ວາ

ອັດຕາການເກີດແທນທີ່ໄດ້ຄໍານວນໄວ້ໃນໄລຍະຍາວ. 
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ຫຼັກການ # 6:  ຜົນກະທົບສະພາບແວດລ້ອມ 

ພະຍາກອນນ້ຳ, ດິນດ ທັດສະນິຍະພາບ ແລະ ລະບົບນິເວດທີ່ບອບບາງ ແລະ 

ເປັນເອກະລັກ. ແບບນັ້ນ ຈະເປັນການຮັກສາບົດບາດ ທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ 

ຄວາມສົມບູນຂອງປ່າໄມ້. 

 

ມາດຖານ  6.1   ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ 

ໂດຍເໝາະສົມກັບຂະໜາດ, ຄວາມລະອຽດຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ 

ລັກສະນະເດັ່ນຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ໃຫ້ລວມເຂົ້າໃນລະ 

Assessment of environmental impacts shall be completed -- appropriate to the scale, intensity of 

forest management and the uniqueness of the affected resources -- and adequately integrated 

into management systems.  Assessments shall include landscape level considerations as well as 

the impacts of on-site processing facilities.  Environmental impacts shall be assessed prior to 

commencement of site-disturbing operations. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.1.1 ລະບົບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເໝາະສົມຕໍ່ຂະໜາດ 

ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ

ຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ

ບັນທຶກເປັນເອກະສານໄວ້ກ່ອນເລີ່ມການດໍາເນີນການໃດໜຶ່ງ (SLIMF: 

ກ່ອນເລີ່ມການດໍາເນີນການໃດໜຶ່ງ, ໄດ້ມີການລະບຸຜົນກະທົບທາງລົບ

ທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະການດໍາເນີນການແມ່ນໄດ້ອອກແບບເພື່ອ

ຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການປະເມີນແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ

ບັນທຶກເປັນເອກະສານໄວ້ ນອກຈາກວ່າກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ). 

6.1.2 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢູ່ໃນການ

ດໍາເນີນການຕໍ່ມາ ແລະຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນຂະ

ບວນການວາງແຜນການ. 

 

Criterion 6.2    Safeguards shall exist which protect rare, threatened and endangered species 

and their habitats (e.g., nesting and feeding areas).  Conservation zones and protection areas 

shall be established, appropriate to the scale and intensity of forest management and the 

uniqueness of the affected resources.  Inappropriate hunting, fishing, trapping and collecting 

shall be controlled. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.2.1 ຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ຈະສູນພັນ ຫຼືຖືກຄຸກຄາມ ແລະແຫຼ່ງທີ່ຢູ່

ອາໃສຂອງພວກມັນ (ຕົວຢ່າງ ພື້ນທີ່ບ່ອນເຮັດຮັງ ແລະໃຫ້ອາຫານ) ທີ່ມີ

ຢູ່ ຫຼືອາດຈະມີຢູ່ໄດ້ຮັບການລະບຸ ແລະເຮັດເປັນແຜນທີ່ໄວ້ (SLIMF: ໃນ

ບ່ອນທີ່ຮູ້ ໄດ້ມີການປົກປ້ອງຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ ແລະໃກ້ຈະ

ສູນພັນ). 
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6.2.2 ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການເພື່ອປົກປ້ອງຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການ

ບັນທຶກເປັນເອກະສານໄວ້ ແລະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (SLIMF: ຂັ້ນ

ຕອນດໍາເນີນການເພື່ອປົກປ້ອງຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ). 

6.2.3 ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດປົກປ້ອງ ແລະເຂດຮັກສາສັດປ່າໄດ້ຮັບການກໍານົດຂຶ້ນ 

ແລະປັກຫຼັກໝາຍເຂດຢູ່ໃນແຜນທີ່ ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຂະໜາດ ແລະຄວາມ

ຕັ້ງໃຈຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ບໍ່ໃຊ້ໄດ້ກັບການດໍາເນີນການຂອງ SLIMF ຢ່າງດຽວ). 

6.2.4 ການຄັດເລືອກເຂດອະນຸລັກ ແລະເຂດປົກປ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕັດສິນໃນ

ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານທ່າແຮງຂອງພວກມັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ

ປະກອບສ່ວນສູງສຸດຕໍ່ກັບການຮັກສາ ແລະການເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບຸນ

ຂອງຊີວະນາໆພັນ. 

6.2.5 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຊະນິດພືດ ແລະສັດທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງເຂດອະນຸລັກ ແລະ

ຂຸດຄົ້ນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ໂດຍການຮັກສາເຂດຮັກສາປ່າທີ່ບໍ່ທັນ

ຖືກຕັດ ໂດຍອີງໃສ່ດ້ານຕ່າງໆຂອງແຄມນໍ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄວາມ

ຄ້ອຍຊັນ ແລະຂ້າມສັນພູເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບປ່າຜືນໃຫຍ່ ເຊິ່ງຈະ

ບໍ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ (ບໍ່ໃຊ້ໄດ້ກັບການດໍາເນີນການຂອງ SLIMF ຢ່າງດຽວ). 

6.2.6 ກິດຈະກໍາການລ່າສັດ, ການຫາປາ, ການປ່ອຍໃຫ້ສັດກິນຫຍ້າ ແລະການເກັບກູ້

ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອ

ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ພວກມັນເກີນກວ່າລະດັບທີ່ຍືນຍົງ. 

6.2.7 ກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ການລ່າສັດ ແລະການດັກຈັບຊະນິດທີ່

ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ. 

 

 

ມາດຖານ  6.3   ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມບູນ, ສົ່ງເສີມ ຫຼື ຟື້ນຟູຄືນ ຄຸນຄ່າ ແລະ 

ບົດບາດທາງນິເວດວິທະຍາ ລວມມີ:   

ກ) ການສືບທອດ ແລະ ການຟື້ນຟູປ່າ 

ຂ) ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານ ພັນທຸກຳ, ຊະນິດພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ 

ຄ) ຮອບວຽນທາງທຳມະຊາດ 

ທີ່ມີຜົນຕໍ່ຜະລິດຕະຜົນຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.3.1 ລະບົບການຮັກສາປ່າປູກທີ່ໄດ້ຍອມຮັບນັ້ນເໝາະສົມກັບນິເວດວິທະຍາຂອງ

ປ່າ. 

6.3.2 ລະບົບທີ່ໃຊ້ພື້ນທີ່ຕັດທີ່ໜ້ອຍ, ການໃຫ້ລົ້ມລົງແບບທີ່ມີການ

ຄັດເລືອກ ແລະກໍນົດປະເພດອາຍຸຕ່າງໆໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 

6.3.3 ຖ້າມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ກັບລະບົບປ່າປູກ, ການດໍາເນີນການທາງດ້ານປ່າ

ໄມ້ຈະຕ້ອງເລັງໃສ່ການປະສົມຂອງສ່ວນຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ

ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ຊະນິດ ແລະວັນທີຂອງການປູກ ແລະການໃຫ້ລົ້ມລົງໃຫ້

ປະສົມກົມກືນກັບສະພາບພື້ນທີ່. 
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6.3.4 ຂະໜາດຂອງການໃຫ້ລົ້ມລົງ (ຕົວຢ່າງ ຂະໜາດຂອງລົດເກັງນ້ອຍ) ແມ່ນໄດ້

ສັດສ່ວນກັບພະລັງທາງທໍາມະຊາດຂອງປະເພດປ່າ ແລະພື້ນທີ່ພາຍໃຕ້ການ

ພິຈາລະນາ (ນອກຈາກວ່າໄດ້ມີການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງປ່າປູກທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຊັດເຈນ). 

6.3.5 ການໃຫ້ລົ້ມລົງຕາມການເລືອກ ແລະການຮັກສາດ້ວຍການຕັດຮອນໄດ້ຮັບການ

ອອກແບບເພື່ອຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊະນິດພັນ. 

6.3.6 ຊີວະນາໆພັນໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິໂດຍການຮັກສາແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາ

ໃສໃນບ່ອນທີ່ສໍາຄັນ ຕົວຢ່າງ ປ່າຂຽວຕາມແຄມນໍ້າ, ປ່າຂຽວຕາມປ່າ

ຫີນ, ໜອງບຶງ ແລະທົ່ງຫຍ້າ. 

