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ແຜນງານ FLEGT-VPA

ສະເໜໂີດຍທ່ານ ຄ າພຸດ ພນັດານຸວງົ, ຫວົໜາ້ກມົ
ກວດກາປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຫວົຂ ສ້ະເໜີ
I. ທດັສະນະຂອງລດັຖະບານລາວ ໃນການເຂົາ້

ຮ່ວມ VPA
II. ແຜນປະຕບິດັງານເພ ່ ອກະກຽມການ

ເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິ
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I. ທດັສະນະຂອງລດັຖະບານລາວ ໃນການ
ເຂົາ້ຮ່ວມ VPA

ຄວາມຄ ບໜາ້ໂດຍລວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

 ຄະນະຊີນ້ າລະດບັຊາດ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງໂດຍທ່ານ 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ສະບບັເລກທີ່  65/ຫລບ, 19 ສງິຫາ
2015.

ຫວົໜາ້ເຈລະຈາ ແລະ ທມິງານເຈລະຈາ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງໂດຍ
ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ເລກທີ່  
2598/ກປ, 16 ຕຸລາ 2015.

 ອະນຸມດັການເຈລະຈາ ໂດຍຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ ໃນ
ເດ ອນ ມຖຸີນາ 2015.
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ຈດຸປະສົ່ ງຂອງລດັຖະບານລາວ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມແຜນ
ງານ FLEGT-VPA ແມ່ນເພ ່ ອໃຫບ້ນັລຸວຽກງານດັ່ ງ
ລຸ່ມນີ:້
1. ເພ ່ ອປັບປຸງການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ, ຄວາມອາດ

ສາມາດ, ແລະ ຮູບແບບການຄຸມ້ຄອງໂດຍລວມ 
ໃນຂະແໜງປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ. 

2. ເພ ່ ອປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍ
ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ 

3. ເພ ່ ອຮກັສາການເຂົາ້ເຖງີການຄາ້ໄມໃ້ນຕະຫຼາດ
ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເຂົາ້ຮ່ວມແຜນງານ 
FLEGT-VPA

1. ດາ້ນນະໂຍບາຍ
 ເປັນບາດກາ້ວໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອປັບຕວົ ແລະ ຍກົລະດບັໃຫ ້
ເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງໃໝ່ດາ້ນອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມໂ້ດຍ
ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບ ແລະ ຫຼກັການຂອງສາກນົ.

 ຈະຊ່ວຍໃຫ ້ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັການນ າເຂົາ້ໄມ ້ ແລະ
ຜະລດິຕະພນັໄມ ້ ສູ່ຕະຫລາດ ສະຫະພາບເອຣີບົ (EU) ແບບສະເ
ໜພີາບ

 ເປັນເງ  ່ອນໄຂໃຫສ້ປປ ລາວ ສາມາດປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັເນ ອ້ໃນຈດິໃຈ
FLEGT VPA ລວມທງັຫຼກັການ ແລະ ລະບຽບການຂອງສາກນົ.

 ກາລະໂອກາດອນັດສີ າລບັ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງ
ໄມພ້າຍໃນປະເທດ ແລະ ການຄາ້ໄມທ້ີ່ ຖ ກກດົໝາຍກບັບນັດາ
ປະເທດໃນພາກພ ນ້ ແລະ ໃນໂລກພາຍໃຕຂ້ອບສນັຍາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.
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ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເຂົາ້ຮ່ວມແຜນງານ FLEGT-
VPA
2. ດາ້ນເສດຖະກດິ
 ເພີ່ ມໂອກາດໃຫແ້ກ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມຂ້ອງລາວ ໃຫສ້າມາດເຂົາ້ເຖງິ
ຕະຫຼາດ EU ໄດຫ້ຼາຍຂ ນ້.

 ສົ່ ງເສມີ ແລະ ດງຶດູດການລງົທນຶໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ້ທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ .

 ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາສມີ ແຮງງານ ເພ ່ ອໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຖານຕະຫຼາດ EU.
 ເພີ່ ມລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານຈາກການເພີ່ ມມູນຄ່າໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະພນັໄມກ່້ອນ
ການສົ່ ງອອກ.

 ຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົຈາກການຕດັໄມແ້ກ່ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ເພງີພາອາໄສ
ປ່າໄມໃ້ນການດ າລງັຊວີດິ;

 ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ການຄາ້
ໄມ ້ເພ ່ ອຮບັປະກນັການແບ່ງປັນສດິທ ິແລະ ຜນົປະໂຫຍດເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ;

 ເພີ່ ມໂອກາດແກ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຊ້ບັພະຍາກອນມະນຸດ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເຂົາ້ຮ່ວມແຜນງານ 
FLEGT-VPA
3. ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ສາ້ງຄວາມຍ ນ
ຍງົດາ້ນຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້

 ຮບັປະກນັໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິ
ຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິເຮ ອນແກວ້
ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ້ ແລະ ປ່າໄມເ້ຊ ່ ອມໂຊມ (REDD).

 ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາ
ປ່າໄມ ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີຮ້ອດປີ 2020 ເພ ່ ອສູຊ້ນົ
ຂະຫຍາຍເນ ອ້ທີ່ ປົກຫຸມ້ຂອງປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດຮ້ອດ 70%.

 ສົ່ ງເສມີ ແລະ ປູກຈດິສ ານກຶໃຫປ້ະຊາຊນົດ າລງົຊວິດິຮ່ວມກບັສີ່ ງແວດ
ລອ້ມທ າມະຊາດຢ່າງກມົກຽວ ແລະ ປົກປັກຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ລວມທງັ
ການປູກຈດິສ ານກຶກ່ຽວກບັການນ າໃຊຜ້ະລດິຕະພນັໄມ ້ ແລະ ສນິຄາ້ທີ່ ໄດ ້
ຈາກໄມ ້ ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ.



12/18/2015

5

ສິ່ ງທາ້ທາຍ
ຄຽງຄູ່ກບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັ ກ ່ ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍບາງປະການທີ່ ເຮາົ
ຕອ້ງພບົພ ້ ຄ :
• ການເຂົາ້ຮ່ວມສນັຍາ VPA ກບັ EU ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ ສປປ ລາວ ມີ
ຄວາມຈ າເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງປັບບາງນຕິກິ າ ແລະ ກນົໄກ ທີ່ ພວົພນັເຖງິ
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໄມ ້ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຂອງ
ສາກນົ ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕອ້ງຂອງໄມ ້ ນບັຕັງ້ແຕ່ແຫ່ຼງທີ່
ມາຂອງໄມ ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ ້ ຈນົເຖງີຈດຸສົ່ ງອອກໄມ.້

• ພະນກັງານລດັຖະກອນນບັແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ພາກທຸລະ
ກດິ ຕອ້ງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຖງິບນັດານຕິກິ າຂອງແຜນ
ງານ FLEGT-VPA.

• ຍງັເປັນສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍໃນການປັບຕວົເຂົາ້ກບັລະບຽບໃໝ່ຂອງ EU
ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຝ່າຍ EU. ດັ່ ງນັນ້, ມນັຈຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ີ
ຄວາມຕດັສນິໃຈສູງໃນການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຕັງ້ໜາ້.

II. ແຜນປະຕບິດັງານເພ ່ ອກະກຽມການ
ເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິ
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 ຕວົແທນລດັທະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມ VPA
 ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະຊີນ້ າລະດບັຊາດ (NSC)
 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກກອງປະຊຸມຄັງ້ທີ່  1 ຂອງ NSC
 NSC ໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຫວົໜາ້ເຈລະຈາ ແລະ ກ ານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່
ຂອງທມິງານເຈລະຈາ 

 NSC ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດວີນັເວລາທີ່ ອາດເປັນໄປໄດສ້ າລບັການເຈລະຈາ ເປັນ
ເວລາ 3 ຄັງ້ (ເດ ອນ ພະຈກິ, 2015; ເດ ອນ ມງັກອນ, 2016 ແລະ ເດ ອນ 
ກຸມພາ, 2016)

 ລດັຖະບານລາວໄດແ້ຈງ້ໄປຍງັສະຫາພາບເອຣີບົກ່ຽວກບັການແຕ່ງຕັງ້ຫວົໜ
້້າທມີງານເຈລະຈາ ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ການເຈລະຈາຄັງ້ທ າ
ອດິ

 ສ າເລດັການຄດັເລ ອກຕວົແທນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ (CSO) 
ເພ ່ ອເຂົາ້ຮ່ວມໃນຄະນະ FLEGT, ຄະນະຮບັຜດິຊອບວຽກງານວຊິາການ 
(TWG) ແລະ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊຸກຍູກ້ານເຈລະຈາ (NSDC)

ວຽກງານຫຼາຍຢ່າງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສ າເລດັແລວ້ ແລະ 
ກຽມພອ້ມທີ່ ຈະສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິ

 ຄ າອະທບິາຍວທິກີານພດັທະນານຍິາມໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 
(TLD) ແລະ ຄ າອະທບິາຍຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ 

 ຮູບແບບການເຈລະຈາ/ ກນົໄກການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັລະຫວ່າງສະຫາ
ພາບເອຣີບົ ແລະ ສປປ ລາວ 

 ມແີນວທາງສ າລບັ FLEGT VPA, ລາຍລະອຽດທີ່ ຈະໃຊໃ້ນການ
ປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມດາ້ນວຊິາການ. 

 ມກີານກະກຽມການປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກບັພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ວຽກງານ FLEGT 

 ແຜນວາດສະແດງການພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຂອງ ຄະນະຊີນ້ າລະດບັ
ຊາດ, ທມິງານເຈລະຈາ, ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊຸກຍູເ້ຈລະຈາ, ຄະນະ
ຮບັຜດິຊອບວຽກງານດາ້ນວຊິາການ, ລວມທງັກ ານດົຂະບວນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ວຽກງານການສ ່ ສານກບັພາກສ່ວນ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ສະຖານະພາບການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ກອບກດົ   
ໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນພອ້ມແລວ້ ສ າລບັການ
ເຈລະຈາ ຄັງ້ທ າອດິ : 
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ບດົສະເໜໂີຄງການສກຶສາຈ ານວນ 3 ຫວົຂ  ້ໄດຢ້ ນ ໃຫ ້
ຫອ້ງການ FAO FLEGT Facility ໃນເດ ອນ
12/2015
ຫວົຂ ມ້ດີ ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 ການສະໜບັສະໜນູການຜະລດິຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໂດຍການ

ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັໃຫແ້ກ່ບ ລສິດັປຸງແຕ່ງໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 
ໃນ ສປປ ລາວ 

ສະມາຄມົພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ອະນຸລກັສິ່ ງແວດລອ້ມ (ສພຊອສ)
 ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການລະບຸ ຊະນດິໄມຕ່້າງໆ ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້

ແກ່ ລະບບົຄ າ້ປະກນັໄມທ້ີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ 
ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ– ຄະນະປ່າໄມ ້

• ພາກເອກະຊນົເປັນເຈົາ້ການໃນການປັບປຸງການຈດັຕັງ້ວຽກງານຂອງບ ລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ໃນຂະແໜງສວນປູກ ອຸດສະຫະກ າ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ”

ສະມາຄມົເຟີນເີຈລີາວ

• ວຽກງານທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງ ທີ່ ຈະຕອ້ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫສ້ າເລດັ
ກ່ອນການເຈລະຈາຄັງ້ທີ່ ທ າອດິ.
 ຄດັເລ ອກບນັດາສະຖານບນັ ເພ ່ ອມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິ

(ຕອ້ງສ າເລດັ 8 ອາທດິ ກ່ອນການເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິຈະຈດັຂຶນ້)
 ທບົທວນ ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ (ລວມທງັທບົທວນລາຍຊ ່ ສະມາຊກິ)
ສ າລບັ ຄະນະຮບັຜດິຊອບວຽກງານດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຄະນະ
ຮບັຜດິຊອບຊຸກຍູກ້ານເຈລະຈາ (ວນັ15 ມງັກອນ 2016)

 ຄ າອະທບິາຍກ່ຽວກບັການຫ່ວງຫາ້ມການນ າອອກໄມທ່້ອນ ແລະ ໄມເ້ລ ່ ອຍ 
ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຫ່ວງຫາ້ມດັ່ ງກ່າວ (31 ທນັວາ2015)

 ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງບດົລາຍງານ 12 ເດ ອນ ກ່ອນ (ຕອ້ງສ າເລດັ 8 ອາທດິ 
ກ່ອນການເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິຈະຈດັຂຶນ້)

 ການປັບປຸງນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ, ກດົໝາຍທີ່ ດນິ, ກດົໝາຍປ່າໄມ ້
ສະບບັໃໝ່ (ວນັເວລາ ແມ່ນຍງັຕອ້ງຢັງ້ຢ ນທີ່ ຫຼງັ) 

 ກະກຽມຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບ (Q&A) ສ າລບັການເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິ
(ຍງັຕອ້ງຢັງ້ຢ ນທີ່ ຫຼງັ)

 ກະກຽມບນັດາທາງເລ ອກໃນການຕດັສນິໃຈ (ຕອ້ງສ າເລດັ 8 ອາທດິ ກ່ອນ
ການເຈລະຈາຄັງ້ທ າອດິຈະຈດັຂຶນ້, ຖາ້ມຄີວາມຈ າເປັນ)
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ຂຂໍອບໃຈ

ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ຫອ້ງການປະສານງານ
FLEGT,  ທາດດ າ, ເມ ອງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ 
ລາງ. ຕູ ້ປ.ນ. ເລກທີ່ : 1295
ໂທ: +856-21-255 264
ແຟັກ: +856-21-255 263
http://flegtlaos.com
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