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ການກະກຽມການຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍປ່າໄມ ັ້, ການ

ຄ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຄັ້າໄມ ັ້ ໃນການເຈລະຈາເປັນຄ ່

ຮວ່ມສນັຍາຄັ້າໄມ ັ້ແບບສະໝກັໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໂດຍ: ທ່ານ ບ ນທນັ ພິລາຈນັ, ຫວົໜັ້າພະແນກພວົພນັ, ກມົກວດກາປ່າໄມ ັ້ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 17 ທນັວາ 2015

ຫວົຂໍັ້ນາໍສະເໜີ

1. ຄວາມຄບືໜັ້າການຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ FLEGT VPA ຂອງ 

ສປປ ລາວ

2. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັັ້ງ

3. ກ ມ່ຄ ົັ້ນຄັ້ວາສະເພາະດັ້ານ

4. ຜ ູ້ປະກອບການ
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ສງັລວມຄວາມຄບືໜູ້າການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງສ ູ້າງລະດບັຊາດ ແລະ ການກະກຽມການເຈລະຈາ .
 ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ູ້ ໄດ ູ້ອອກຂ ູ້ຕກົລງົ ວ່າດ ູ້ວຍການແຕ່ງຕັ ູ້ງຄະນະ ກ າມະ

ການຮບັຜດິຊອບຊຸກຍ ູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ຄະນະປະສານງານຮບັຜດິ ຊອບດ ູ້ານວຊິາ
ການ ຕກົລງົຄ ່  ຮ່ວມສນັຍາການ ຄ ູ້າ ໄມ ູ້ ແບບ ສະໝກັ ໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ ສປປລາວ 
ກບັສະຫະພາບ ເອ ີຣບົ ແລະ ພດັທະນາ ວຽກງານ ການ ບງັຄບັໃຊ ູ້ກດົໝາຍປ່າໄມ ູ້, ການ
ຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ການຄ ູ້າໄມ ູ້ (FLEGT), ສະບບັເລກທີ່ .1915/ກປ 19 ເດອືນກນັຍາ 
2013 (ກ າລງັປັບປ ງ)

 ສ າເລດັການສ ູ້າງຕັ ູ້ງ 3 ກຸ່ມຊຽວຊານສະເພາະດ ູ້ານ ກ່ຽວກບັຕ່ອງໂສ ູ້ການຕອບສະໜ
ອງໄມ ູ້ ເພື່ ອພດັທະນາຄ ານຍິາມຄວາມຖກຶຕ ູ້ອງຂອງໄມ ູ້ອງີຕາມກດົໝາຍ
ຂອງສປປລາວ

 ສ່ວນອກີ 4 ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ູ້ານກ າລງັຢ ່ ໃນຂັ ູ້ນຕອນການກະກຽມ
 ສ ູ້າງຕັ ູ້ງຄະນະກ າມະການຊີ ູ້ນ າລະດບັຊາດສະບບັເລກທີ່  65 ນຍ ລງົວນັທີ່ 19 ເດອືນ

ສງີຫາ 2015 ຊື່ ງໄດ ູ້ກ ານດົໜູ້າວຽກລະອຽດ
 ໄດ ູ້ມກີານແຕ່ງຕັ ູ້ງຫວົໜູ້າ ແລະ ຄະນະເຈລະຈາ ສະບບັເລກທີ່ : 2598/ກປ, ລງົວນັ

ທີ່ : 16 ເດອືນຕຸລາ 2015
 ຄະນະກ າມະການຊີ ູ້ນ າຂັ ູ້ນແຂວງໄດ ູ້ມກີານສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂື ູ້ນທງັສາມແຂວງທດົລອງ

3. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັັ້ງສາໍລບັ VPA ຂອງ ສປປ ລາວ

ຄະນະກາໍມະການຊີັ້ນາໍ
ລະດບັຊາດ

ເປັນປະທານໂດຍ: ລດັຖະມນົຕີ ກຊ ກປມຄະນະເຈລະຈາ
ຫວົໜັ້າຄະນະ
ເຈລະຈາ: ທ່ານ 
ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍ
ວາ່ການ ກຊ ກປມ

ຄະນະວຊິາການ

ນຍິາມໄມ ັ້ທ່ີຖກືຕັ້ອງຕາມກດົໝາຍ/

ລະບບົຄ ໍັ້າປະກນັໄມ ັ້ທ່ີຖກືຕັ້ອງຕາມກດົໝາຍ

ຄະນະກາໍມະການຊ ກຍ ັ້ ແລະ 

ພດັທະນາວຽກງານເຈລະຈາ

ຄະນະຊຽ່ວຊານສະເພາະດັ້ານ

ກະກຽມຮາ່ງນຍິາມໄມ ັ້ທ່ີຖກືຕັ້ອງຕາມ

ກດົໝາຍ

ຫັ້ອງການປະຈາໍ
FLEGT (DOFI)
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ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັັ້ງສາໍລບັແຂວງທດົລອງ FLEGT-VPA

ຄະນະກາໍມະການຊີັ້ນາໍຂ ັັ້ນແຂວງ
(PSC’s)

ຫວົໜັ້າ: ທ່ານຮອງເຈົັ້າແຂວງ

ສະມາຊກິ: ຫວົໜັ້າ ຫືຼ ຮອງ PAFO, 
POIC, PONRE, POLSW, 

POF,……
ຫັ້ອງການ

ປະສານງານຂ ັັ້ນ
ແຂວງໃນ
POFI’s

ພາກສວ່ນ

ກຽ່ວຂັ້ອງ

(ລດັຖະບານ, 

ທ ລະກດິ, ອງົ

ການຈດັຕ ັັ້ງທາງ

ສງັຄມົ)