6.3.7 ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສບ່ອນທີ່ມີໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະໄມ້ນອນຂອນຕາຍຈະຕ້ອງ

ໄດ້ຮັບການຮັກສາໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ. 

 

ມາດຖານ 6.4  ຕົວຢ່າງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດ 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໃຫ້ຢູ່ສະພາບ ເດີມຂອງມັນ ແລະ 

ໝາຍເຂົ້າໃນແຜນທີ່ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງ ການດຳ ເນີນງານ 

ແລະ ເອກະລັກຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.4.1 ຕົວຢ່າງທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບລະບົບນິເວດທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນສະພາບການ

ຂອງດິນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢູ່ໃນສະພາບທໍາມະຊາດຂອງພວກມັນ ແລະ

ບັນທຶກໄວ້ໃນແຜນທີ່, ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຂະໜາດ ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງການ

ດໍາເນີນງານ ແລະຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

(SLIMF: ໃນບ່ອນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າຕົວຢ່າງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບນິ

ເວດມີຢູ່ໃນ FMU ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ). 

 

ມາດຖານ  6.5  ຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນະນຳເພື່ອ: 

ຄວບຄຸມການເຊາະເຈືື່ອນ, ລຸດຜ່ອນຜົນ ເສັຍຫາຍຂອງ ປ່າໄມ້ໃນຍະຂຸດຄົ້ນ, 

ສ້າງທາງ ແລະ ການລົບກວນທາງກົນຈັກອື່ນໆ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນຊັບພະຍາ 

ກອນນ້ຳ.   

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.5.1 ມີບົດແນະນໍາໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ ແລະການ

ກໍ່ສ້າງຖະໜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການປະຕິບັດດີທີ່

ສຸດໃນລະດັບຊາດ ຫຼືລະດັບພາກ (ຕົວຢ່າງ ຕົວແບບຂອງ FAO ກ່ຽວກັບກົດ

ລະບຽບຂອງການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້) ໃຫ້ກັບຜູ້ຈັດການ ແລະ

ຫົວໜ້າປ່າໄມ້ (SLIMF: 

ການດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທັງໝົດທີ່ອາດຈະສ້າງຜົນເສຍຫາຍກັບດ

ິນປູກຝັງ (ຕົວຢ່າງ ການອັດແໜ້ນ, ການເຊາະເຈື່ອນ) 

ແລະວິທີການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ 

ຫຼືຫຼີກເວັ້ນສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ) . 

6.5.2 ບົດແນະນໍາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງຕົວຊີ້ບອກ 6.5.1 ໄດ້ຮັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການ ແລະການວາງແຜນ. 
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6.5.3 ເຂດກັນຊົນໄດ້ຮັບການຮັກສາຕາມແມ່ນໍ້າ ແລະບໍລິເວນຕົວແມ່ນໍ້າ. ເຂດ

ກັນຊົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການປັກຫຼັກໝາຍຢູ່ໃນແຜນທີ່ ແລະເປັນໄປ

ຕາມບັນດາຂໍ້ກໍານົດມາດຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດແນະນໍາການ

ປະຕິບັດທີ່ດີສຸດຢູ່ໃນລະດັບຊາດ ແລະລະດັບພາກ (ຕົວຢ່າງ ຕົວແບບຂອງ 

FAO ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້). 

6.5.4 ຜູ້ປະຕິບັດການເອົາໃຈໃສ່ ແລະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນດໍາເນີນການ

ສຸກເສີນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດການອະນາໄມນໍ້າມັນ ແລະສານເຄມີຮົ່ວໄຫຼ

ຫຼັງຈາກເກີດອຸປະຕິເຫດ. 

6.5.5 ບໍ່ມີມົນລະພິດຢູ່ໃນນໍ້າບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ພ້ອມກັບບໍ່ມີການເພີ່ມ

ຂຶ້ນຂອງຕະກອນທີ່ເກີດມາຈາກການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້. 

 

6.5.6 ນະໂຍບາຍ ແລະຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການກວມເອົາບັນທັດຖານຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ໄດ້

ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ພື້ນທີ່ປົກປ້ອງໄດ້ຮັບການປັກຫຼັກໝາຍ

ຊາຍແດນ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ເປັນການຊົ່ວຄາວ ກ່ອນເລີ່ມການດໍາເນີນການປ່າ

ໄມ້ຢູ່ໃນດິນທີ່ໃກ້ຄຽງ 

- ເຄື່ອງຈັກເກັບກູ້ຈະຕ້ອງບໍ່ເຂົ້າໄປຫາແມ່ນໍາ ຍົກເວັ້ນແຕ່ບ່ອນ

ທີ່ໃຊ້ຂ້າມນໍ້າທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ແລະໄດ້ອອກແບບໄວ້  

- ບໍ່ຄວນຖິ້ມກິ່ງໄມ້ ແລະຍອດໄມ້ທີ່ຕັດລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ 

- ຢຸດເຊົາການຂຸດຄົ້ນແມື່ອດິນມີນໍ້າອີ່ມຕົວ 

- ການໃຊ້ແຜ່ນຮອງໄດ້ຮັບການລະບຸ ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ. 

6.5.7 ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທັງໝົດໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ວາງແຜນ

ໄວ້. 

6.5.8 ກໍາມະກອນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພຽງພໍໃນດ້ານວິທີການຂຸດຄົ້ນ. 

ສໍາລັບ FMEs ຂະໜາດໃຫຍ່ (> 10.000 ha) ຈະຕ້ອງມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມເປັນ

ລາຍລັກອັກສອນ ແລະບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມ.  

 

ມາດຖານ 6.6   ລະບົບການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ຕ້ອງສົ່ງເສີມກສນພັດທະນາ ແລະ 

ການນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ບໍ່ ແມ່ນທາງເຄມີ ສຳຫຼັບປາບສັດຕູພືດ ແລະ 

ຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງ ການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ເປັນເຄມີ. ຫ້າມນຳໃຊ້ 

ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຊະນິດ 1A ແລະ 1B ລະບຸໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ, 

ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ເປັນພິດ ຫຼື ມີສານ ຕົກຄ້າງທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ 

ສະສົມໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານເກີນປົກກະຕິ ຕະຫຼອດທັງ 

ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ເກືອດຫ້າມໂດຍ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສາກົນ. ຖ້າມີການນຳໃຊ້, 

ກໍຕ້ອງໄດ້ມີອຸປະກອນ ແລະ ມີການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ທາງສະພາບແວດລ້ອມ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.6.1. ມີຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ, ພະຍາດ ແລະວັດຊະພືດຢູ່ພ້ອມ. 

6.6.2 ໃຊ້ສານເຄມີພຽງແຕ່ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນອີຫຼີ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມ

ເປົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ກໍານົດ. ໃຊ້ສານເຄມີສັງເຄາະພຽງແຕ່
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ເມື່ອບໍ່ຮູ້ຈັກທາງເລືອກໃນການທີ່ບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ ທີ່ບໍ່ນໍາໄປ

ສູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນຂະໜາດ. 

6.6.3 ມີບັນຊີຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ໃຊ້ປະຈຸບັນທັງໝົດຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງ

ທີ່ມີເອກະສານບັນທຶກຊື່ການຄ້າ ແລະສານອອກລິດ. ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີ

ກາໝາຍຜະລິດຕະພັນ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້, ວິທີການ ແລະອັດຕານໍາໃຊ້ 

ກໍ່ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນເອກະສານຄືກັນ. 

6.6.4 ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ສານປາບສັດຕູພືດທີ່ຕ້ອງຫ້າມ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນບ່ອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດກ່ຽວກັບສັດຕູພືດຈາກເລຂາທິການ FSC ຫຼືໄດ້

ຮັບການຍົກເວັ້ນສຸກເສີນໂດຍທາງ GFA ກ່ອນໃຊ້. 

6.6.5 ການໃຊ້ສານເຄມີ (arboricides, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ອື່ນ) ແມ່ນຖືກຄວບ

ຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. 

6.6.6 ຖ້າມີການໃຊ້ສານເຄມີ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການນໍາ

ໃຊ້ ແລະໄດ້ມີການຝຶກພະນັກງານຢ່າງເໝາະສົມ. 

6.6.7 ໄດ້ມີການຫ້າມການໃຊ້ສານເຄມີຢູ່ພາຍໃນໄລຍະ 10 m ຂອງແມ່ນໍ້າ ແລະ ໄລຍະ 

30 m ອ້ອມອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະໜອງບຶງ. 

6.6.8 ໄດ້ມີການຫ້າມການນໍາໃຊ້ ຖ້າຄາດວ່າຈະມີຝົນຕົກໜັກ, ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ

ອາກາດຊື້ນ, ພື້ນດິນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຫິມະແຂງ ຫຼືພື້ນດິນທີ່

ຖືກອົບໃຫ້ແຫ້ງໃນໄລຍະແຫ້ງແລ້ວ. 

6.6.9 ການເກັບມ້ຽນ ແລະການຖືສານເຄມີປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍາຫຼ້າສຸດກ່ຽວ

ກັບຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະພາບ. 

 

ມາດຖານ 6.7   ທາດເຄມີ, ສີ່ງບັນຈຸ, ສີ່ງເສດເຫຼືອ 

ທີ່ບໍ່ແມ່ນອິນຊີວັດຖຸປເັນຂອງແຫຼວ ແລະ ຂອງແຂງ ລວມ ທັງນ້ຳມັນ ແລະ 

ເຊື້ອເພີງ 

ຕ້ອງຖືກຈັດການໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມທາງສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ນອກ 

ເຂດ.    

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.7.1 ມີບົດແນະນໍາອະທິບາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ ແລະການກໍາຈັດສານເຄມີ, ພາຊະນະ

ບັນຈຸ, ຂອງເສຍທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ແລະຂອງແຂງທີ່ບໍ່ແມ່ນສານອິນຊີ 

ແລະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

6.7.2 ພະນັກງານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍາຈັດຂອງເສຍທີ່ເໝາະສົມກັບ

ສະພາບແວດລ້ອມ. 

6.7.3 ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນ ແລະນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື່ນທີ່ເປັນ

ມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. 

6.7.4 ທີ່ດິນ ແລະນໍ້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີມົນລະພິດ. 

6.7.5 ໄດ້ເຮັດການກໍາຈັດຂອງເສຍທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກອຸປະກອນ ແລະວັດສະດຸຕ່າງໆ. 
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ມາດຖານ 6.8  ການນຳໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ຕ້ອງເຮັດເປັນເອກະສານອ້າງອີງ, 

ລຸດຜ່ອນ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ 

ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ສົນທິສັນຍາທາງ ວິທະຍາ ສາດ 

ທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວທາງສາກົນ. 

ຫ້າມນຳໃຊ້ອີນຊີວັດຖຸທີ່ໄດ້ພັນທຸກຳແລ້ວ (GMO).  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.8.1 ມີຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການ ແລະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດການ

ບັນທຶກ ແລະຕິດຕາມທຸກການນໍາໃຊ້ສານຄວບຄຸມທາງຊີວະວິທະຍາ. 

6.8.2 ການນໍາໃຊ້ສານຄວບຄຸມທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາໄດ້ຮັບການຫຼີກເວັ້ນ ຫຼືມີ

ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການຄວບຄຸມທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ດີ

ທີ່ສຸດ ເຊິ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນຂະໜາດ. 

6.8.3 ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຈີເອັມໂອ (genetically modified organisms), ລວມທັງສິ່ງທີ່ຈະນໍາ

ໃຊ້ປູກ ແລະສານຄວບຄຸມທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ. 

 

ມາດຖານ 6.9  ການນຳໃຊ້ຊະນິດພັນຕ່າງຖິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ 

ຕິດຕາມກວດກາເປັນ ປະຈຳ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບທາງນິເວດວີທະຍາ. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.9.1 ການນໍາໃຊ້ຊະນິດຈາກຕ່າງຖິ່ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີເຫດຜົນອັນຖືກຕ້ອງໃນ

ແຕ່ລະກໍລະນີ. 

6.9.2 ຊະນິດຈາກຕ່າງຖິ່ນທີ່ໃຊ້ໃນຂະໜາດເພື່ອການຄ້າແມ່ນຈະຕ້ອງບໍ່ເຮັດ

ໃຫ້ມີຜົນຮ້າຍແຮງເສຍຫາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼືຜົນກະທົບທີ່ເປັນ

ຜົນເສຍຕໍ່ສະພາບທີ່ດິນອ້ອມຂ້າງ ແລະອົງປະກອບທາງດ້ານຊະນິດຕາມ

ທໍາມະຊາດ. 

6.9.3 ມີການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ຊະນິດຈາກຕ່າງຖິ່ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຫຼີກ

ເວັ້ນຜົນກະທົບທາງດ້ານນິເວດທີ່ເປັນໄພເຊັ່ນ: ການເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່

ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການ. 

 

ມາດຖານ 6.10   ບໍ່ຄວນໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ໄປເຮັດສວນປູກໄມ້ 

ຫຼື ໄປສູ່ຈຸດປະສົງອື່ນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ ກໍລະນີທີ່ 

ການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອ:  

ກ) ເຮັດພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໜຶ່ງ ຂອງເຂດຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າ, ແລະ  

ຂ) ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງຕໍ່ການອະນຸລັກ, ແລະ  

ຄ) ຈະສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ການອະນຸລັກໃນໄລຍະຍາວ, ໝັ້ນຄົງ, ເພີ່ມເຕີມ ແລະ 

ເປັນແກ່ນສານຕໍ່ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າ. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

6.10.1 ການປ່ຽນແປງປ່າໄມ້  

ການປູກພືດຫຼືນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີບໍ່ແມ່ນປ່າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ, 

ຍົກເວັ້ນໃນສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງ:  

a) ຫມາຍເຖິງການເປັນສ່ວນຈໍາກັດຫຼາຍຂອງຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້; ແລະ  
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b) ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ມີມູນຄ່າສູງການອະນຸລັກ; ແລະ  

c) ຈະເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມປອດໄພ, 

ໃນໄລຍະຍາວຜົນປະໂຫຍດການອະນຸລັກໃນທົ່ວຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 

 

ຫຼັກການ # 7:   ແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ 

ຕ້ອງຂຽນແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດ 

ຂອງການດຳເນີນງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ, ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ໃຊ້ໄດ້. 

ຈຸດປະສົງໃນໄລຍະຍາວຂອງການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະບັນລຸ 

ຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໄວ້ຟ່າງຈະແຈ້ງ. 

 

ມາດຖານ 7.1  ສະໜອງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ເອກະສານອ້າງອີງເພື່ອສະໜັບສະໜູນ:  

ກ)  ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສັນ.  

ຂ)  ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງ, 

ຂໍ້ຂອບເຂດທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການເປັນເຈົ້າຂອງ, 

ເງື່ອນໄຂທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ດິນໃນເຂດໃກ້ຄຽງ.  

ຄ) ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບລະບົບວະນະວັດ ແລະ/ ຫຼື ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ 

ໂດຍອີງໃສ່ ນິເວດວິທະຍາ ຂອງປ່າ ແລະ ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນ. 

ງ)  ເຫດຜົນໃນການກຳນົດ ອັດຕາ ການຂຸດຄົ້ນປະຈຳປີ ແລະ ການເລືອກຊະນິດພັນ.  

ຈ)  ການກຳນົດໃນການຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປ່າ.  

ສ)  ການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ 

ຕ້ອງອີງໃສ່ການປະເມີນຜົນຕ່າງໆດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ.  

ຊ)  ວາງແຜນສຳຫຼັບກຳນົດ ແລະ ປ້ອງກັນຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ 

ໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່.  

ຍ)  ສ້າງແຜນທີ່ ອະທິບາຍເຖິງຖານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 

ລວມມີເນື້ອທີ່ປ້ອງກັນ, ກິດຈະກຳ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ 

ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ແລະ ກຳມະສິດທີ່ດິນ.  

ດ)  ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຂຸດຄົ້ນ ແລະ 

ອຸປະກອນທີ່ຈະນຳໃຊ້.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

7.1.1 ແຜນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງ. 

7.1.2 ແຜນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ການບັນຍາຍເຖິງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ຈະຖືກຄຸ້ມ

ຄອງ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖານະພາບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ແລະຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແລະລັກສະນະ

ຂອງທີ່ດິນຢູ່ໃກ້ຄຽງ. 