ຄະນະກາໍມະການປະສານ
ງານຂ ັັ້ນແຂວງ (PCC’s)

ທດົລອງນຍິາມໄມ ັ້ທ່ີຖກືຕັ້ອງຕາມກດົໝາຍ (TLD) 

& ລະບບົຄ ໍັ້າປະກນັໄມ ັ້ທ່ີຖກືຕັ້ອງຕາມກດົໝາຍ

(TLAS)

ຄະນະ: ຫວົໜັ້າ ຫືຼ ຮອງ PAFO ຫືຼ POFI

ສະມາຊກິ: PAFO, POIC, PONRE, 

POLSW, POF, ພາກທ ລະກດິ, ອງົການຈດັຕ ັັ້ງ

ທາງສງັຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ

ຫວົໜັ້າຄະນະກາໍມະການຊີັ້ນາໍ
ຂ ັ ັ້ນແຂວງເປັນສະມາຊກິຄະນະ
ກາໍມະການຊີັ້ນາໍລະດບັຊາດ ປະສານສມົທບົຢ່າງໃກັ້ຊດິ

ກບັຫັ້ອງການປະຈາໍ 
FLEGT 

ສະມາຊກິບາງ
ທ່ານຂອງPCC’s 
ຍງັເປັນສະມາຊກິ
ຂອງ TWG
ແລະ TEG’s. 
PCC’s ມກີານ
ປະສານງານກບັ
ທງັສອງກ ມ່ຢ່າງໜ

ັກັແໜັ້ນ.

Crash course FLEGT and VPA process

1/7/2016

Supported by

ح 5 ກຸ່ມຊ່ຽວຊານເຮດັວຽກ
ສະເພາະດ ູ້ານ ທີ່ ພວົພນັກບັຕ່ອງ
ໂສ ູ້ການສະໜອງໄມ ູ້ໄດ ູ້ສ ູ້າງຕັ ູ້ງ
ຂື ູ້ນເພື່ ອພດັທະນານຍິາມໄມ ູ້
ທີ່ ຖກຶຕ ູ້ອງຕາມກດົໝາຍໂດຍ
ອງີໃສ່ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ

ຊາດ

ح ມແີຜນຈະສ ູ້າງຕັ ູ້ງອກີ 2 ກຸ່ມ
ຊ່ຽວຊານເຮດັວຽກສະເພາະ

ດ ູ້ານ

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ູ້ານ
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ພະຈກີ2015
ຄວາມຄບືໜູ້າຂອງກຸ່ມຊຽວຊານສະເພາະດ ູ້ານ

ຄວາມຄບືໜູ້າຂອງຜ ູ້ປະກອບການ FLEGT-
VPA

ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດພດັທະນາຂະແໜງການໃໝ່ເທື່ ອລະກ ູ້າວ
 ຮບັປະກນັການສະໜອງໄມ ູ້ ໃຫ ູ້ແກ່ບນັດາບ ລສິດັ
 ຍກົລະດບັ ສມີແືຮງງານຂອງພະນກັງານ ແລະ ກ າມະກອນ
 ສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນພດັທະນາຜະລດິຕະພນັທີ່ ປະສມົປະສານຂອງ

ຊະນດິພນັໄມ ູ້ບ ່ ນຍິມົໃຊ ູ້,ໄມ ູ້ໜ ູ້າຕ ູ້າງຂະໜາດນ ູ້ອຍ, ກິ່ ງງ່າ, ໄມ ູ້ເສດ.
 ສະໜບັສະໜ ນເພື່ ອສ ູ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມ, ການແຂ່ງຂນັ ແລະ ການດ າເນນີງານ

ຂອງບ ລສິດັ
 ພດັທະນາຂັ ູ້ນຕອນຕ່ອງໂສ ູ້ການຄຸ ູ້ມຄອງການຜະລດິໄມ ູ້ ແລະ ການປະຕບິດັ

ຕາມກດົລະບຽບນຕິກິ າ ເພື່ ອໃຫ ູ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດຢ່າງເຕມັສ່ວນ ມາສ ່ ການ
ຄຸ ູ້ມຄອງປ່າໄມ ູ້ ແລະ ອຸດສະຫະກ າໄມ ູ້ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ.
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 ຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ມກີານຍກົລະດບັລະບບົການຕດິຕາມກວດກາສ າລບັລະບບົແປຮ ບໄມ ູ້
 ປັບປ ງຂ ູ້ຕກົລງົ ລມຕ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ູ້າ ເລກທ ີ1415 ກ່ຽວກບັມາດຕະຖານສນິຄ ູ້າ “ 

ມາເປັນສະບບັເລກທ ີ2005  
 ຂັ ູ້ນຕອນຕ ່ ໄປ
 ສ ູ້າງດ າລດັ ກ່ຽວກບັຕ່ອງໂສ ູ້ການຕອບສະໜອງໄມ ູ້(CoC)
 ບດົແນະນ າ ແລະ ປຶູ້ມຄ ່ ມ ືCoC ຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ
 ການເສມີສ ູ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫ ູ້ແກ່ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ູ້າ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກ າ

ແລະ ການຄ ູ້າແຂວງກ່ຽວກບັຂະບວນການຢັູ້ງຢືນ
 ໂຄງການສະໜບັສະໜ ນສ າລບັວສິາຫະກດິໃນໄລຍະຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ

ຂອບໃຈ