7.1.3 ແຜນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ການບັນຍາຍເຖິງລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າປູກ ແລະ/ຫຼື

ປ່າອື່ນໆ ອີງຕາມນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າໄມ້ທີ່ກໍາລັງກ່າວເຖິງ ແລະຂໍ້

ມູນທີ່ເກັບໄດ້ຜ່ານທາງບັນຊີລາຍການຊັບພະຍາກອນ. 

7.1.4 ແຜນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເຫດຜົນຄວາມເປັນມາສໍາລັບອັດຕາການຂຸດຄົ້ນປະຈໍາ

ປີ ແລະການຄັດເລືອກຊະນິດ. 
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7.1.5 ແຜນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເຫັນການຈັດໃຫ້ມີການຕິດຕາມການເຕີບໂຕ ແລະສະພາບ

ການເຄື່ອນເໜັງຂອງປ່າໄມ້. 

7.1.6 ແຜນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມອີງຕາມການປະເມີນທາງ

ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. 

7.1.7 ແຜນການເພື່ອການກໍານົດ ແລະປົກປ້ອງຊະນິດທີ່ຫາຍາກ, ຖືກຄຸກຄາມ ແລະ

ໃກ້ຈະສູນພັນ. 

7.1.8 ແຜນທີ່ອະທິບາຍເຖິງຖານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ລວມທັງພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບ

ການປົກປ້ອງ, ກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະຄວາມເປັນ

ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ. 

7.1.9 ຄໍາອະທິບາຍ ແລະເຫດຜົນຂອງເຕັກນິກ ແລະອຸປະກອນການຂຸດຄົ້ນທີ່ຈະນໍາ

ໃຊ້. 

 

ມາດຖານ 7.2   ແຜນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດທວນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

ເພື່ອນຳເອົາຜົນຂອງການປະເມີນຜົນ ແລະຂໍ້ມູນທາງວິຊາການ ແລະ 

ວິທະຍາສາດໃໝ່ໆເຂົ້ານຳ ຕະຫຼອດ 

ເພື່ອຕອບຮັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

7.2.1 ມີຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການສໍາລັບການດັດແກ້ ແລະການອັບເດດແຜນການຄຸ້ມ

ຄອງປົກກະຕິ. 

7.2.2 ຢູ່ໃນການດັດແກ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງສະ

ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະອົງການຈັດ

ຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 

7.2.3 ມີຫຼັກຖານທີ່ປ່ຽນແປງຜົນຕອບແທນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ 

ແລະເສດຖະກິດໄດ້ເອົາລວມເຂົ້າໄວ້ໃນການດັດແກ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງ. 

7.2.4 ມີວິທີການເພື່ອປະເມີນຜົນການພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ

ເຕັກນິກອັນໃໝ່ ເພື່ອການລວມເຂົ້າກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ຮັບ

ການດັດແກ້. 

7.2.5 ແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີທີ່ມີແຜນທີ່ນັ້ນມີຢູ່ ແລະສອດຄ່ອງກັບ

ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. 

 

ມາດຖານ 7.3   ກຳມະກອນປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊີ້ນຳ 

ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

7.3.1 ໄດ້ມີການສະໜອງ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມເຕີມ

ພິເສດທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 

7.3.2 ພະນັກງານປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງທົ່ວ

ເຖິງ. 

7.3.3 ພະນັກງານປ່າໄມ້ຮູ້ຈັກຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 
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7.3.4 ຜູ້ຈັດການປ່າໄມ້ໄດ້ມີການກວດກາເບິ່ງວຽກຂອງພະນັກງານປ່າໄມ້ໃນຊ່ວງ

ເວລາທີ່ເໝາະສົມ. 

 

ມາດຖານ 7.4  ເຖິງວ່າຈະນັບຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບກໍຕາມ, 

ແຕ່ຜູ້ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໃຫ້ມີບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ 

ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສາທາລະນະ, 

ລວມທັງອັນທີ່ລວມຢູ່ໃນມາດຖານ 7.1 ນຳ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

7.4.1 ສັງລວມອົງປະກອບເບື້ອງຕົ້ນຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງປົກກະຕິ, ລວມທັງ

ບັນດາສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ໃນມາດຖານ 7.1 ໃຫ້ມີພ້ອມໃຫ້ກັບ

ສັງຄົມ. ກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍ່ (> 10.000 ha) ມີການແຈ້ງໃຫ້ກັບສັງຄົມ

ຮູ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງປົກກະຕິ (ເບິ່ງ

ຂໍ້ 4.4.4) (SLIMF: ຕາມການສະເໜີ, FME ຈະໃຫ້ມີສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ

ແຜນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍ

ກົງຈາກກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 
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ຫຼັກການ #8:  ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.  
ຕ້ອງດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມ 

ລະອຽດຂອງການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອປະເມີນເງື່ອນໄຂ ຂອງປ່າ, 

ຜົນຜະລິດຂອງປ່າ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້, ກິດຈະກຳ ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

 

ມາດຖານ  8.1   ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການຕິດຕາມກວດກາຕ້ອງພິຈາລະນາ 

ຕາມຂະໜາດ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດທັງ ຄວາມບອບບາງ ແລະ 

ຄວາມສັບຊ້ອນສຳພັນ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກກະທົບ. 

ແນວທາງການຕິດຕາມກວດກາ ຄວນຈະສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດເຮັດຄືນໄດ້ 

ຕະຫຼອດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ ລະຫວ່າງຜົນ ແລະ 

ການປະເມີນການປ່ຽນແປງ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

8.1.1 ທຸກກິດຈະກໍາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸ . 

8.1.2 ແຜນການ ແລະການອອກແບບອີງຕາມຂະບວນການດໍາເນີນການມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ 

ແລະສາມາດເຮັດຊໍ້າຄືນໄດ້ ແລະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອການ

ຕິດຕາມ ແລະການລາຍງານເປັນໄລຍະ. 

8.1.3 ຄວາມຖີ່ ແລະລາຍຈ່າຍຂອງການຕິດຕາມເໝາະສົມຕໍ່ກັບຂະໜາດ ແລະຄວາມ

ຕັ້ງໃຈຂອງການດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຊັບຊ້ອນ

ສໍາພັດຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກກະທົບ. 

 

ມາດຖານ 8.2  ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າຄວນປະກອບດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ 

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ 

ໃນການຕິດຕາມກວດກາຕາມຕົວຊີ້ບອກລຸ່ມນີ້:  

ກ)  ຜົນຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄທັງໝົດທີ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນ.  

ຂ)  ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການສືບພັນ ແລະ ສະພາບປ່າ.  

ຄ)  ໂຄງປະກອບຂອງປ່າ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ສັງເກດໄດ້ໃນພືດ ແລະ ສັດ.  

ງ) ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທາງສັງຄົມ ໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມ້ອື່ນໆ.  

ຈ)  ມູນຄ່າ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະສິດຕະພາບຂອງການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

8.2.1 ຜົນຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ທຸກອັນທີ່ຂຸດຄົ້ນໄປໄດ້ຮັບການ

ບັນທຶກ. 

8.2.2 ບ່ອນທີ່ຕົວແບບການເຕີບໂຕມາດຕະຖານ ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເກີດ

ໃໝ່ຂອງຊະນິດທາງການຄ້າບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກນັ້ນ, ມີໂຄງການເພື່ອ

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດເພື່ອການຄຸ້ມຄອງໃນອະນາຄົດ. 

8.2.3 ສະພາບຂອງປ່າ (ການເກີດມີສັດຕູພືດ, ພະຍາດ, ການປະກົດມີການອັດແໜ້ນ

ຂອງດິນ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ອື່ນໆ) ໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງ

ປົກກະຕິ. 
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8.2.4 ພື້ນທີ່ອະນຸລັກ (ເບິ່ງ 6.2) ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມປົກກະຕິ ເພື່ອ

ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານຂອງການເຊື່ອມໂຊມ ຫຼືການລົບກວນ. 

8.2.5 ອົງປະກອບ ແລະການປ່ຽນແປງໃນພັນໄມ້ ແລະຝຸງສັດ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງ

ກິດຈະກໍາອະນຸລັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊະນິດທີ່ຫາຍາກ, ຖືກຄຸກຄາມ ແລະ

ໃກ້ຈະສູນພັນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ. 

8.2.6 ຕົວຊີ້ບອກຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຂອງການດໍາເນີນ

ການປ່າໄມ້, ລວມທັງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຮັບການກໍານົດ ແລະ

ຕິດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ. 

8.2.7 ການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ, ລວມທັງການປະຕິບັດຕາມ

ຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາ. 

8.2.8 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທັງໝົດໄດ້ຮັບການບັນທຶກ ແລະ

ປະເມີນຜົນ ເພື່ອຕັດສິນປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະປະສິດທິພາບຂອງ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 

 

ມາດຖານ 8.3   ຜູ້ສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕ້ອງສະໜອງ ລະບົບເອກະສານອ້າງອີງ 

ເພື່ອຊ່ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 

ຢັ້ງຢືນສາມາດຕິດຕາມແຕ່ລະຜົນຜະລິດປ່າ ຈາກແຫຼ່ງເດີມທີ່ມັນມາ, 

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ "ການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງທີ່ມາ." 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

8.3.1 ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຂາຍອອກໄປຕາມການຮັບຮອງແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະ

ສາມາດລະບຸໄດ້ເປັນການອອກມາຈາກປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ. ອັນນີ້

ອາດຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຜ່ານການເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ໄມ້, ລະບົບການຄວບຄຸມ

ເອກະສານ, ການບັນທຶກການຜະລິດປະຈໍາວັນ ຫຼືອາທິດ ຫຼືການປະສົມ

ປະສານເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ ຫຼືທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້. 

8.3.2 ທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຂາຍອອກໄປ ໂດຍການດໍາເນີນການປ່າໄມ້ຕາມທີ່ໄດ້

ຮັບການຢັ້ງຢືນໄດ້ຮັບການບັນທຶກດ້ວຍ: ປະເພດຜະລິດຕະພັນ (“FSC Pure” 

ນອກຈາກວ່າໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບອື່ນຢູ່ໃນມາດຕະຖານ FSC COC), 

ປະລິມານ ແລະບໍລິມາດ, ວັນທີ, ເລກທີອະນຸຍາດ FSC (GFA-FM/COC- xxxxxx), 

ລູກຄ້າ, ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຕູປ່າໄມ້. ອັນນີ້ໄດ້ຮັບການ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍຫຼັກຖານຢູ່ໃນລະບົບການເກັບຮັກສາປຶ້ມ (ໃບເກັບເງິນ, 

ໃບບິນ, ໃບສັ່ງ, ອື່ນໆ). 

8.3.3 ການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ FSC ອັນໃດອັນໜຶ່ງແມ່ນເປັນໄປ

ຕາມມາດຕະຖານເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ FSC (FSC-STD-50-001 ແລະນະໂຍບາຍ FSC 

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ປ່ຽນແທນ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ GFA ຫຼືສະຖາບັນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອື່ນໆກ່ອນການນໍາໃຊ້.  

 

ມາດຖານ 8.4  ນຳເອົາຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 

ໃນການທົບທວນຄືນແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ.  
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ຕົວຊີ້ບອກ: 

8.4.1 ມີລະບົບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການນໍາເອົາຜົນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ເຂົ້າໃນການດັດແກ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງ (SLIMF: 

ອ້າງອີງເຖິງຕົວຊີ້ບອກ ຕົວຊີ້ບອກ 7.2.3 ແລະ 7.2.4). 

8.4.2 ການປ່ຽນແປງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນເວລາການວິເຄາະຜົນການ

ຕິດຕາມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (SLIMF: ອ້າງອີງເຖິງຕົວຊີ້ບອກ 

7.2.3 ແລະ 7.2.4). 

 

ມາດຖານ 8.5  ເຖິງວ່າຈະນັບຖືຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນກໍຕາມ, 

ຜູ້ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າຕ້ອງໄດ້ມີບົດສະຫຼຸບຜົນຂອງຕົວວັດໃນ 

ການຕິດຕາມກວດກາ ລວມທັງຕົວວັດໃນມາດຖານ 8.2. 

ຕົວຊີ້ບອກ: 

8.5.1 ການສັງລວມຜົນການຕິດຕາມ ແລະການວິເຄາະປົກກະຕິທີ່ເຮັດໂດຍທາງ FMU 

ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ກັບສັງຄົມ. ກິດຈະການຂະໜາດໃຫຍ່ (> 10.000 ha) ໃຫ້ຂໍ້

ມູນຢ່າງຕັ້ງໜ້າກັບສັງຄົມໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ປົກກະຕິ (ເບິ່ງຂໍ້ 4.4.4). (SLIMF: ຕາມການສະເໜີ, FME ຈະໃຫ້ມີແຜນການ

ຄຸ້ມຄອງໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຫ້ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງໂດຍກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້). 

ຫຼັກຖານ #9: ການບູລະນະຮັກສາທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານອະນຸລັກ (HCVF) 

ບັນດາກິດຈະກຳສຳຫຼັບການຄຸ້ມຄອງປ່າທີ່ມີຄຸ່ນຄ່າສູງທາງດ້ານການອະນຸລັ

ກ ຕ້ອງຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດປ່າດັ່ງກ່າວ. 

ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບປ່າທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານອະນຸລັກຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະ

ນາໃນແນວທາງປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ.  

 

ມາດຖານ 9.1  ການປະເມີນຜົນ້ພທ່ອກຳນົດການ ພິຈາລະນາ ການປາກົດຂອງ 

ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທີ່ມີໃນປ່າທີ່ມີຄຸນຄ່າ 

ທາງດ້ານການອະນຸລັກຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດ, ເໝາະສົມກັບຂະໜາດ ແລະ 

ຄວາມລະອຽດໃນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ.   

ຕົວຊີ້ບອກ: 

9.1.1 FMU ໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງພຽງພໍ (ໃນການປຶກສາຫາລືກັບອົງການຈັດຕັ້ງ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕົວຢ່າງ: ອົງການອະນຸລັກ, ອົງການຄວບຄຸມ ແລະພາກສ່ວນ

ອື່ນໆໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ) ແລະທາງ HCVF ໃດໜຶ່ງ ແລະລັກສະນະ

ທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ແລະ/ຫຼືເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼືທາງວັດທະນະທໍາໄດ້

ຮັບການກໍານົດ. 

9.1.2 ຂັ້ນຕອນການປະເມີນໄດ້ຮັບການບັນທຶກເປັນເອກະສານ ແລະໄດ້ມີການຮັກສາ

ບັນທຶກເລື່ອງການປຶກສາຫາລື ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄວ້. 

9.1.3 ຖ້າມີ HCV ຢູ່, ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍກັບລັກສະນະຂອງການມີຢູ່ 

ແລະແຜນທີ່ມີຢູ່ນັ້ນບົ່ງບອກເຖິງພື້ນທີ່ປ່າ HCV ແລະປ່າສະຫງວນ

ອື່ນໆ. 
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ມາດຖານ 9.2  ສ່ວນໜື່ງຂອງຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື 

ຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ ຄຸນສົມບັດຂອງການອະນຸລັກ ແລະ 

ທາງເລືອກສຳລັບການບູລະນະຮັກສາໃນເຂດນັ້ນ..  

ຕົວຊີ້ບອກ / ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນ: 

9.2.1 ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈັດການໄດ້ກໍານົດກົດເກນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບ 

HCVF ໃນການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 

ຕົວຢ່າງ ອົງການອະນຸລັກ, ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆໃນລະດັບ

ຊາດ ແລະລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. 

9.2.2 ເມື່ອ HCVF ໄດ້ຮັບການກໍານົດຕໍ່ກັບລັກສະນະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ຫຼືວັດທະນະທໍາຂອງມັນເອງແລ້ວ, ຄວນຈະມີການວິເຄາະ ແລະການຕັດສິນ

ໃຈຮ່ວມກັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ; ຄວນໄດ້ມີ

ການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງຕັ້ງຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ

ກັນກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ.  

 

ມາດຖານ 9.3  ແຜນຈັດສັນຄອງຄວນລວມເອົຮ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ/ຫຼື 

ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດຂອງການອະນຸລັກທີ່ນຳໃຊ້ 

ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ. 

ມາດຕະການດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະສັງລວມຂອງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່

າງເປີດເຜີຍ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

9.3.1 ແຜນການຄຸ້ມຄອງລະບຸລັກສະນະຂອງ HCV ທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະແຜນທີ່ສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນເຂດທີ່ມີວິກິດ. 

9.3.2 ແຜນການຄຸ້ມຄອງລະບຸມາດຕະການທີ່ຮັບປະກັນການດູແລຮັກສາ ແລະ/ຫຼືການ

ປັບປຸງລັກສະນະຂອງ HCV ທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້. 

9.3.3 ບົດສັງລວມແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປີດເຜີຍສູ່ສັງຄົມໄດ້ແມ່ນມີຢູ່

ຕາມຂໍ້ທີ 7.5. ແລະປະກອບມີມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກ ເພື່ອ

ປັບປຸງລັກສະນະຂອງ HCV ທີ່ໄດ້ກໍານົດ.  

 

ມາດຖານ 9.4   ຕ້ອງດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາປະຈຳປີ ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິຜົນ 

ຂອງມາດຕະການ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຮັກສາ ຫຼື ເສີມຂະຫຍາຍ 

ຄຸນສົມບັດຂອງການອະນຸລັກທີ່ນຳໃຊ້.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

9.4.1 ຕົວຊີ້ບອກ ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຕິດຕາມໄດ້ຮັບການກໍານົດໃນການປຶກສາ

ຫາລືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕົວຢ່າງ ອົງການອະນຸລັກ, 

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນລະດັບຊາດ ແລະລະດັບທ້ອງຖິ່ນ 

ເພື່ອຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການແຕ່ລະອັນທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນ

ແຜນການຄຸ້ມຄອງ (SLIMF: ອ້າງອີງເຖິງຕົວຊີ້ບອກ 8.2.4 –8.2.6) . 
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9.4.2 ບັນທຶກການຕິດຕາມໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບ

ປ່ຽນການຄຸ້ມຄອງໃນອະນາຄົດ. 
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ຫຼັກຖານ # 10:  ການປູກປ່າ 

ການປູກປ່າແມ່ນຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ 

ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະ ມາດຖານ 1-9, ແລະ ຫຼັກການ 10 ແລະ ມາດຖານຂອງມັນ. 

ເມື່ອປ່າປູກສາມາດສະໜອງປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ 

ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກ ຕໍ່ກັບ 

ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຄົບຖ້ວນ, 

ລຸດຜ່ອນການກົດດັນຕໍ່, ແລະ ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ ແລະ 

ການອະນຸລັກປ່າທຳມະຊາດ.  

 

ການປູກປ່າ 10.1  ຕ້ອງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງໃນແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ 

ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າປູກ, 

ລວມທັງຈຸດປະສົງການອະນຸລັກປ່າທຳມະຊາດ ແລະ ການຟື້ນຟູປ່າ, ແລະ 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

10.1.1 ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້ໄດ້ເອົາລວມເຂົ້າຢູ່ໃນແຜນການ

ຄຸ້ມຄອງ, ການຮັບຮອງການອະນຸລັກ ແລະການຟື້ນຟູປ່າທໍາມະຊາດ. 

10.1.2 ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ລວມມີທັງຍຸດທະສາດ ຫຼືອົງປະກອບເພື່ອ

ອະນຸລັກປ່າທໍາມະຊາດ ແລະເພື່ອຟື້ນຟູບ່ອນທີ່ເສື່ອມໂຊມ. 

10.1.3 ໄດ້ເອົາຫຼັກຖານອັນຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ

ໃຫ້. -> ເບິ່ງເພີ່ມຢູ່ C 7.1 - 7.5 

 

ມາດຖານ 10.2   ການວາງແຜນ ແລະ 

ການອອກແບບສວນປູກຕ້ອງເປັນການເສີມຂະຽາຍການປ້ອງກັນ, ການຟື້ນຟູ ແລະ 

ກສນອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າທຳມະຊາດ, ແລະ 

ບໍ່ເພີມຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ປ່າທຳມະຊາດ. 

ຕ້ອງເບິ່ງເຂດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສັດປ່າ, ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ 

ປ່າເປັນຍ່ອມທີ່ມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຮອບວຽກຕັດຟັນ 

ເຂົ້າໃນການວາງແຜນປູກປ່າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບຂະໜາດຂອງການປະຕິບັດງານ. ຂະໜາດ 

ແລະ ຜັງຂອງດອນປູກປ່າ 

ຕ້ອງໃຫ້ກົມກຽວກັບຕົວແບບຂອງປ່າໄມ້ທີ່ພົບເຫັນຕາມທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່

ເຂດນັ້ນ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

10.2.1 ການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອຮັກສາ ຫຼືປັບປຸງຄຸນ

ລັກສະນະຂອງປ່າທໍາມະຊາດໃກ້ຄຽງ. 

10.2.2 ນະໂຍບາຍ ແລະຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າ: 

a) ຕອນປ່າໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸຕ່າງໆ ແລະການໝູນວຽນໄດ້ຮັບ

ການສ້າງຂຶ້ນ ແລະດູແລຮັກສາ; 

b) ມີເຂດກັນຊົນໃຫ້ກັບສັດປ່າ; 

c) ໃຫ້ມີບ່ອນເຂດກັນຊົນຂອງພືດພັນທໍາມະຊາດຢູ່ໃກ້ແຄມນໍ້າ 

ຫຼືຫ້ວຍນໍ້າ  
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d) ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການດໍາເນີນການປູກ

ຕົ້ນໄມ້ ແລະການຂຸດຄົ້ນ, ແລະໄດ້ພັດທະນາ  

e) ໄປເປັນເຂດສະຫງວນຕາມແຄມນໍ້າ. 

10.2.3 ທັງການອອກແບບການກໍານົດບ່ອນທົ່ວໄປ ແລະຢູ່ພາຍໃນຂອງການປູກໄມ້

ນັ້ນປະສົມກົມກຽວກັບສະພາບພູມສັນຖານຂອງພື້ນທີ່. 

10.2.4 ແຜນການປູກປ່າຂອງ FMU ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ 

(ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະຊຸມຊົນ). 

 

ມາດຖານ 10.3    ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນອົງປະກອບຂອງປ່າປູກ ແມ່ນຕ້ອງການທີ່ສຸດ 

ເພື່ອເສີມຂະຽາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ. 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດັ່ງກ່າວອາດລວມເອົາຂະໜາດ ແລະ 

ການກະຈາຍເປັນໄລຍະຂອງເຂດຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນ ທັດສະນິຍະພາບຕ່າງໆ, 

ອົງປະກອບຂອງຊະນິດພັນທາງຈຳນວນ ແລະ ທາງພັນທຸກຳ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂັ້ນອາຍຸ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

10.3.1 ການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້ຮັກສາ ແລະ/ຫຼືປັບປຸງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ

ສະພາບພື້ນທີ່ໂດຍການປ່ຽນແປງຂະໜາດແປງ ແລະການກະຈາຍຂອງພວກມັນ

ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ. 

10.3.2 ການຄຸ້ມຄອງເຮັດໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຊະນິດແນວພັນຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະຕົ້ນ

ກໍາເນີດ ຫຼືຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ.  

10.3.3 ບໍ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບການດໍາເນີນການຂອງ SLIMF: ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20% ຂອງການ

ປູກໄມ້ປະກອບໄປດ້ວຍພືດປະສົມ, ນອກຈາກວ່າມັນກົງກັບຮູບແບບການ

ແຈກຢາຍຕາມທໍາມະຊາດສໍາລັບຊະນິດພັນທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ໜ້າ

ເປັນຫ່ວງ. 

10.3.4 ມີເອກະສານການຈັດປະເພດດິນປ່າໄມ້ ແລະໄດ້ເຮັດເປັນແຜນທີ່ໄວ້ພາຍໃຕ້

ຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ. 

10.3.5 ມີການອອກແບບການປູກປ່າຢູ່ ແລະມັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍອົງການ

ທີ່ມີອໍານາດ ຖ້າຫາກກົດໝາຍຕ້ອງການໃຫ້ມີເຊັ່ນນັ້ນ. 

 

ມາດຖານ 

10.4  ການຄັດເລືອກຊະນິດພັນທີ່ຈະປູກຕ້ອງຂື້ນກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຖານທ

ີ່ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ. ເພື່ອເສີມຂະຽາຍ 

ການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ, ການປູກຊະນິດພັນພື້ນເມືອງ ແລະ 

ການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດວິທະຍາທີ່ເຊື່ອມໂຊມ ແມ່ນເໝາະສົມ 

ກວ່າຊະນິດພັນຕ່າງຖິ່ນ. ຊະນິດພັນຕ່າງຖິ່ນ, ເຊີ່ງຈະນຳໃຊ້ເມື່ອ 

ຄຸນສົມບັດຂອງມັນກີ ກວ່າຊະນິດພັນພື້ນເມືອງ, 

ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ 

ເພື່ອກວດກາເບີ່ງການຕາຍທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ພະຍາດ ຫຼື ການລະບາດຂອງແມງໄມ້ 

ແລະ ຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມໃນທາງລົບ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 
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10.4.1 ມີການໃຫ້ເຫດຜົນອັນຊັດເຈນຕໍ່ກັບທາງເລືອກຂອງຊະນິດ ແລະປະເພດທີ່

ໄດ້ເລືອກເພື່ອການປູກ, ເຊິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການປູກ

ໄມ້, ແລະສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ທໍລະນີວະທິຍາ ແລະດິນຢູ່ໃນບ່ອນປູກ

ໄມ້. 

10.4.2 ຖ້າເລືອກຊະນິດຈາກຕ່າງຖິ່ນ, ແມ່ນໄດ້ມີການພິສູດການປະຕິບັດໃນ

ລະດັບໃຫຍ່ກວ່າ. 

10.4.3 ບໍ່ມີການການປູກຊະນິດພັນທີ່ຈະເປັນການບຸກລຸກພືດອື່ນ. 

10.4.4 ມີຂະບວນການປະກອບເອກະສານເພື່ອຕິດຕາມການເຕີບໂຕຂອງຊະນິດມາຈາກຕ່າງ

ຖິ່ນ ແລະຂະບວນການນັ້ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

10.4.5 ຄວນມີການເນັ້ນໜັກໃສ່ການປູກ ແລະ/ຫຼືການຄົ້ນຄວ້າແບບປະຍຸກຊະນິດ

ພັນປ່າໄມ້ທີ່ເປັນຂອງປະຈໍາຖິ່ນນັ້ນ. 

 

ມາດຖານ 

10.5   ຕ້ອງແບ່ງສັດສ່ວນເຂດຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໃຫ້ສົມກັບຂະໜາດຂອງປ່າປູກ 

ແລະ ພິຈາລະນາຕາມມາດຖານຂອງພາກພື້ນ 

ເພື່ອຟື້ນຟູພື້ນທີ່ໃຫ້ຄຸມດ້ວຍປ່າທຳມະຊາດ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

10.5.1 ສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມຂອງພື້ນທີ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍລວມ (ໂດຍ

ທົ່ວໄປແມ່ນ 5 – 10 %) ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຟື້ນຟູບ່ອນນັ້ນ

ໃຫ້ເປັນປ່າທໍາມະຊາດ (SLIMF: ໄດ້ເຮັດການເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານນິເວດ

ວິທະຍາການປູກປ່າໃນບ່ອນທີ່ມີລັກສະນະການອະນຸລັກຢູ່). 

10.5.2 ມີຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ເຮັດເປັນເອກະສານໄວ້ (ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ

ການຄຸ້ມຄອງ) ສໍາລັບພື້ນທີ່ຈະເຮັດການຟື້ນຟູເປັນປ່າທໍາມະຊາດ 

ແລະມັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

10.5.3 ພື້ນທີ່ຈະຖືກຟື້ນຟູເປັນປ່າທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບການປັກຫຼັກໝາຍຢູ່

ໃນແຜນທີ່ ແລະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢູ່ໃນເອກະສານການວາງແຜນການ. 

 

ມາດຖານ 10.6   ຕ້ອງດຳເນີ້ນມາດຕະການເພື່ອຮັກສາ ຫຼື ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງດິນ, 

ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຊີວະພາບ. ເຕັກນິກ ແລະ ອັດຕາການຂຸດຄົ້ນ, ການບູລະນະ 

ແລະ ການສ້າງທາງ, ແລະ ການເລືອກຊະນິດພັນ 

ບໍ່ຄວນສົ່ງຜົນໃຫ້ດິນເຊື່ອມໂຊມໃນໄລຍະຍາວ ຫຼື 

ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານນ້ຳ ຫຼື 

ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຫັນເກຈາກສາຍນ້ຳທີ່ເຄີຍໄຫຼ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

10.6.1 ວິທີການເພື່ອປົກປ້ອງດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນນໍ້າໄດ້ອອກມີລາຍລະອຽດ

ຊັດເຈນຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຫຼືເອກະສານສະໜັບສະໜູນ. 

10.6.2 ໄດ້ອອກແບບແຜນການ ແລະຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການຟື້ນຟູປ່າຫຼັງຈາກຂຸດ

ຄົ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດດິນປອກໂລ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະເພື່ອ
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ຮັບປະກັນໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ

ໄດ້. 

10.6.3 ບໍ່ມີຫຼັກຖານຂອງການເສື່ອມໂຊມຂອງບ່ອນນັ້ນຢູ່ໃນສະໜາມ. 

10.6.4 ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງປະລິມານນໍ້າ 

ແລະ/ຫຼືປ່ຽນຮູບແບບການລະບາຍນໍ້າ. 

 

ມາດຖານ 10.7  ຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ 

ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ, ພະ ຍາດ, ໄຟ ແລະ ການນຳພືດຄຸກຄາມເຂົ້າມາ. 

ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານຕ້ອງມີໃນແຜນຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍອາໄສ 

ການປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ຫຼາຍກວ່າຈະໃຊ້ປຸ໋ຍ ແລະ 

ຢາຂ້າສັດຕູພືດທາງເຄມີ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ພວກມັນໃນສວນກ້າ. 

ການນຳໃຊ້ສານເຄມີໄດ້ສັງລວມໄວ້ແລ້ວໃນມາດຖານ 6.6 ແລະ 6.7  

ຕົວຊີ້ບອກ: 

10.7.1 ໄດ້ມີການລະບຸຫຼັກການທາງດ້ານສັດຕູພືດ ແລະພະຍາດຂອງປ່າໄມ້. 

10.7.2 ຂະບວນການທີ່ໄດ້ບັນທຶກເປັນເອກະສານໄວ້ໃນເລື່ອງການຈັດການສັດຕູພືດ

ແບບປະສົມປະສານ, ລວມທັງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະເປັນການບຸກລຸກພືດອື່ນ 

ພ້ອມດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຖືເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນ 

ແລະຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາກໍາລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

10.7.3 ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ການຈັດການ ແລະການຄຸ້ມຄອງໄຟ, 

ຖ້າຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນແລ້ວ ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການ ແລະອຸປະກອນອັນ

ພຽງພໍຕໍ່ກັບການປ້ອງກັນ ແລະການດັບໄຟປ່າແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່. 

10.7.4 ນະໂຍບາຍເພື່ອຫຼຸດການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ແລະປຸ໋ຍ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ຢູ່

ໃນເຮືອນກ້າເບ້ຍ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

 

ມາດຖານ 10.8   ການຕິດຕາມວກດກາການປູກ ທີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜາດ ແລະ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການປະຕິບັດງານ, 

ຕ້ອງລວມເອົາການປະເມີນຜົນຕໍ່ທ່າແຮງຂອງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 

ທາງນິເວດວິທະຍາໃນຂົງເຂດ ແລະ ນອກຂົງເຂດ, (ເຊັ່ນ: ການສືບພັນທຳມະຊາດ, 

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ແລະ 

ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທ້ອງຖີ່ນ), 

ນອກຈາກນີ້ 

ຍັງແມ່ນທ່າແຮງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອົງປະກອບຕ່າງທີ່ເນັ້ນໜັກໃນຫຼັກການ 

8,6 ແລະ 4. ບໍ່ຄວນປູກໄມ້ຊະນິດພັນໃດໜື່ງໃນເນື້ອທີ່ 

ຂະໜາດໃຫຍ່ຈົນກວ່າການທົດລອງທາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼື 

ປະສົບການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊະນິດພັນເຫຼົ່ານັ້ນ 

ໄດ້ຮັບຕົວທາງນິເວດວີທະຍາໃນພື້ນທີ່ແລ້ວ, ບໍ່ໄດ້ຄຸກຄາມ (ແຜ່ກະຈາຍ), 

ແລະບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງນິເວດວິທະຍາທາງລົບ. 

ຈົ່ງເອົາໃຈໄສ່ພິເສດຕໍ່ບັນຫາທາງສັງຄົມໃນການເຂົ້າໄປຄອບຄອງທີ່ດິນເພື່

ອປູກປ່າ, ໂດຍສະເພາະການປົກປ້ອງສິດຂອງ ການເປັນເຈົ້າຂອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ 

ການເຂົ້າຫາທ້ອງຖິ່ນ.  

ຕົວຊີ້ບອກ: 
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10.8.1 ບໍ່ມີການປູກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆໃນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກວ່າ

ມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ບົນພື້ນຖານຜົນການທົດລອງ ແລະ

ປະສົບການ. 

10.8.2 ບໍ່ມີການສ້າງສວນປູກໄມ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີລະບົບນິເວດອັນສໍາຄັນ 

ຫຼືອ່ອນໄຫວງ່າຍ; ພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ

ຊີວະນາໆພັນສູງ ຫຼືເປັນເອກະລັກສະເພາະ; ພື້ນທີ່ສະອະນຸລັກ ຫຼື

ສະຫງວນທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ຫຼືບ່ອນທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນ

ໄພຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າອັນສໍາຄັນ. 

10.8.3 ການຕິດຕາມລວມມີທັງການປະເມີນກະທົບທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ

ສັງຄົມຂອງກິດຈະກໍາການປູກໄມ້ຢູ່ໃນ ແລະຢູ່ນອກພື້ນທີ່ບ່ອນ

ທີ່ອາດຈະເປັນໄດ້ (ເບິ່ງໃນມາດຖານ 8.2 ເພີ່ມເຕີມ). (SLIMF: FME ຈະເຮັດ

ເອກະສານຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະອອກແບບ 

ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອກ່າວເຖິງຜົນກະທົບຕ່າງໆ). 

10.8.4 ການຊື້ທີ່ດິນ ຫຼືການໃຊ້ເຊົ່າທີ່ດິນເພື່ອການສ້າງສວນປູກໄມ້

ບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄພຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ/ຫຼືການນໍາໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນໂດຍຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຈະບໍ່ມີການປູກໄມ້ຢູ່ໃນທີ່ດິນ

ບ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການມອບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະສິດການນໍາໃຊ້. 

 

ມາດຖານ 10.9  ການສ້າງສວນປູກໄມ້ເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກ 

ປ່າທຳມະຊາດຫຼັງຈາກ ເດືອນພະຈິກ 1994, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ 

ຈະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສຳຫຼັບການຢັ້ງຢືນ. ອາດອະນຸມັດການຢັ້ງຢືນໄດ້ ໃນກໍລະນີ 

ມີຫຼັກຖານພຽງພໍເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ອົງກອນຢັ້ງຢືນ 

ໂດຍທີ່ວ່າຜູ້ຈັດສັນຄຸ້ມຄອງ/ເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຫຼືໂດຍອ

້ອມຕໍ່ການຫັນປ່ຽນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ.   

ຕົວຊີ້ບອກ: 

10.9.1 ມີເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ບໍ່ມີການປູກໄມ້ຢູ່ໃນທີ່ດິນ

ຫັນປ່ຽນມາຈາກປ່າທໍາມະຊາດ ຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ພະຈິກ 1994 (ແຕ່ໃຫ້

ເບິ່ງໃນຂໍ້ທີ 6.10 ແລະ 0.9), ນອກຈາກວ່າມີຫຼັກຖານອັນຊັດເຈນທີ່

ເຈົ້າຂອງ ແລະຜູ້ຈັດການປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍທາງກົງ ຫຼື

ທາງອ້ອມຕໍ່ການຫັນປ່ຽນນັ້ນ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ປະມວນຄຳສັບ  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບ 

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ບ ່ ແຮ່ ( 1997) 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິ ກ າ ( 1998) 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ທ ່ ດິ ນ ( 2003 - ພາຍໃຕ້ ການແກ້ໄຂ) 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການສ່ົງເສ ມການ ລົງທຶ ນພາຍໃນ (2004) 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການສ່ົງເສ ມການ ລົງທຶ ນ ຕ່າງປະເທດ (2004) 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການ ສ ້ ລາດບັງຫຼວງ (2005) 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ( 2007 - ພາຍໃຕ້ ການແກ້ໄຂ) 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ 2012 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶ ນ 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ພາສ  
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ວິ ສາຫະກິດ 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 

 

ສົນທິສັນຍາ 

C5 ສົນທິສັນຍາ (ອຸດສາຫະກໍາ) ຍຸກຕໍ່າສຸດ, 1919 

C6 ສົນທິສັນຍາ (ອຸດສາຫະກໍາ) ການເຮັດວຽກກາງຄືນຂອງຄົນໜຸ່ມ, 1919 

C14 ສົນທິສັນຍາ (ອຸດສາຫະກໍາ) ການພັກປະຈໍາອາທິດ, 1921 

C27 ສົນທິສັນຍາການໝາຍນໍ້າໜັກ (ສິ່ງຂອງຂົນສົ່ງໂດຍທາງກໍ່າ

ປັ່ນ), 1929 

C29 ສົນທິສັນຍາແຮງງານທີ່ມີການບັງຄັບ, 1930 

C45 ສົນທິສັນຍາການເຮັດວຽກໃຕ້ດິນ (ຜູ້ຍິງ), 1935 

C80 ສົນທິສັນຍາການດັດແກ້ບັນດາມາດຕາສຸດທ້າຍ, 1946 

C81 ສົນທິສັນຍາການກວດກາແຮງງານ, 1947 

C100 ສົນທິສັນຍາການໃຫ້ຄ່າຈ້າງເທົ່າທຽມກັນ, 1951 

C111 ສົນທິສັນຍາການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ (ການຈ້າງງານ ແລະ

ອາຊີບ,1958 

http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C5.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C6.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C14.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C27.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C27.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C29.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C45.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C80.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C81.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C100.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C111.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C111.pdf


PSP_STD_FM_GFA_Standard_L
aos_1.1_lao 
Page: 40 / 40 
Updated: 16.07.2015; GK 
Approved: 16.07.2015; CHU 

 

 

 

    

 
 

C116 ສົນທິສັນຍາການດັດແກ້ບັນດາມາດຕາສຸດທ້າຍ, 1961 

C120 ສົນທິສັນຍາສຸຂະອະນາໄມ (ການຄ້າ ແລະຫ້ອງການ), 1964  

C123 ສົນທິສັນຍາອາຍຸຕໍ່າສຸດ (ວຽກໃຕ້ດິນ), 1965 

C124 ສົນທິສັນຍາການກວດທາງດ້ານການແພດຂອງຄົນໜຸ່ມ (ວຽກໃຕ້

ດິນ), 1965 

C138 ສົນທິສັນຍາອາຍຸຕໍ່າສຸດ, 1973  

C144 ສົນທິສັນຍາການປຶກສາຫາລືສາມຝ່າຍ (ມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນ), 

1976 

C155 ສົນທິສັນຍາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຊີບ ແລະສຸຂະພາບ, 1981 

C182 ສົນທິສັນຍາຮູບແບບການໃຊ້ແຮງງານເດັກຮ້າຍແຮງ, 1999 

ສົນທິສັນຍາການຄ້າສາກົນກ່ຽວກັບຊະນິດສັດ ແລະພືດໃກ້ສູນພັນ  

ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ລຸ່ມທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນສາກົນໂດຍ

ສະເພາະ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງນົກນໍ້າ  

ສົນທິສັນຍາອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ (ຈີນບໍ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ

ເຕັມ)  

ຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາໄມ້ເຂດຮ້ອນຊຸ່ມສາກົນ 

ສະຫະພັນສາກົນເພື່ອການປົກປ້ອງພືດແນວພັນໃໝ່ 

 ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານການເປັນທະເລຊາຍ 

ສົນທິສັນຍາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນກອບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 

ສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ 

ສົນທິສັນຍາວຽນນາໃນການປົກປ້ອງຊັ້ນໂອໂຊນ 

 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ບັນຊີຂອງຊະນິດໃກ້ຈະສູນພັນ  

 

ບັນຊີຂອງສັດປ່າທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ໃນ

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄປນີ້ຄື:  

 

http://www.iucnredlist.org  

 

 

http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C116.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C120.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C123.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C124.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C124.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C138.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C144.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C144.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C155.pdf
http://www.ilo.org.vn/images/stories/ratified_pdfs/C182.pdf

